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Abstract: The purpose of this study is to investigate in which 
manner a video clip can influence the usability on a 
website. The website that i used is a prototype of a 
food website from the business Hypefoodsweden 
(HFS). The problem is to investigate if video clips 
are an important improvement for the user 
experience on the website. By using a qualitative 
method, which in this case was an observation with 
interview questions, findings show that how the 
users perceives the usability and multimodality on 
the website. With data gathered by the method, I 
could summarize a result and an analyse to be used 
to drive discussions and obtain conclusions. 
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1 Introduktion 

Denna studie studerar hur multimodalt inslag i form av videoklipp kan påverka 
användbarhet på en webbplats, som fortsättningsvis kommer att benämnas som 
matwebbplats. En matwebbplats är en webbplats som är inriktad på mat och 
matlagning och kan beskrivas som en tjänst som tillhandahåller recept och 
matrelaterade artiklar, vanligt är också inslag från sociala medier som till 
exempel forum där användarna själva kan interagera på olika sätt. 

Studien undersöker hur användarupplevelsen påverkas av att tillföra filmer om 
mat på en matwebbplats. Att publicera filmer som handlar om mat har blivit 
allt mer populärt. Genom kanaler som YouTube har det blivit enklare att nå ut 
med matrecept. Som användare interagerar man genom att ha ett personligt 
konto där man kan ladda upp videos men också kommentera andras videos och 
interagera med varandra i kommentarsfälten. Filmer kan öka inspiration, 
pedagogiska färdigheter och kreativitet (Smith, 2014; Pecay 2017;) hos dem 
som betraktar till exempel matlagningsfilmer. 

Multimodalitet menas att vi förmedlar betydelse på olika sätt eller att vi 
kommunicerar på olika sätt (Jewitt, Bezemer & O’Halloran, 2016, s. 24) i 
digitala teknologier. En verbovisuell kommunikation är ett samband mellan en 
text och en bild där sändaren vill informera, utbilda eller övertyga något 
(Bergström, 2016, s. 186). En verbovisuell kommunikation är det som vi oftast 
möter idag på andra matwebbplatser där det finns recept med en text och en 
bild. En audiovisuell kommunikation är när ett videoinnehåll tillkommer, vilket 
gör att sambandet mellan alla dessa olika delar kallas för en multimodal 
kommunikation (Bergström, 2016, s. 286). Den multimodala kommunikationen 
kan förmedla matrecept i text, bild och video på ett sätt som gör användaren 
delaktig. Detta kan till exempel handla om ett utbildningssyfte, där användaren 
lär sig att laga ett recept som presenteras på matwebbplatsen.  

Multimodala gränssnitt kan stödja mer effektiva och uttrycksfulla medel för 
interaktionen mellan en användare och dator (Oviatt, 2012) och de 
multimodala gränssnitten är avsedda till att ge berikande och komplexa 
användarupplevelser genom att förhöja hur informationen upplevs, genom att 
använda olika modaliteter som till exempel syn, ljud och tal (Bouchet & Nigay, 
2004). Att tillföra ett videoinnehåll på matwebbplatsen kan ge ett mer 
berikande innehåll men också medföra en mer motiverande 
användarupplevelse. 

En vanlig rekommendation är att webbplatser bör vara utformade efter 
målgruppen och verksamhetens syfte (Preece, Rogers & Sharp, 2016, s. 35). 
Hur en webbplats är utformad påverkar givetvis användarnas upplevelse av 
webbplatsen. Förutom att till exempel öka försäljning av varor och tjänster, är 
ett återkommande syfte med webbplatser att förmedla företagets varumärke, 
vad det står för och vad det representerar. En vanlig metod för företag att göra 
detta på webbplatser och i reklamfilm är genom så kallad storytelling. 
Storytelling kan beskrivas som en berättandeform, som förmedlar företags och 
organisationers budskap på ett berättande sätt genom att man inte marknadsför 
företaget utan befolkar det (Bergström, 2016, s. 30). 
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Genom storytelling kan organisationer och företag förmänskligas och framstå 
som mer personliga, samtidigt som lyssnaren (eller målgruppen) stimuleras och 
engageras emotionellt i videoklippen. Målgruppen kan på så sätt få en 
tillfredställelse, uppfyllelse, bekräftelse, uppmaning till handling eller en 
validering av identitet (East, Jackson, O’Brien & Peters, 2010; Grassley & 
Nelms, 2009; Huff, 2006). Erfarenheterna som användarna upplever i 
interaktionen, kan på så sätt få ett samband med människors multimodala 
erfarenheter i den psykiska världen (Oviatt, 2012). 

I studien läggs fokus på hur multimodalitet och storytelling kan användas för 
att delvis förmedla företags och organisationers budskap och ”själ”, och delvis 
på hur nämnda kommunikationsmetoder kan öka användarnas 
användarupplevelser av en matwebbplats.  

1.1 Bakgrund 
Hypefoodsweden (HFS) är en verksamhet som drivs som en YouTube kanal.  
Verksamheten publicerar matinspirerade videoklipp på YouTube där de lagar 
mat. Verksamheten har en filosofi, eller livsstil, som består av att laga mat med 
en attityd där kultur och streetwear är varumärket. Verksamheten startade upp 
kanalen under 2017 eftersom de såg att det fanns en möjlighet att växa som 
verksamhet, genom att publicera videoklipp i genren mat. Under det senaste 
året har genren mat växt på YouTube, vi kan idag se andra stora YouTube-
kanaler som Matkoma och Matgeek som publicerar liknande mat-videoklipp. 

Verksamheten vill inspirera sina följare genom att förmedla mat-videoklipp 
med deras personliga stil, genom att klä sig i streetwear och laga maträtter som 
är inspirerande för målgruppen. Verksamhetens varumärkesberättelse vänder 
sig till en målgrupp från 18 år och uppåt, som är matintresserade. 

HFS ligger i en tidig fas där de vill utveckla verksamheten genom att bygga 
upp en matwebbplats där de kan förmedla sina YouTube-klipp, tillsammans 
med recept. Hur en webbplats är utformad påverkar givetvis användarnas 
upplevelse av webbplatsen. Syftet med HFS matwebbplats är att förmedla 
företagets varumärke, vad de står för och vad de representerar, detta är något 
HFS vill förmedla genom storytelling. 

Storytelling kan beskrivas som en berättandeform som verksamheten använder 
i sina videoklipp på matwebbplatsen medan de lagar mat och samtidigt pratar 
om maträtten som de lagar. Berättandeformen kan skapa beröringspunkter till 
lyssnarens eget liv, och ge en emotionell förståelse och koppling (Woodside, 
2010). Genom storytelling kan organisationer och företag förmänskligas och 
framstå som mer personliga, samtidigt som lyssnaren (eller målgruppen) 
stimuleras och engageras emotionellt. På detta sättet kommunicerar lyssnaren 
med varumärket (Fog et al., 2005). 

Bakgrunden till ämnesval och inriktning mot föreliggande studie, är att 
undersöka hur multimodala inslag kan påverka användarupplevelsen hos en 
matwebbplats. Verksamheten vill ha en egen webbplats där de kan nå ut mer 
personligt genom berättelser till sin målgrupp.  
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HFS behöver en webbplats med en webbdesign som har fokus på användbarhet 
samt ger ett bra intryck till deras filosofi som ska inspirera målgruppen. 

Skärmbilder används i rapporten för att illustrera hur det ser ut på HFS kanal 
samt för matwebbplatsens tillhörande prototyp vid tiden för studien. 
Skärmbilderna får användas med tillåtelse från verksamheten. Kanalens profil 
från YouTube visas i Figur 1.1. nedanför. 

 

 

Figur 1.1. Hemsida, YouTube-kanalen @HYPEFOODSWEDEN. 

1.2 Problembeskrivning 
De ansvariga för webbplatsen anser att videoinnehåll skulle förbättra 
användarupplevelsen. Ett problemområde finns, och det är att det finns 
matwebbplatser där flera olika matrecept med text och bild finns på samma 
plats, vilket gör att det första intrycket som användaren får, kan bli komplex 
och användbarheten kan då försämras. Användbarheten avser att se till att de 
interaktiva produkterna är lätta att lära sig, effektiva att använda och roliga från 
användarens perspektiv (Preece et al., 2016, s. 19). 

HFS önskar att webbplatsen ska inspirera sin målgrupp till att laga mat med 
hjälp av videoklipp som visas på webbplatsen och därför blir också 
webbdesign en viktig punkt att se närmre på i relation till användarupplevelsen 
och användbarheten. Ett önskemål är att webbplatsen utvecklas med hjälp av 
multimodala inslag som gör att verksamhetens filosofi framförs på ett 
inspirerande sätt, som gör målgruppen delaktig. Video kan därför vara ett 
viktigt inslag att studera vid utformning av webbplatsen i relation till 
storytelling, multimodalitet och användbarhet. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan, är syftet med studien att studera 
hur multimodalt inslag i form av videoklipp kan påverka användarupplevelsen 
och användbarheten på en matwebbplats. 
 
Följande frågeställningar har beaktats för att belysa det ovannämnda syftet: 
 

1. Kan video vara ett viktigt inslag för utformningen av matwebbplatser? 
2. Vilka användarupplevelser får användare av multimodala inslag i form 

av videoklipp på matwebbplatser? 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts i detta arbete kan främst hänvisas till tid och 
resurser. Det finns områden som har valts bort, vilket beskrivs nedan. 

Denna studie studerar hur multimodala inslag i form av videoklipp kan påverka 
användarupplevelser och användbarhet på en matwebbplats. Det har inte 
funnits tid att utveckla en fullbordad webbplats utan fokus har varit att få fram 
en prototyp där HFS filosofi kan förmedlas på ett inspirerande och tilltalande 
sätt. 

Studien avgränsas mot ämnena användbarhet, användarupplevelser och 
multimodalitet i relation till video innehållet på webbplatsen. Det finns många 
flera begrepp och inriktningar inom dessa ämnen, vilket gör att en avgränsning 
är nödvändig. 

1.5 Disposition 
I kapitel två presenteras tidigare forskning om användbarhet, 
användarupplevelser, webbdesign, informationsarkitektur, storytelling, 
multimodalitet samt motiverande användarupplevelser och videobaserat 
innehåll som är relevant till verksamhetens webbplats och till studiens 
frågeställningar. 

I kapitel tre beskrivs den valda metoden till datainsamlingen. Det beskrivs hur 
datainsamlingsinstrumentet är skapat och hur det har använts.  

I fjärde kapitlet presenteras resultat och analyser av insamlad data. 

I det femte kapitlet redovisas slutsatser och diskussioner av studien. Här 
presenteras även begränsningar och förslag till vidare forskning som har 
framkommit under studiens gång.  
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2 Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas forskning och begrepp som är relevanta för att 
kunna studera hur multimodalt inslag i form av videoklipp kan påverka 
användbarheten och användarupplevelsen på en matwebbplats. Forskning och 
begrepp är valda utifrån studiens problem och syfte; som är att undersöka om 
video är en viktig förbättring i relation till multimodalitet och storytelling samt 
om användaren kan inspireras av videoinnehållet på webbplatsen. Detta 
innebär att forskningen relaterar till användbarhet, användarupplevelser, 
förtroende, webbdesign, informationsarkitektur, motivation och videobaserat 
innehåll vilket har en stor betydelse för att även användaren ska kunna hitta det 
den söker på webbplatsen. Motivation, intryck och inspiration går hand i hand i 
denna studie, för att målgruppen ska nå en god användbarhet på webbplatsen i 
relation till verksamhetens filosofi.  

Teorier som redovisas i detta kapitel baseras på vetenskapliga och övriga 
beaktansvärda källor. Vid sökandet av litteratur beaktades nyckelord som 
skulle kunna vara av relevans för studien. Exempel på nyckelord som har 
använts och generat träffar i forskning är till exempel: user experience, 
information architecture, navigation, motivation, web design, video content, 
video experience, interactivity, web marketing, storytelling, interactive 
communication och multimodal.  

Söktjänster som har använts i studien är Summon, via Högskolan i Borås samt 
ScienceDirect. Även referenser från vetenskapliga artiklars referenslistor har 
använts. Sökningarna har också filtrerats utifrån tillgänglighet, kollegial 
granskning och årsintervall för att få fram mer aktuella studier. De studier som 
inte är av senare årsintervall är fortfarande av relevans eftersom informationen 
är unik och intressant till syfte och problemformulering. 

I nästkommande avsnitt studeras användarupplevelser och 
informationsarkitektur med avseende på vad det är och hur webbdesign, 
navigering och förtroende spelar in i studiens problemområden och 
frågeställningar. 

2.1 Användarupplevelser, informationsarkitektur 
och webbdesign 

En webbplats med en bra användarupplevelse kännetecknas av att den ser 
användarens behov som uppstår när användaren interagerar med webbplatsen. 
En användarupplevelse kan beskrivas som den totala effekten som användaren 
känner vid en känslomässig inverkan under en interaktion tillsammans med 
minnet efter en interaktion på en webbplats (Hartson & Pyla, 2012). Ding och 
Lin (2009, s. 3) nämner att informationen ska vara relevant och att webbplatsen 
bör organiseras samt att interaktionen behöver vara effektiv. Hur information, 
bilder och text på en webbplats är bearbetade och placerade är därför relevant 
för användarvänligheten. 
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Användarupplevelser kan förmedlas i olika mål där målen kan spegla en 
verklig användning av en produkt och identifiera vad som är viktigt för en 
verksamhet och dess användare (Hartson & Pyla, 2012). Preece et al. (2016. s. 
19) nämner tre mål, vilka är att se till att de interaktiva produkterna är lätta att 
lära sig (learnability), effektiva att använda (effectiveness) och roliga 
(enyoyable) från användarens perspektiv. Dessa exempel på mål kan användas 
för att få fram ett resultat om vilken användarupplevelse användaren får på 
matwebbplatser. 

2.1.1 Förtroende 
För att nå en god användbarhet och webbdesign på en webbplats, behövs ett 
förtroende från användaren. En användare går in på en webbplats och bedömer 
webbplatsen snabbt. Ett visuellt intryck bedöms inom 50 millisekunder, vilket 
innebär att en webbdesigner har 50 millisekunder för att göra ett bra första 
intryck (Lindgaard, Fernandes, Dudek & Brown, 2006, s. 115).  Ett förtroende 
är enligt Chen och Dhillon (2003) en multidimensionell konstruktion som 
består av tre aspekter: välvilja, ärlighet och kompetens (Casaló & Cisneros, 
2008; Casaló, Flavián & Guinalíu, 2007; Chen & Dhillon, 2003;). 

Välvilja är användarens tro på att en webbplats handlar om användarens 
nuvarande och framtida intresse och behov samt att webbplatsen ger 
användaren användbar information (Casaló et al., 2007). Ärlighet är 
användarens tro på att den andra parten kommer vara uppriktig (Doney & 
Cannon, 1997) och kompetens är att webbplatsen har resurser och kapacitet 
som krävs för att relationen kan fortsätta (Casaló & Cisneros, 2008). Med 
andra ord är det viktigt att användaren känner ett förtroende för att 
matwebbplatser uppdaterar och håller fast vid användarens intresse som i detta 
fall är mat. Det är också viktigt med uppdateringar av matrecept, uppriktighet 
samt att matwebbplatserna har hög kapacitet. Användarnas förtroende är 
dessutom en förutsättning för användningen av sociala nätverk (Sledgianowski 
& Kulviwat, 2009). 

I en litteraturöversikt fann Wang och Emurian (2005) fyra olika dimensioner 
som innehåller de befintliga webbegenskaperna som framkallar ett förtroende 
på en webbplats: 

• Den grafiska designen: som utlöser användarnas första intryck. Detta 
innefattar den visuella utformningen av en webbplats som layout, 
typografi, teckensnittsstorlek, färgschema men också fotokvalitet.  

• Strukturdesign: som avser användarens tillgänglighet till informationen 
som finns på webbplatsen och hur webbplatsen är organiserad. Detta 
innefattar instruktioner som bidrar till en god konstruktion.  

• Innehållsdesign: som avser att innehållsdesignen innehåller 
informationselement som placeras på webbplatsen. Detta innefattar text 
eller grafik, som att det finns korrekt information som till exempel 
länkar till säkerhets och sekretesspolicy eller en företagslogotyp.  

• Social-cue-design: som avser att webbplatsen hänvisar till sociala 
signaler som integreras på webbplatsen. Detta innefattar fotografier och 
namn på kundtjänst, chatt eller fotografier av företaget. 
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Dessa olika webbegenskaper kan användas för att framkalla ett förtroende på 
en matwebbplats tillsammans med de tre olika aspekterna från den 
multidimensionella konstruktionen. 

2.1.2 Navigering och informationsarkitektur 
En god webbdesign kan förmedlas genom att ge användarna tydliga och 
användbara navigationsdetaljer (Wojdynski & Kalyanaraman, 2016, s. 455). 
Användarna ska hitta det som de letar efter snabbt, enkelt och i det föredragna 
formatet (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015) och webbplatsen bör 
organiseras samt att informationen ska vara enkel med tillhörande bra design 
och interaktion (Ding & Lin, 2009, s. 1). 
Ding och Lin (2009, s. 47–48) nämner tre utgångspunkter att tänka utifrån för 
att skapa en god navigering på en webbplats: 

1. – Var är jag?  (orientation). 

2. – Vad kan jag göra? (content, interaction, search). 
3. – Var kan jag gå härifrån? (global navigation, local navigation). 

 

Yan och Guo (2010) tar upp en annan viktig punkt som är att det mest 
relevanta innehållet ska placeras i länknivå, för att användaren inte ska behöva 
klicka för många klick för att nå målet. En tydlig navigationslänk med ett 
igenkännande namn ger en stor inverkan på informationsarkitekturen (Clayton 
& Hettche, 2012, s. 32). Genom att placera det mest relevanta innehållet på 
länknivå leder till att användaren kan nå målet med besöket på webbplatsen 
som i sin tur väcker en psykisk reaktion hos användaren (Dailey, 2004). 

Hur länkarna är organiserade påverkar tiden, attityden och förståelsen av 
meddelandet (Khan & Locatis, 1998; Spyridakis, Wei, Barrick, Cuddihy & 
Maust, 2007). Att då förbättra webbplatsernas navigering genom tillägg eller 
omstrukturering av strukturella element har visats förbättra användarens 
uppfattningar av webbplatsen (Spyridakis et al., 2007). 
Huvudnavigationsblocket bör vara tydligt synligt på webbplatsen och varje 
länk ska ha en beskrivande titel (Beaird & George, 2014, s. 6). Att tillföra en 
global navigationsmeny har en positiv inverkan eftersom den finns med 
överallt på webbplatsen, vilket ger en positiv effekt, ifall användaren vill hitta 
tillbaka om han eller hon har surfat vilse (Ding & Lin, 2009, s. 48). 
Informationen på webbplatsen ska vara i fokus och de sekundära 
navigationerna ska separeras från informationen för att få en bättre 
användarvänlighet (Beaird & George, 2014, s. 6). 

Texthyperlänkar med längre och specifika formuleringar har visat sig leda till 
mer positiva attityder gentemot en webbplats som har korta och vagt 
formulerade länkar (Spyridakis et al., 2007). Genom att lägga olika 
matkategorier i texthyperlänkar, välorganiserat, med tillhörande beskrivande 
huvudnavigation kan påverka tiden, attityd och förståelse på en matwebbplats. 
Detta kan bidra till en god användarvänlighet. 
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2.2 Storytelling och multimodalitet 
I detta avsnitt redovisas forskning och begrepp som har valts ut för att 
undersöka hur storytelling och multimodalitet kan påverka användbarhet och 
användarupplevelser på matwebbplatser. 

Ett återkommande syfte med webbplatser är att förmedla ett företags 
varumärke, vad det står för och vad det representerar. En vanlig metod för 
verksamheter att göra detta, är genom så kallad storytelling som utgår från 
insikten att visuella medel kan levandegöra och göra tittaren delaktig i en 
berättelse på webbplatsen. Storytelling förmedlar företags och organisationers 
budskap på ett berättande sätt genom att man inte marknadsför företaget utan 
befolkar det (Bergström, 2016, s. 30). Storytelling kan beskrivas som en 
berättandeform som förmedlas på matwebbplatser genom att det publiceras 
videoklipp där verksamheten lagar mat och pratar om maträtten som de lagar. 
Berättandeformen kan skapa beröringspunkter till användarens eget liv, och ge 
en emotionell förståelse och koppling (Woodside, 2010), genom att användaren 
tittar på till exempel videoklippet.  

Genom berättandeformen kan en djupare och emotionellt grundad förståelse 
och mening skapas (Fog et al., 2005). En personfokuserad berättelse är viktigt 
för märket och när det gäller att skapa en varumärkesberättelse kommer 
varumärkets karaktär och personlighet först, och alla andra element utvecklas 
med det som utgångspunkt (Herskovitz & Crystal, 2010). Vår hjärna är 
programmerad att undermedvetet reagera på händelser omkring oss, detta 
gäller även när vi intar en berättelse (Cron, 2012, s. 14–15). En bra berättelse 
ska inte kännas som en illusion, berättelsen ska kännas som en berättelse, som 
vår hjärna förstår det (Cron, 2012, s. 21–22). 

Inom en verksamhets webbplats kan mediaverktyg som video, ljud och 
animering beaktas som verktyg som ökar livligheten. En verbovisuell 
kommunikation är ett samband mellan en text och en bild där sändaren vill 
informera, utbilda eller övertyga något (Bergström, 2016, s. 186). En 
verbovisuell kommunikation är det som oftast finns på andra matwebbplatser 
där det finns recept med en text och en bild. En audiovisuell kommunikation är 
när ett videoinnehåll tillkommer vilket gör att sambandet mellan alla dessa 
olika delar kallas för en multimodal kommunikation (Bergström, 2016, s. 286). 
Den multimodala kommunikationen kan förmedla verksamhetens matrecept i 
text, bild och video på ett sätt som gör användaren delaktig i till exempel ett 
utbildningssyfte där användaren lär sig att laga ett recept på webbplatsen. Detta 
kan göra att perceptionen av det kommunicerade kommunikationen förstärks 
samt hur väl användaren minns den. 

 

 

 

 



12 

 

Med multimodalitet menas att vi förmedlar betydelse på olika sätt eller att vi 
kommunicerar på olika sätt (Jewitt et al., 2016, s. 24) i digitala teknologier. 
Detta gör att vi kan kombinera medel för att göra mening eller betydelse, som 
till exempel rörlig bild (Jewitt et al., 2016, s. 28). Det finns tre inledande 
centrala delar för multimodalitet som Jewitt et al. (2016, s. 29–30) tar upp: 

1. Betydelsen skapas med hjälp av olika semiotiska resurser, som alla 
erbjuder       olika möjligheter och begränsningar.  

2. Skapandet av betydelse innefattar framställning av multimodala helheter. 
3. Om vi vill studera en betydelse, så måste vi se till att alla semiotiska 

resurser används för att göra en helhet. 

Betydelsen kan vara videoinnehåll, som ger målgruppen något lärorikt och 
inspirerande.  

Ett multimodalt gränssnitt kan ge berikande och komplexa 
användarupplevelser genom att använda olika modaliteter som till exempel 
syn, ljud och tal (Bouchet & Nigay, 2004) och det multimodala gränssnittet kan 
stödja mer flexibla, effektiva och uttrycksfulla medel för interaktionen mellan 
användare och dator (Oviatt, 2012). Användaren kan på så sätt känna ett 
intresse vid ett multimodalt gränssnitt eftersom det multimodala gränssnittet 
kan stödja mer flexibla, effektiva och uttrycksfulla medel för interaktionen 
mellan användaren och datorn (Oviatt, 2012). Att då tillföra videoinnehåll på 
webbplatsen kan göra att målgruppen känner ett intresse för interaktionen och 
verksamheten kan förmedla sin filosofi med storytelling tillsammans med 
multimodala inslag, för att ge mer effektiva medel för interaktionen mellan 
användaren och webbplatsen. 

2.3 Motiverande användarupplevelser och 
videobaserat innehåll 

För att användaren ska bli motiverad till att fortsätta att använda en webbplats 
så krävs det ett positivt första intryck. Användaren behöver känna en 
trovärdighet till webbplatsen, för att bli motiverad och inspirerad till att utföra 
målet med besöket (Smith, 2013, s. 178). Webbplatsen bör vara enkel att 
använda, funktionerna ska fungera och användaren ska kunna hitta vad den 
söker (Halse, 2011, s. 571). 

Human Factors International (HFI) har utvecklat en metodologi som står för: 
övertygelse (persuasion), känsla (emotion), och trovärdighet (trust). 
Metodologin baseras på vetenskapliga tekniker för att påverka användarens 
online beteende och kan användas för att undersöka hur användaren påverkas 
av videoinnehåll, genom att studera övertygelse, känsla och trovärdighet. 

Video design har ett behov av interaktivitet och förstärker den sociala 
interaktionen (Crittenden, 2002; Oblinger & Oblinger, 2005). Detta gör att 
videor kan främja motivationer och känslor för videostödd inlärning (Koumi, 
2006). Genom att tillämpa multimodala inslag på en matwebbplats kan bidra 
till att användaren känner en trovärdighet mot verksamheten, för att 
verksamheten är personlig och bjuder in användaren till verksamhetens 
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videoinnehåll, som ger användaren en förstärkt social interaktion och 
motivation till att vilja laga maten som visas i videoklippet. 

Tidigare studier har visat att en användare svarar mer positivt mot en levande 
kommunikation för att det är betydelsefullt (Coyle & Thorson, 2001) och i 
samband med att en verksamhet på en webbplats visar en varumärkesstyrka 
och användarvänlighet visar sig påverkar förtroendet på webbplatser (Shankar, 
Urban & Sultan, 2002). Kress (2009) har gjort en bedömning i perspektivet av 
en social semiotisk teori om multimodal undervisning och lärande. 
Bedömningen är en social semiotisk teori om multimodalitet som består av: 

1. Arbete ger förändring; förändringar är meningsfulla; semiotiskt arbete 
är arbete som producerar mening.  

2. Mening görs i alla lägen; lärande sker i alla lägen. 
3. Tecken är gjorda som svar på uppmaningar av tecknarens intresse i ett 

transformativt engagemang, med egenskaper hos den sociala och 
semiotiska händelsen.  

4. Tecknet som svarar på den sociala och semiotiska händelsen, pekar på 
principerna i arbetet hos tecknarens engagemang med den sociala och 
semiotiska händelsen. 

5. Lärande ses bäst inom ramen hos lärarens principfasta och 
omvandlande engagemang, till att transformatera egenskaper hos den 
tidigare sociala och semiotiska händelsen i termer av lärarens intressen. 

 
Den multimodala undervisningen ger ett större lärande där det finns ett 
multimodalt inslag i form av videoinnehåll för att det blir enklare för 
användaren att se en betydelse. Genom att tillämpa detta med storytelling, ges 
användaren en uppmaning till handling (East et al., 2010). En bra berättelse 
kan i detta fall få användaren att i videoinnehållet på webbplatsen, känna en 
uppmaning till handling som till exempel att vilja laga maträtten som visas i 
videoinnehållet. Detta gör också att verksamheten levererar underhållning till 
användaren, vilket också kan förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. 
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2.4 Sammanfattning och analytiskt ramverk 
Som sammanfattning av tidigare forskning kommer följande teorier och 
begrepp att användas i analysen av det empiriska materialet. 
 
En webbplats med en bra användarupplevelse kännetecknas av att den ser 
användarens behov som uppstår när användaren interagerar med webbplatsen. 
En användarupplevelse kan beskrivas som den totala effekten som användaren 
känner vid en känslomässig inverkan under en interaktion, tillsammans med 
minnet efter en interaktion på en webbplats (Hartson & Pyla, 2012). Ding och 
Lin (2009, s. 3) nämner att informationen ska vara relevant och att webbplatsen 
bör organiseras samt att interaktionen behöver vara effektiv. Hur information, 
bilder och text på en webbplats är bearbetade och placerade är därför relevant 
för användarvänligheten. 
 
Användarupplevelser kan förmedlas i olika mål där målen kan spegla en 
verklig användning av en produkt och identifiera vad som är viktigt för en 
verksamhet och dess användare (Hartson & Pyla, 2012). För att kunna 
analysera det insamlande materialet kommer författaren att ta hjälp av olika 
användarupplevelse kriterier som har identifierats. Preece et al. (2016, s. 19) 
nämner sex olika användbarhetsmål som är bra att utgå ifrån för att nå en bra 
användarupplevelse. 
 

• Effektiv att använda (effectiveness) – som hänvisar till hur effektiv 
webbplatsen är på det som webbplatsen ska göra. 

• Kompetent att använda (efficiency) – som hänvisar till hur kompetent 
webbplatsen är att stödja användaren i utförandet av sina uppgifter. 

• Säker att använda (safety) – som hänvisar till att användaren skyddas 
från oönskade situationer på webbplatsen. 

• Har bra nytta (utility) – som hänvisar till att webbplatsen ska ge rätt typ 
av funktionalitet så att användaren kan göra vad de behöver eller vill 
göra på webbplatsen. 

• Lätt att lära (learnability) – som hänvisar till att hur enkelt systemet är 
för användaren att lära sig. 

• Lätt att komma ihåg hur man använder (memorability) – som hänvisar 
till hur enkelt det är för användaren att komma ihåg hur man använder 
webbplatsen. 
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3 Metod 

I detta kapitel redovisas metoden som har använts för att nå ett resultat kring 
syftet med studien. Syftet med studien är att studera hur multimodalt inslag i 
form av videoklipp kan påverka användarupplevelsen och användbarheten på 
en matwebbplats. 

Arbetets två frågeställningar leder till att välja en metod som är kvalitativ. 

Frågeställning 1: ”Kan video vara ett viktigt inslag för utformningen av 
matwebbplatser?” samt frågeställning 2: ”Vilka användarupplevelser får 
användare av multimodala inslag i form av videoklipp på matwebbplatser?” 
undersöks och besvaras med hjälp av en kvalitativ observation som görs 
tillsammans med intervjufrågor i en prototyp som är utvecklad för HFS 
matwebbplats. 

Observationen görs tillsammans med intervjufrågor från ett intervjuunderlag 
för att undersöka attityder och känslor kring hur målgruppen upplever 
matwebbplatsens multimodala inslag i form av videoklipp, samt för att skapa 
en uppfattning om vilka användarupplevelser målgruppen får av 
matwebbplatsen.  

3.1 Observation med intervjufrågor 
En kvalitativ metod i form av en observation med intervjufrågor används 
eftersom att problemområdet handlar om att tolka och förstå människors 
upplevelser i relation till webbplatsens användbarhet, användarupplevelser och 
multimodalitet. Det kombineras en observation med intervjufrågor för att 
samtidigt kunna se ett beteendemönster hos alla deltagare. Denna typen av 
metod används för att få en förståelse för ett beteende eller en upplevelse hos 
en människa (Preece et al., 2016, s. 349). 

Intervjuunderlaget är strukturerat, där det finns en lista över teman som ska 
beröras och deltagarna har själva stor frihet att utforma svaren efter frågorna. 
Detta är för att deltagarna ska kunna utforma sina svar så fritt som de vill kring 
användarupplevelsen, användbarhet och multimodalitet. Syftet med den 
kvalitativa intervjun är att identifiera egenskaper hos något, till exempel 
intervjuarens livsvärld (Patel & Davidson, 2011, s. 82) vilket passar utmärkt till 
syftet som är att undersöka hur användarupplevelsen på matwebbplatser 
påverkas av videobaserat innehåll. 

Intervjufrågorna är anpassade för att lyfta fram väsentliga och relevanta 
aspekter från dessa ämnena som ställs som frågor, som är på en enkel svenska. 
Det tas därför inte upp genomgående vad multimodalitet är grundligt, utan 
fokus ligger på användbarhet och att deltagarna ska identifiera egenskaper hos 
webbplatsen med tillhörande videoinnehåll, på ett enkelt och givande sätt. 
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3.1.1 Prototyp 
I denna studie används en prototyp som deltagarna får titta på samtidigt som 
det ställs intervjufrågor. Prototypen används i studien för att undersöka vilka 
beteenden som uppkommer i samband med att deltagarna tittar på webbplatsen. 
Prototypen är uppbyggd i ett prototypverktyg som visar tre olika testsidor på 
startsida, navigering mellan olika receptavsnitt och receptavsnitt. Dessa olika 
testsidor, ska ge deltagaren en möjlighet till att tänka högt och förmedla en 
känsla om vad webbplatsen vill ge för budskap, genom bilder och 
videoinnehåll till deltagaren, samt om videoinnehållet förbättrar 
användarupplevelsen. Tillsammans med intervjuunderlaget ställs det öppna 
frågor som handlar om att få fram en känsla, upplevelse eller en atmosfär av 
webbplatsen genom att deltagaren får observera webbplatsens prototyp. Genom 
att deltagaren tänker högt samtidigt som frågorna från intervjuunderlaget 
besvaras kan mycket tankar och beteende samlas in samtidigt (Preece et al., 
2016, s. 330). Verksamhetens prototyp från prototypverktyget visas i Figur 
3.1.a – 3.1.c nedanför. 

 

Figur 3.1.a – Startsida 
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Figur 3.1.b – Navigering till receptavsnitt 

 

Figur 3.1.c - Receptavsnitt 
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3.1.2 Deltagare 
Studiedeltagarna är medverkande från målgruppen för verksamheten. 
Målgruppen i detta fall är matintresserade människor. Urvalet har gjorts i 
enlighet med bakgrunden till vilka användare det kan vara som kommer att 
använda webbplatsen i framtiden. Deltagarna kontaktades genom e-post, där de 
fick ta del av ett informationsbrev som beskrev studien och förväntningar. 
Informationsbrevet finns i bilaga A. 

3.1.3 Etiska överväganden 
Deltagaren är anonym i studien och därav beaktas inte personens 
personuppgifter. För att uppnå ett informationskrav, informeras deltagaren om 
syftet med forskningen (Vetenskapsrådet, u,å. s. 7). Intervjuunderlaget bygger 
på frågor och det är därför viktigt att förklara syftet med intervjun för 
deltagarna. Informationsbrevet förklarar syftet med intervjun och vem som är 
ansvarig för studien. Se bilaga A.  

Det är viktigt att beakta medgivenhet med avseende på intervjupersonens 
uttryck av känslor och attityder (Patel & Davidson, 2011, s. 75). Detta har 
beaktats i intervjuunderlaget. Se bilaga B.  

3.1.4 Utveckling av intervjuunderlag 
Datainsamlingsinstrumentet som har utformats är ett intervjuunderlag som 
finns att se i bilaga B. Observationen har inget eget underlag, utan underlaget 
finns i intervjuunderlaget, där alla teman berörs. För att lyckas med den 
kvalitativa intervjun bör intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i samtalet 
bygga upp ett meningsfullt resonemang om det studerande fenomenet (Patel & 
Davidson, 2012, s. 82). Inledningsvis i intervjuunderlaget beskrivs studiens 
syfte med en tillhörande informationstext om ämnena i studien. 
Intervjufrågorna är öppet formulerade vilket medför att deltagaren kan prata 
fritt. Frågorna innehåller alltså inga påståenden utan ger deltagaren möjlighet 
att utveckla innehållsrika subjektiva svar. 

Intentionen är att alla frågor i intervjuunderlaget ska ställas till deltagarna, detta 
är för att få ett så bra resultat som möjligt. Därför är det viktigt att 
intervjufrågorna är enkelt utformade i relation till studiens ämne. Inledande 
frågor har utformats gällande erfarenhet, yrke och webbanvändning, för att 
skapa ett sammanhang med studiens ämnen. Frågor ställs exempelvis om hur 
deltagaren upplever webbplatsens utseende, om webbplatsen är trovärdig, om 
video tillför något till innehållet eller om deltagaren blir motiverad eller 
inspirerad av innehållet. 

Det är en fördel att vara förberedd inom det området som ska studeras genom 
att studera tidigare forskning och på så sätt få en teoretisk kunskap om centrala 
aspekter som är aktuella för studien (Patel & Davidson, 2012, s. 83). Därför har 
intervjufrågorna utformats med hjälp av användarupplevelse kriterier från 
analysverktyget som har förvandlats till frågor som ska vara enkla för 
deltagaren att förstå. Preece et al. (2015, s. 19) nämner sex olika 
användbarhetsmål som är bra att utgå ifrån för att nå en bra 
användarupplevelse: Effektiv att använda (effectiveness), kompetent att 
använda (efficiency), säker att använda (safety), har bra nytta (utility), lätt att 
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lära (learnability) och hur lätt det är att komma ihåg hur man använder 
webbplatsen (memorability). 

Kress (2009) bedömning på perspektivet av en social semiotisk teori om 
multimodal undervisning och lärande används även till intervjuunderlaget, för 
att få ett resultat på vilken påverkan de multimodala inslagen får hos 
deltagarna. Dessa sex olika användbarhetsmålen samt Kress (2009) 
bedömning, har varit med i åtanke när intervjuunderlaget har tagits fram. 

3.1.5 Tillvägagångssätt 
Intervjuunderlaget skapades i ett ordbehandlingsprogram för att det inte ansågs 
att det behövdes något mer avancerat än så, då verktyget erbjöd de 
funktionerna som krävdes inför observationen med tillhörande intervjufrågor. 
Det gick enkelt att ställa frågor till deltagaren, observera och skriva samtidigt i 
ordbehandlingsprogrammet.  

Det fanns ett krav att uppfylla för att kunna vara med i studien hos deltagaren 
och det var att deltagaren skulle ingå i verksamhetens målgrupp. Det var därför 
rimligt att deltagaren hade något visst intresse inom matlagning. Det skulle 
helst inte vara en kock, utan intervjuunderlaget riktar sig mestadels till 
matintresserade eller de människor som tycker om att laga mat, villkorslöst. 
Informationsbrevet e-mailades ut till 10 stycken olika potentiella deltagare som 
kunde tänkas att vilja använda webbplatsen i framtiden. Vid intervjuer 
rekommenderas det att informationen ges stegvis (Patel & Davidson, 2011, s. 
74). Det skickades därför ut ett informationsbrev (se bilaga A.) till deltagarna, 
om intervjun och observationen där det informerades om syftet med intervjun 
och vem som är ansvarig för intervjun samt kontaktuppgifter. 

Informationsbrevet skickades iväg den 20 april 2018 och fick svar från tre 
deltagare, att de var intresserade av en intervju. De tre deltagarna som tackade 
ja till att delta bokades sedan in på en intervju onsdagen den 25 april, 2018 
hemma hos deltagaren eller beroende på var deltagaren ville genomföra 
intervjun.  

Deltagarna behöver känna sig säkra på att uppgifterna de lämnar är säkert 
förvarade och de behöver också känna sig trygga med intervjuaren. Det är 
därför viktigt att intervjuaren visar ett genuint intresse och förståelse för 
intervjupersonen (Patel & Davidson, 2011, s. 75). Deltagarna som ska besvara 
frågorna har på ett eller annat sätt blivit utvalda och därför är det viktigt att 
motivera dessa deltagarna till att se nyttan med att vara med och påverka och 
bidra till intervjun (Patel & Davidson, 2011, s. 74). I början av intervjun var det 
därför extra viktigt att förmedla syftet med intervjun. Det informerades innan 
observationen med tillhörande intervjufrågor att observeraren kommer att 
observera hur deltagaren beter sig i olika situationer och ställa frågor om hur 
webbplatsen är och känns och att deltagaren gärna får tänka högt. Det 
förklarades också för deltagarna att de inte behöver känna sig oroliga att de kan 
göra fel, för att deltagarna ska känna sig trygga. Likaså, är det viktigt att 
förmedla på vilket sätt personens bidrag kommer att användas, samt om det är 
konfidentiellt eller inte (Patel & Davidson, 2011, s. 74). Deltagaren kan alltid, 
om den vill, välja att inte vara med även efter intervjun. 
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Vid observationen rent praktiskt, fokuserade observeraren på att få svar på sina 
intervjufrågor från intervjuunderlaget. Begrepp från analysverktyget och 
tidigare forskning har samlats in för det studerade området och de är översatta 
till rimliga och enkla frågor för att ge innehållsvaliditet. Innehållsvaliditet kan 
åstadkommas genom att göra en logisk analys av innehållet i instrumentet 
(Patel & Davidson, 2011, s. 102). 

Deltagaren fick sedan en dator, att titta på prototypen på, där observeraren 
återigen går igenom informationsbrevet och sedan intervjuunderlaget. 
Observeraren satt bredvid deltagaren med en egen dator och observerade för att 
se hur deltagaren betedde sig i olika situationer. Samtidigt som deltagaren 
pratade och berättade hur han eller hon kände, antecknade observeraren ner vad 
deltagaren sa i ett annat dokument. Observeraren skrev direkt på datorn, för att 
hinna med att skriva allt som deltagaren kände och ville förmedla om frågorna 
som ställdes. Observationen med tillhörande intervjufrågor tog mellan 20–30 
minuter per deltagare. Intervjuunderlagets resultat redovisades och 
analyserades sedan med hjälp av teman eller ord som har varit samstämmiga 
hos alla tre deltagare. Två kategorier bildade intervjuunderlagets 
frågeställningar och faktorer som påverkade observationen med tillhörande 
intervjufrågor, som till exempel yrke eller intressen. Till dessa kategorier 
skapades underrubriker som tillhör intervjuunderlagets olika ämnen. 

3.1.6 Bearbetning och analys av observation med 
intervjufrågor 

Intervjumaterialet är anteckningarna som är insamlade från de tre deltagarna. 
Dessa anteckningar har bearbetats efter ord eller teman som har varit 
genomgående och har ett samband. Det valdes att inte använda en 
ljudinspelning just för att det är svårare att bearbeta en ljudfil och det tar 
mycket längre tid, och tid är något som inte har funnits i denna studie. Risken 
med att anteckna istället för att spela in är att observeraren inte har uppfattat 
alla detaljer i berättelsen. Men det är också därför det valdes att skriva i ett 
ordbehandlingsprogram, för att det går snabbare att anteckna där istället för att 
skriva för hand. 

Det första som gjordes för att göra en analys av observationen med 
intervjufrågorna var att ta anteckningarna och renskriva dem till ett nytt 
textdokument. Alla deltagare staplades upp med sitt id, A – C med tillhörande 
beteendemönster från observationen till de olika intervjufrågorna. Varje fråga 
med tillhörande svar delades därför tydligt in i textdokumentet och därefter 
identifierades olika teman. Dessa olika teman är baserade ur frågorna som 
ställdes ur intervjuunderlaget. Se bilaga B. 

Det används ett analytiskt underlag där Preece et al. (2016, s. 19) nämner sex 
olika användbarhetsmål som är bra att utgå ifrån för att få fram ett resultat på 
hur användaren upplever användbarheten på webbplatsen. De olika 
intervjusvaren exporterades sedan till ett kalkylblad, vilket möjliggjorde en 
djupare analys för att se ett mönster och samband mellan de sex olika 
användbarhetsmålen och deltagarnas svar på intervjufrågorna. 
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Den fördjupade analysen användes sedan till ett underlag, för att se ett 
samband mellan intervjumaterial och det analytiska verktyget. Det finns till 
exempel intressanta samband mellan Preece et al. (2015, s. 19) olika 
användbarhetsmål som är bra att utgå ifrån för att nå en bra 
användarupplevelse. 

• Effektiv att använda (effectiveness) – som i detta fallet, kom fram i 
frågeställningen: ”Hur tycker du webbplatsen är organiserad med 
bilder och text?” samt ”Om du skulle vilja söka efter ett recept på 
webbplatsen, Hur skulle du göra?”. Se bilaga B. 

• Säker att använda (safety) – som i detta fallet, kom fram i 
frågeställningen: ”Känner du att webbplatsen är tillförlitlig/trovärdig?” 
samt ”Skulle du komma tillbaka till webbplatsen igen?”. Se bilaga B. 

• Har bra nytta (utility) – som i detta fallet, kom fram i frågeställningen: 
”Finns det något som du skulle vilja ändra med webbplatsen?” samt 
”Blir du motiverad och inspirerad till att titta på videon?”. Se bilaga B. 

• Lätt att lära (learnability) – som i detta fallet, kom fram i 
frågeställningen: ”Vad är ditt första intryck med sidan?” samt 
”Framgår det, vad webbplatsen handlar om?”. Se bilaga B. 

• Lätt att komma ihåg hur man använder (memorability) – som i detta 
fallet, kom fram i frågeställningen: ”Om du skulle vilja söka efter ett 
recept på webbplatsen, Hur skulle du göra? Vad för funktioner 
utmärker sig?”. Se bilaga B. 

Andra intressanta samband som kom fram genom observationen av deltagaren 
på webbplatsen är Kress (2009) bedömning i perspektivet av en social 
semiotisk teori om multimodal undervisning och lärande. Kress (2009) skriver 
om semiotiskt arbete som är den oändliga processen med meningsskapande 
som vanligtvis inte är hörbar eller synlig eller förnuftig men är uppenbar i en 
social interaktion. Oviatt (2002) antar att multimodala gränssnitt kan stödja 
mer flexibla, effektiva och uttrycksfulla medel för interaktionen mellan 
människa och dator tillsammans med de multimodala erfarenheterna som 
människor upplever i den psykiska världen.  

Kress (2009) nämner också att tecken är gjorda som svar på uppmaningar av 
tecknarens intresse i ett transformativt engagemang, med egenskaper hos den 
sociala och semiotiska händelsen. Detta användes genom att observeraren 
observerade hur deltagarna betedde sig gentemot den sociala interaktionen i 
videoklippet som visades och hur deltagaren svarade på frågeställningen 
”Finns det något som tilltalar dig lite extra i innehållet?”, ”Blir du motiverad 
och inspirerad till att titta på videon?” samt efter att deltagarna tittat på 
videoinnehållet ställdes frågeställningen ”Blir du motiverad och inspirerad till 
att laga maträtten med hjälp av videon?”. Se bilaga B. 

Multimodala gränssnitt är avsedda att ge berikande och komplexa 
användarupplevelser genom att tillföra hur information upplevs och 
kontrolleras vid gränssnittet genom att använda olika modaliteter som till 
exempel syn, ljud och tal (Bouchet & Nigay, 2004).  Användarnas förtroende 
är dessutom en förutsägelse för användningen av sociala nätverk 
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(Sledgianowski & Kulviwat, 2009). Följande fyra dimensioner är 
webbegenskaper som skapar ett förtroende för användaren: (1) – den grafiska 
designen, (2) – strukturdesign, (3) – innehållsdesign och (4) – social-cue-
design (Wang & Emurian, 2005). Dessa fyra dimensioner användes i bakgrund 
till frågeställningarna ”Vad är ditt första intryck med webbplatsen? “Hur tycker 
du webbplatsen är organiserad med bilder och text?”, ”Känner du att 
webbplatsen är tillförlitlig/trovärdig?” samt ”Framgår det, vad man kan göra 
på webbplatsen?”. Se bilaga B. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras resultaten från intervjuunderlaget och 
observationen. Följande kapitel inleds med en redovisning av resultaten från 
intervjuunderlaget. Därefter presenteras en teoretisk analys baserad på det 
analytiska verktyget och tidigare forskning. 

4.1 Intervjufrågor 
Sammanlagt fick informationsbrevet tre svar, oberoende av kön och det var de 
tre deltagarna som deltog i studien. Intervjuunderlagets resultat redovisas och 
analyseras med hjälp av teman eller ord som har varit samstämmiga hos alla tre 
deltagare. Två kategorier bildade intervjuunderlagets frågeställningar och 
faktorer som påverkar intervjun, som till exempel yrke eller intressen. Till 
dessa kategorier skapades underrubriker som tillhör intervjuunderlagets olika 
ämnen. Resultaten som följer nedan struktureras efter identifierade teman 
baserade på intervjufrågorna. I redovisningen av resultaten har svaren hos 
deltagaren redovisats som deltagare A till C. Detta är för att bevara 
anonymiteten hos deltagaren. 

4.1.1 Inledande intervjufrågor 
Den första frågan alla deltagare fick svara på var, vilket yrke de hade. 
Deltagare A var försäljningschef, deltagare B var sjuksköterska och deltagare 
C var barnskötare. Anledningen till att den här frågan var relevant var för att 
undersöka om det var en deltagare med ett villkorslöst matintresse som låg 
bakom resultaten. Det är viktigt att svaren baseras på matintresserade och inte 
en kock, eftersom verksamhetens målgrupp vänder sig generellt till 
matintresserade, med en inte så hög standard i matlagning. 

4.1.2 Webbplatsens organisering 
Alla deltagare fick svara på frågeställningen ”Hur tycker du webbplatsen är 
organiserad med bilder och text?”. Samtliga deltagare svarade att de tyckte att 
webbplatsen såg bra ut. Deltagare C tyckte att det var bra att det inte var så 
mycket bilder på webbplatsen, medan deltagare A tyckte att det såg väldigt bra 
ut med bilderna.  

Frågeställningen ”Om du skulle vilja söka efter ett recept på webbplatsen, Hur 
skulle du göra?” svarade samtliga deltagare att de skulle använda 
sökfunktionen. Deltagare B svarade även att den skulle använda hyperlänkarna 
på exempel på maträtter nedanför sökfunktionen. Anledningen till att dessa 
frågorna var viktiga är för att få ett resultat på hur effektiv webbplatsen är att 
använda från målgruppens perspektiv. 
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4.1.3 Webbplatsens trovärdighet 
Frågeställningen ”Känner du att webbplatsen är tillförlitlig/trovärdig?” 
ställdes till samtliga deltagare. Samtliga deltagare svarade att webbplatsen 
känns tillförlitlig. Deltagare A och B nämnde att webbplatsen kändes 
professionell, medan deltagare C nämnde att webbplatsen ser pålitlig ut.  

Frågeställningen ”Skulle du komma tillbaka till webbplatsen?” ställdes med 
bakgrund av att användaren ska känna sig säker på webbplatsen, så att 
användaren vill komma tillbaka och söka nya recept i framtiden. Samtliga 
deltagare svarade att de skulle komma tillbaka. 

4.1.4 Webbplatsens nytta 
Deltagarna fick svara på frågeställningen ”Finns det något som du skulle vilja 
ändra med webbplatsen?” för att få ett resultat om innehållet ger någon nytta 
till målgruppen. Deltagare A och C nämnde att de ville ha fler recept. 
Deltagare B nämnde att han eller hon önskade att det fanns någon funktion där 
man kan se en topplista över maträtter. 

4.1.5 Webbplatsens intryck 
Deltagarna fick svara på frågeställningen ”Vad är ditt första intryck med 
sidan?” för att få ett resultat på vad som är det första, användaren 
uppmärksammar och känner på webbplatsen. Deltagare A och B nämnde att 
hemsidan ser stilren ut, medan deltagare C nämnde att hemsidan ser intressant 
ut.  

Frågeställningen ”Framgår det, vad webbplatsen handlar om?” ställdes för att 
få ett resultat på hur användaren förstår vad man kan göra på webbplatsen. 
Deltagare B och C svarade ja medans deltagare A svarade nej men att 
deltagaren uppfattade att man kan söka efter recept. Här blev det också tydligt 
att sökfunktionen utmärker vad man kan göra på webbplatsen för deltagarna.  

4.2 Observation 
Observationen gjordes i samband med att intervjufrågorna ställdes till 
deltagarna. Frågorna som ställdes, berörde upplevelsen av webbplatsens 
prototyp genom att deltagarna fick tänka högt. Resultaten som följer nedan 
struktureras efter identifierade teman som har baserats på intervjufrågorna.  

4.2.1 Webbplatsens multimodala inslag 
Deltagarna fick svara på frågeställningen: ”Finns det något som tilltalar dig 
lite extra i innehållet?” i samband med att receptavsnittet visas upp med recept 
och ett tillhörande videoinnehåll. Se bilaga C. Deltagare A och C nämnde att 
videoinnehållet tilltalar dem extra medan deltagare B nämnde att det tilltalar att 
det finns en maträtt med tillhörande drink i receptet. 

Frågeställningen ”Blir du motiverad och inspirerad till att titta på videon?” 
ställdes därefter och samtliga deltagare sa att de blir motiverade och 
inspirerade att titta på videon. 
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Deltagarna fick därefter titta på videoinnehållet i receptavsnittet. Efter att 
deltagarna tittat klart på videoklippet ställdes frågeställningen ”Blir du 
motiverad och inspirerad till att laga maträtten med hjälp av videon?”. 
Samtliga deltagare svarade att de blev motiverade och inspirerade till att laga 
maträtten. 

4.2.2 Webbplatsens webbegenskaper 
Frågeställningen ”Framgår det, vad man kan göra på webbplatsen?” ställdes 
till samtliga deltagare. Deltagare A nämnde att det framförs genom 
sökfunktionen för att sökfunktionens symbol visar att man kan söka på 
matrecept. Deltagare C nämnde att logotypen förmedlar vad det är man kan 
göra på webbplatsen, genom verksamhetens namn. Deltagare B nämnde att 
hela webbplatsens innehåll i sig, förmedlar vad man kan göra på webbplatsen. 

4.2.3 Webbplatsens filosofi 
Frågeställningen ”Vad känner du för känsla när du ser innehållet?” ställdes till 
samtliga deltagare för att få fram vilken filosofi webbplatsen har. Deltagare B 
nämnde att videoklippet ger ett mer inspirerande och nytänkande intryck.  
Deltagare C nämnde att innehållet känns kul och deltagare A nämnde att 
innehållet är positivt och ger ett intresse. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Syftet med studien har varit att studera hur multimodalt inslag i form av 
videoklipp kan påverka användarupplevelsen och användbarheten på en 
matwebbplats. I tidigare forskning finns det många intressanta aspekter, samt 
även från det empiriska underlaget. Under studiens gång finns det samband 
som är intressanta att diskutera för att komma till en slutsats. 

För verksamheten har det varit viktigt att kunna inspirera sina tittare genom att 
förmedla mat-videoklipp med deras personliga stil. Syftet med webbplatsen är 
att förmedla företagets varumärke, vad de står för och vad uppdragsgivaren 
representerar, det vill de förmedla genom storytelling. Genom storytelling kan 
verksamheter framstå som mer personliga samtidigt som tittare kan stimuleras 
och engageras emotionellt (Fog et al., 2005). Uppdragsgivaren önskar en 
webbplats där de kan inspirera målgruppen samt ha en webbdesign som har 
fokus på användbarhet och som ger ett bra intryck till deras filosofi. Ett bra 
intryck kan förmedlas genom att bygga upp ett förtroende på webbplatsen 
genom att använda de tre aspekterna: välvilja, ärlighet och kompetens (Casaló 
& Cisneros, 2008; Casaló et al., 2007; Chen & Dhillon, 2003). 
Uppdragsgivaren kan också tillämpa Wang och Emurians (2005) fyra 
webbegenskaper som framkallar ett förtroende genom att tänka på den grafiska 
designen, strukturdesign, innehållsdesign samt social-cue-design på 
webbplatsen. 

Ett önskemål har varit att webbplatsen utvecklas med hjälp av multimodala 
inslag som gör att verksamhetens filosofi framkommer på ett inspirerande sätt 
vilket gör att målgruppen blir delaktig. Den multimodala kommunikationen 
kan förmedla verksamhetens matrecept i text, bild och video på ett sätt som gör 
att användaren blir delaktig i till exempel ett utbildningssyfte, där användaren 
får lära sig att laga ett recept på webbplatsen. Genom att även tillämpa 
storytelling, kan medföra att målgruppen får en tillfredställelse (East et al., 
2010; Grassley & Nelms, 2009; Huff 2006) av att titta på videoklippen och bli 
mer intresserade av uppdragsgivaren som verksamhet. Detta påvisades i 
observationen genom att deltagarna blev intresserade av uppdragsgivaren 
utifrån innehållet som visades i prototypen. Deltagarna nämnde att innehållet 
kändes inspirerande, kul, intressant och nytänkande, vilket resulterar i att 
verksamheten har nått fram med sin filosofi. 

5.1 Användbarhet 
Frågeställningen ”Vilka användarupplevelser får användare av multimodala 
inslag i form av videoklipp på matwebbplatser?” ledde till att undersöka vad 
användarna tycker om webbplatsens organisering, trovärdighet, nytta, intryck 
och funktioner. Detta är ett underlag som är hämtat ur det analytiska ramverket 
där Preece et al. (2016, s. 19) nämner sex olika användbarhetsmål som är bra 
att utgå ifrån för att nå en bra användarupplevelse. Dessa användbarhetsmålen 
ledde till att utforma ett intervjuunderlag, där författaren ville få svar på vissa 
av användbarhetsmålen för att se hur användarna upplever webbplatsens 
prototyp.  
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Resultatet visade att webbplatsen uppskattades i organisering, nytta, intryck 
och funktioner men att deltagarna tyckte att webbplatsen i sig, behöver 
utvecklas. Vilket var väntat, eftersom den är utformad i en prototyp.  

Förtroendet på webbplatsen visade sig vara positivt, där den grafiska designen 
förmedlade en bra typografi med en god fotokvalitet enligt deltagarna. 
Strukturdesignen var positiv, där deltagarna tyckte att webbplatsen var 
organiserad samt att innehåll och social-cue-design framträder på ett positivt 
sätt, genom att webbplatsen förmedlar informationselement och sociala 
signaler som integreras på webbplatsen. 

5.2 Multimodalitet 
För att besvara frågeställningen ”Kan video vara ett viktigt inslag för 
utformningen av matwebbplatser?” användes en kvalitativ metod, där 
observationen träder in. Observationen skulle hjälpa till att identifiera mönster, 
beteenden och upplevelsen av hur webbplatsen känns för användaren. 
Resultatet av detta bekräftade att deltagarna blir motiverade att titta på ett 
multimodalt inslag som i detta fall var ett videoklipp. Vad som också framkom 
var, att deltagarna blir motiverade och inspirerade att laga maträtten efter att de 
har sett videoklippet. Här fanns även ett samband med tidigare forskning där 
Kress (2009) skriver om semiotiskt arbete som den oändliga processen med 
meningsskapande som vanligtvis inte är hörbar eller synlig men som är 
uppenbar i en social interaktion. Detta märktes genom att deltagarna blev 
intresserade av videoinnehållet innan de hade sett det. 

Kress (2009) nämner också att tecken är gjorda som svar på uppmaningar av 
tecknarens intresse i ett transformativt engagemang, med egenskaper hos den 
sociala och semiotiska händelsen. Efter att deltagarna tittat på videoinnehållet 
ställdes frågeställningen ”Blir du motiverad och inspirerad till att laga 
maträtten med hjälp av videon?”. Samtliga deltagare svarade att de blir 
motiverade av att laga maträtten efter videotittandet, vilket ger ett samband 
med Kress (2009) teori om multimodal undervisning och lärande som finns i 
kapitel 2,3 - motiverande användarupplevelse och videobaserat innehåll på 
sida 13–14. Resultatet av detta, visar att en användare kan med hjälp av ett 
videoinnehåll, förstärka den sociala interaktionen (Crittenden, 2002; Oblinger 
& Oblinger, 2005). Detta gör att videor kan främja motivationer och känslor 
för videostödd inlärning (Koumi, 2006). 

Oviatt (2002) antar även att multimodala gränssnitt kan stödja mer flexibla, 
effektiva och uttrycksfulla medel för interaktionen mellan människa och dator 
tillsammans med de multimodala erfarenheterna som människor upplever i den 
psykiska världen. Detta blev uppenbart när deltagarna integrerade med 
videoinnehållet och blev inspirerade till att laga maträtten. 
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5.3 Begränsningar 
Det finns begränsningar i denna studie och det är resultaten från 
datainsamlingen. Intervjuunderlaget gav inte mycket användbar information 
som det förväntades. Det märktes ganska snabbt genom att deltagarna gav 
ganska oklara svar på när frågor som hur webbplatsen känns, var svåra för 
deltagarna att ge ett ord eller en förklaring på. Detta kan bero på att deltagarna 
inte visste hur de skulle förmedla sina svar eller att de kände sig osäkra på 
frågan i sig. Det uppkom flera problem under observationen, med prototypen 
eftersom den inte är helt färdigutvecklad till en fungerande webbplats. Detta 
bidrog till att deltagarna hade många synpunkter på förändringar istället, som 
inte var av relevans av studien i sig, men som är intressanta att ta upp vid en 
vidare utveckling av webbplatsen. 

Det som var svårt, och som behöver utarbetas mer var att prototypen inte kunde 
användas fullt ut som en riktig webbplats, vilket gjorde att det var svårt för 
deltagarna att verkligen sätta sig in i hur webbplatsen kommer att se ut i 
framtiden. Detta gjorde det komplicerat för deltagarna att svara på till exempel 
frågeställningen ”Finns det något som du skulle vilja ändra med 
webbplatsen?”. Deltagarna hade här många förändringar och synpunkter, vilket 
bidrog till att flera problem nämndes med webbplatsen. Krug (2014) skriver att 
man alltid hittar flera problem, än vad man har tillgång till och därför är det 
viktigt att man fokuserar på de allvarligaste problemen. Tre användare kommer 
sannolikt att stöta på många av de viktigaste problemen med uppgifterna som 
man testar. Problemen var väntade, för att prototypen inte var färdigutvecklad 
till en helt utvecklad och fungerande matwebbplats. 

Det var även svårt att få deltagarna att utveckla sina svar på vissa av 
frågeställningarna, vilket ledde till att intervjuaren fick gå vidare utan att 
deltagarna kunde utveckla sina svar mer djupgående och öppet. Utöver detta, 
finns ändå trovärdigt material för att kunna få fram ett resultat på 
frågeställningarna och syftet med studien. 

5.4 Förslag till vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka ämnet 
multimodalitet i en enkätundersökning om hur videoklipp påverkar 
användbarheten och användarupplevelser med en större urvalsgrupp. Ett 
exempel skulle kunna vara att använda ett brett åldersspann, 18 år och uppåt 
för att kunna mäta hur olika generationer ser på att webben utvecklas med 
multimodala inslag. 

Urvalet har baserats på en målgrupp som har ett matintresse. Om tiden hade 
räckt till så hade urvalet kunnat baserats på verksamhetens Instagram följare 
till datainsamlingsverktyget. Detta har inte varit aktuellt, för att följarna också 
består av deltagare som bor utomlands, vilket kan bidra till en fördröjning i 
tiden till datainsamlingsverktyget. 

Något som saknas, är en djupare forskning kring storytelling och multimodala 
inslag som videoklipp i relation till varumärke och ”vloggar”, som växer i 



29 

 

dagens webbplatser. Det finns därför möjligheter att, efter denna studie 
fördjupa sig inom multimodalitet i relation till marknadsföring och YouTube 
vloggar på webbplatser. 
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Bilaga A: Informationsbrev till deltagare  

Information till deltagare för intervju och observation: 
 
I min studie vill jag undersöka hur multimodalt inslag i form av videoklipp 
kan påverka användarupplevelser och användbarhet på en matwebbplats. 
Detta kommer jag göra genom en intervju och en observation. 
 
Som deltagare är du anonym, och dina svar kommer endast användas för 
analys i examensarbetet.  
 
Om du önskar att vara med i intervjun, kontakta mig gärna så snart som 
möjligt. 
Om du vill veta mer om intervjun eller vill att jag kontaktar dig på telefon, 
skicka gärna med ditt telefonnummer i e-mailet. 
 
 
E-mail: S152458@student.hb.se 
Märk e-mailet med: Deltagare, intervju 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Angelica 
Student, Högskolan i Borås.   
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Bilaga B: Intervjuunderlag 
En intervju om användarupplevelser, användbarhet och 
multimodalitet 
Angelica Olsson, Webbredaktörsprogrammet NGWEK15h, 2018. 
 
 
Instruktioner 
 
Hej (namn). Mitt namn är Angelica, och det är jag som kommer att 
intervjua dig idag. Jag går Webbredaktörsprogrammet på Högskolan i 
Borås och gör just nu mitt slutliga examensarbete.  
 
Innan vi börjar intervjun, har jag lite information till dig och jag 
kommer att läsa upp informationen för att se till att jag täcker allt. 
 
Du undrar säkert varför jag frågade dig om du ville vara med i denna 
intervjun och därför tänker jag berätta varför du är här och vad du kan 
bidra med. Jag ber användare att försöka använda en webbplats som 
jag jobbar på så att jag kan se att den fungerar som den ska. 
Intervjun tar ungefär 30 minuter. Det första jag vill förmedla är att vi 
ska testa webbplatsen och du kan därför inte göra någonting fel här. 
Det finns alltså inga misstag och du behöver inte vara orolig för det. 
 
När du kommer vara på webbplatsen så kommer jag fråga dig så 
mycket som möjligt för att försöka tänka högt; för att säga vad du tittar 
på, vad du försöker göra och vad du tänker. Detta kommer att vara en 
stor hjälp i min studie. Jag behöver dina ärliga reaktioner och du 
behöver inte vara rädd för att såra mig. 
 
Om du har några frågor, fråga dem. Jag kanske inte kan svara på 
dem direkt, eftersom jag är intresserad av hur människor gör när de 
inte har någon som sitter bredvid dem för att hjälpa till. Men om du 
fortfarande har frågor när vi är klara, så försöker jag svara på dem. 
Och om du behöver ta en paus, så låt mig veta. 
 
Har du några frågor hittills?  
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Introduktion till ämnet 
 
I mitt examensarbete så studerar jag hur multimodalt inslag i 
form av videoklipp kan påverka användarupplevelser och 
användbarhet på en matwebbplats.  
 
 
Frågor till intervjuperson 
 
Innan vi tittar på webbplatsen, så vill jag ställa 
några snabba frågor. 
 

- Vad har du för yrke?  
 

-  Grovt hur många timmar i veckan – en uppskattning – 
skulle du säga att du spenderar på internet, inklusive 
webbsurfing och e-post, på jobbet och hemma?  

 
- Vilka typer av webbplatser (arbete och personliga) tittar du 

på när du surfar på webben?  
 

- Vad gör du på din fritid? 
 

- Har du några favorit matwebbplatser?  
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Intervjufrågor 
Frågorna ställs i samband med att startsidan visas i prototypen. 

 
Först kommer jag be dig att titta på den här sidan och 
berätta vad du tänker. Du får gärna scrolla på sidan, men 
inte klicka på något. Då börjar vi med första frågan.. 

 
- Vad är ditt första intryck med webbplatsen? 

 
 

- Hur tycker du webbplatsen ser ut? 
 
 

- Typografi? Varför tycker du så? 
 

- Färger? Varför tycker du så?  
 

- Foto? Varför tycker du så?  
 

- Hur tycker du webbplatsen är organiserad med bilder 
och text? 
 

 
- Framgår det, vad webbplatsen handlar om?  

 
 

- Om du skulle vilja söka efter ett recept på sidan, Hur 
skulle du göra? Vad för funktioner utmärker sig? 
 

- Känner du att webbplatsen är tillförlitlig/trovärdig?  
Hur känner du det? Ser du det på något sätt? 
 

 
- Framgår det, vad man kan göra på webbplatsen?  
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Frågorna ställs i samband med att ett recept med tillhörande 
videoinnehåll visas. 
 

- Vad är ditt första intryck med sidan? 
 
 

- Finns det något som tilltalar dig lite extra i innehållet? Vad? 
 
  

- Vad känner du för känsla när du ser innehållet? Positiv / 
Negativ? 

 
 
- Tycker du att videon tillför något till innehållet? 

Vad? Varför tycker du så?  
 
 

- Blir du motiverad och inspirerad till att titta på videon? 
Varför/Varför inte?  

 
- Blir du motiverad och inspirerad till att laga maträtten med hjälp 

av videon? Varför/Varför inte? 
 

 
- Skulle du komma tillbaka till webbplatsen igen?  

 
 
 

Avslutande frågor 
 

- Finns det något som du skulle vilja ändra med webbplatsen? 
 
 

- Har du några andra synpunkter?  
 
 
Tack för din medverkan.  
Det betyder mycket för mig och min studie! 
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Bilaga C: Prototyp 

 

Startsida 
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Navigering till receptavsnitt 
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Receptavsnitt 


