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Förord 
Riksutställningars första utställning för webben, 5hus.nu har kallats för ett pionjärarbete och experiment. 

Som projektassistent, mellan 22 jan – 7 dec. 2001, har det varit fascinerande, roligt och utvecklande att få 

följa de visionära idéernas väg till ett färdigt slutresultat och att i denna uppsats ta klivet in i det virtuella 

utställningsrummet och studera utställningsbesökarna. En kunskapsresa som denna hade inte varit möjligt 

utan den hjälp och inspiration som mött mig från en rad personer. 

 

Jag vill börja med att tacka hela personalen på Riksutställningar för ett på alla plan mycket generöst och 

varmt bemötande. För att jag fått vara med om så mycket under de perioder jag vistats på Alsnögatan 7.  

 

Det har varit fantastiskt att få bolla idéer och tankar med alla de personer som ingått i arbetsgruppen för 

5hus.nu. Tack Lasse Aman, Gustav Carpner, Tomas Friberg, Johan Grafström, Inger Hammer, Per 

Leijonhufvud, Sten Notsjö, Per Sandén, Anneli Strömberg, Olof Wallgren, Mats Widbom och 

utställningsansvarig Elisabet Adebo, min ständiga samtalspartner, stöttepelare och en tillika uppmuntrande 

och mycket engagerad projekthandledare.  

 

Tack Jacob Sternius och Axel Frisk från SpringSolutions, Niclas Jonsson och Tomas Sandberg från Jajja 

Communications, Paul Henningsson från Interaktiva Institutet, Jan Hjort, Göteborgs Universitet och alla 

andra som på olika sätt bistått med material, program och kunnande. 

 

Naturligtvis riktar sig min tacksamhet till alla informanter, deras framsynta och engagerade lärare Johan 

Skog och Mats Lannerfors och Elisabet Carlström, Lunds konsthall som väckt deras intresse för att testa 

5hus.nu. Tack även till Inger Griberg och eleverna vid Kulturpedagogik, Linköpings Universitet för alla 

intressanta diskussioner och för att ha pilottestat webbenkäten. 

 

Till sist har jag mina båda handledare från KSM, Eva Persson och Gunilla Petersson att tacka för nya 

uppslag, konstruktiva synpunkter och ett stöd, som gjort det möjligt för mig ro detta magisterprojekt i 

hamn.   

 

  

Utan alla Er hade jag aldrig fått vara med om en spännande upptäcktsfärd  

i det virtuella utställningsrummet. 
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1. Inledning 
 

 

Kära utställningsbesökare, 

Det är med glädje och stolthet jag önskar dig välkommen till 5hus.nu 

- Riksutställningars första utställning i det virtuella rummet. 

Arkitekturen är något som alltid angår oss.  

Det är en konstform som ständigt omger våra liv från morgon 

till kväll, från vaggan till graven och därför så viktig att diskutera. 

Jag hoppas att du skall få både nya kunskaper och upplevelser 

av arkitekturen när Du ger dig ut på webben för att upptäcka 

de fem utvalda husens former och innehåll. 

 

Mats Widbom, Utställningschef Riksutställningar 

 

 

Dessa ord välkomnar besökaren i 5hus.nu- Riksutställningars1 utställning på webben, som öppnades på 

www.5hus.nu den 7 dec. 2001.  Här kan man utforska fem offentliga byggnader från de senaste 50 åren.  

Resan går från Lunds konsthall i söder, ritad av Klas Anshelm 1957, till Peter Celsings Nacksta kyrka i 

Sundsvall från 1969 i norr, via Leksands kulturhus(Gunnar Mattsson, 1985) Ungdomens hus i 

Rinkeby(Anders Bergkrantz 1995) och slutligen Universeum i Göteborg(Gert Wingård, 2001). 

 

I det digitala utställningsrummet förmedlas arkitektens tankar och idéer tillsammans med röster från de 

som idag använder och förvaltar husen. Genom 360 graders panoramabilder, bildspel, film, ljud och texter 

beskrivs arkitekturens väg från vision till verklighet. Utställningen kan besökas dygnet runt, från jordens 

alla hörn. Entrébiljetten är en dator med Internetuppkoppling. 

 

Med Internets och de digitala mediernas explosionsartade utveckling har teknik, bredband och 

tillgänglighet öppnat nya, virtuella utställningsrum för museer och andra kulturinstitutioner som arbetar 

med utställningsmediet. Utställningsrum för interaktion, kulturförmedling och upplevelse, där gränsen 

mellan innehåll, teknik och form suddas ut. Utställningsrum, som förändrar relationen mellan avsändare 

och brukare och som skapar nya former av kulturell kommunikation.  

 

                                                 
1 Riksutställningar är en statlig myndighet som i huvudsak arbetar med vandringsutställningar. I verksamhetsplanen för 
utställningsavdelningen är några viktiga målsättningar att producera vandringsutställningar av hög kvalitet som genom kunskap 
och upplevelser ger nya perspektiv på kulturarvet, samhällsutvecklingen och människors livsvillkor samt att utveckla 
utställningsmediet genom gränsöverskridande samarbeten, experimentell utställningsform, miljötänkande och användning av IT. 
(Årsredovisning 2001)  
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5hus.nu är ett exempel på en utställningsproduktion enbart för de rum som skapas på webben. Det är ett 

projekt jag fått möjligheten att följa under mitt magisterår. Ett projekt som därför är utgångspunkten för 

ett vetenskapligt arbete kring fenomenet ”utställningar på webben” som kulturuttryck och medium. 

 

Vilka syften som än ligger bakom ett utställningsprojekt (att testa nya medier och utställningsformer, att 

förmedla kunskap och upplevelse, att nå nya målgrupper) är publikens reaktioner en viktig källa till 

kunskap om hur mediet kommunicerar och fungerar i praktiken. I denna uppsats har jag närmat mig 

problemområdet utställningar på webben genom att, i en fallstudie av 5hus.nu, studera besökarna i det 

virtuella utställningsrummet.  

 

Syfte 
Då webben fortfarande är ett ungt och outforskat medium i utställningssammanhang är syftet både 

explorativt och metodologiskt. 

 

Uppsatsens explorativa syfte är att generera kunskap om utställningar på webben, genom att 

studera besökarna, deras, upplevelse2 och agerande.  

 

Det explorativa syftet handlar även om att formulera nya frågeställningar för framtida forskning kring 

utställningar på webben och deras besökare då publicerad litteratur kring detta problemområde saknas och 

forskning är mycket begränsad.  

 

För att uppnå detta syfte har ett metodologiskt syfte för hur besökarna i en webbutställning kan studeras 

varit nödvändigt. 

 

Uppsatsens metodologiska syfte är att undersöka hur man kan studera besökarna i en 

webbutställning med tyngdpunkt på de kvantitativa metoder som används i studien, trafikanalys 

och webbenkäter. 

 

Med trafikanalys och webbenkäter vill jag ge både en summerande bild av publiken och se hur en yngre 

publik, här representerad av gymnasieelever från två skolor i Lund, upplever och agerar i en 

webbutställning.3 Genom publikens agerande och upplevelser vill jag se hur en webbutställning 

kommunicerar och fungerar, samtidigt som resultatet också åskådliggör vilken typ av information som 

webbaserade metoder kan ge om utställningsbesökare på nätet.  

 

 

                                                 
2 Med upplevelse menas en form av perception som engagerar medvetandet till skillnad från rutinmässig hantering av intryck 
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Definitioner av begreppet ”virtuella utställningar” och ”utställningar på webben” saknas varför det 

inledningsvis varit viktigt att närma sig betydelsen av det sammansatta begreppet webbutställning genom att 

definiera medierna webben och utställning och se hur de kommunicerar med sin publik. Forskare inom både 

humaniora och naturvetenskaperna betonar ofta behovet av tvärvetenskap när det gäller att förstå de nya 

medierna. Därför har teorier och definitioner hämtats från olika discipliner (informatik, sociologi, 

mediekommunikationsvetenskap och museologi) och sammanförts till en tolkningsram.  

 

Uppsatsens publiksstudie kan placeras inom fältet Visitor Studies –besöksstudier, där man med olika 

metoder söker kunskap om besökarna i utställningssammanhang. 

 

Avgränsningar och förtydligande 
Publikstudien bottnar i en nyfikenhet att se hur den produktion jag fått möjlighet att medverka i fungerar 

för publiken. Genom en uppföljning av publiken och dess reaktioner i 5hus.nu har jag kunnat skapa mig 

en helhetsbild av en webbutställning - både om produktionsprocessen från idé till utvärdering,  och 

utställningens väg från avsändare till mottagare. Mot bakgrund av att 5hus.nu producerats av en svensk 

statlig kulturmyndighet, Riksutställningar, anser jag den vara ett intressant exempel på ett växande 

kulturellt fenomen. Huruvida begreppet ”virtuell utställning” eller en ”utställning för webben” kan eller bör 

tillämpas på 5hus.nu tar jag i denna uppsats ingen ställning till, utan lämnar frågan till någon oberoende 

part att diskutera. Begreppen saknar i dagsläget en institutionaliserad definition.  

 

Medveten om den svårighet som det kan innebära att förhålla sig neutral och analysera en produktion där 

jag själv varit en aktör, har jag försökt låta besökarnas egna synpunkter vara bärande i diskussionen kring 

5hus.nu. Mina förkunskaper i produktionen har dock varit viktiga för att kunna värdera metodernas 

tillämpbarhet och relevans.  

 

Jag vill redan här understryka att resultaten från studien inte är generaliserbara på webbesökare i 

allmänhet. 5us.nu är ett unikt exempel och besöken skiljer sig åt beroende på besökarnas förutsättningar, 

teknik och datavana. Resultaten har även påverkats av tekniska komplikationer som uppstått på vägen. 

Resultaten kan dock ge en god bild av de upplevelser och ageranden som blir möjliga att studera i 

webbutställningen som medium.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
3 I Beslutunderlaget från 090101 är ett av målen ”att öka intresset hos framförallt yngre människor för att diskutera och undersöka 
arkitektur”. Någon uttalad målgrupp finns dock inte. 
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Uppsatsens disposition 
Uppsatsen har indelats i 8 kapitel där de två följande Utställningar på webben –bakgrund och tolkningsram,  

och Forskning kring utställningspublik på webben leder läsaren in i fältet och presenterar möjliga definitioner av 

begreppet webbutställning. Forskning kring besöksstudier på nätet är mycket begränsad och metoderna 

relativt okända. Kapitel 4 Metod och Material, inleds därför med en presentation av de vanligast 

förekommande metoderna för att studera publiken på webben och i utställningssammanhang. Avsnittet 

åtföljs av en metodgenomgång av fallstudien samt en metoddiskussion. I kapitel 5 beskrivs 5hus.nu, där 

besökaren får bekanta sig med fallstudiens struktur, innehåll och teknik. Resultaten av de empiriska 

undersökningarna -trafikanalys och webbenkäter, redovisas i kommenterad text i Kap 6 och 7.  

Uppsatsens slutdiskussion, kap 8, fungerar som en utblick och ett försök till att ringa in nya  

problemområden och frågeställningar för framtida forskning kring en mångfasetterad kulturyttring -

utställningar på webben. 
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2. Utställningar på webben – bakgrund och tolkningsram 
Den globala byn, informationsåldern, nätverkssamhället, kommunikationsrevolutionen, det 

postindustriella samhället – många är de termer som använts av samhällsfilosofer för att beskriva vår tid 

efter datateknikens genombrott och uppkomsten av nya kommunikationssystem. Vare sig det handlar om 

entusiastiska förutsägelser eller teknikdeterministiska varningar tycks de flesta vara överens. Internets 

explosionsartade spridning och webbens utveckling har och kommer att få fortsatt betydande effekter på 

kulturen i vårt samhälle.  

 

Virtuella utställningar  och webbutställningar i Sverige 
Webbens ocensurerade och anarkistiska struktur har bara på några år förvandlats till ett instrument för att 

i kulturens tjänst tillgängliggöra bland annat kulturförmedlande utställningar. I den statliga utredningen 

”IT i kulturens tjänst” från 1997, rekommenderas kulturinstitutionerna att:  

 

”använda sig av IT för att göra sin verksamhet tillgänglig för allmänheten.(…) Det som ska 

finnas tillgängligt är inte enbart information om olika verksamheter utan också delar av 

själva verksamheten i form av t.ex. kataloger, konstverk, handlingar, bilder, virtuella 

utställningar och videofilmer.” (SOU, 1997:14) 

 

Museernas intresse för att synas på nätet är stort. Om detta vittnar Kulturrådets statistiska kartläggning av 

verksamheten på 212 museer och 27 konsthallar. År 2001 hade 85 % av dessa en webbplats. Detta är en 

ökning med 6 % från föregående år. Kulturrådets tidigare undersökningar av IT användandet på museerna 

19994 visar att 2/3 av de då 80 tillfrågade museerna hade planer på, eller redan hade genomfört 

webbutställningar. Kulturrådet kommenterade själva att museernas digitala utställningar och pedagogiska 

tillämpning på nätet liknade den traditionella utställningen och fungerade som en andra utställningslokal 

för flertalet museer. (www.kur.se)  

 

Samma år (1999) arrangerade Riksutställningar tillsammans med Kulturnät Sverige ett seminarium på 

Tekniska museet i Stockholm på temat utställningar på webben5. Syftet var att få igång en diskussion om 

hur webben används och kan användas i utställningssammanhang. Med exempel från konst, musei- och 

medievärlden söktes svaren på frågorna: vad är en virtuell utställning? Finns den över huvud taget och hur samspelar 

den då med den verkliga?  Diskussionen gav inga definierande svar på frågorna men lyfte fram en hel del 

intressanta erfarenheter som gjorts inom området, exempelvis på CHIN -Canadian Heritage Information 

Network som producerade sin första webbutställningen redan 1995.  

                                                 
4 Museerna och IT-verktygen- En undersökning om tillgång till, användning av och planer för IT i svenska museer 1999,  Statens Kulturråd. 
www.kur.se 
5 Rapporter från seminariet finns på både Riksutställningars och Kulturnät Sveriges sidor: 
http://www.riksutstallningar.se7kunskap/kalender/utst_pa_webben.htm och 
http://www.kultur.nu/rapporter/utstallningar_pa_webben.htm 
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Några av fördelarna som brukar nämnas i samband med webben är den låga distributionskostnaden. På 

nätet kan man producera utställningar utan kravet på dyra lokaler, inlån eller fraktkostnader. Andra 

fördelar hänger samman med tillgängliggörandet av utställningen för en publik där geografisk plats, 

arbetstid och handikapp inte längre är något hinder. Genom att förflytta utställningen utanför galleriernas 

väggar och distribuera den globalt på World Wide Web anses webbutställningen också kunna nå en ny och 

större publik. En publik som är interaktiv och fri att välja sin egen väg genom utställningen och fördjupa 

sig i det av utställningen som passar honom/henne. (Keene, 1998, Semper & Proenca, 1998)  

  

I dessa många gånger visionära sammanhang tycks Internet framstå som ett demokratiskt medium där 

tidens och rummets begränsningar upphör att existera.  

 

Virtuella utställningar eller utställningar på webben? 
I diskussionerna kring utställningar på webben framhålls många gånger den fysiska utställningens 

oslagbarhet när det gäller upplevelse. Samtidigt visar en enkel sökning på begreppen: virtual exhibits, virtuell 

utställning, online-exhibit, webbutställning, att det finns ett stort intresse för att använda nätet till kultur och 

kunskapsförmedling.6 Begreppen tillämpas synonymt på en rad olika webbproduktioner, vissa mer 

avancerade och innehållsrika än andra. Det kan handla om allt från rekonstruktioner av befintliga 

utställningar i 3D program till mycket enkel utställningsinformation i ett hemsideformat. I de varianter 

som eftersträvar en rumslig upplevelse kan man röra sig fritt från utställningsrum till utställningsrum och 

titta på olika objekt. På sina håll kan man även, genom så kallad fleranvändarteknik, kommunicera med 

andra besökare i rummet. Många ”virtual exhibits”, ”virtuell utställningar”, ”online-exhibit”, 

”webbutställningar” liknar emellertid en konventionell hemsida med en kombination av bild, ljud och 

text.7 Begreppet förknippas även med presentationen av konst på nätet och digital konst, som är ett ämne 

för sig. 

 

Som jag tidigare nämnt saknar begreppet en institutionaliserad definition och teoretisk inramning.   

Den till synes icke konsekventa tillämpningen av begreppet kan sägas spegla en tid där medierna och 

genrerna i allt högre utsträckning smälter samman, exempelvis i ”webb-tv”, ”nättidningar”, ”infotainment”  

och ”dokusåpor”. Sammansmältningen av olika medier kallas med ett gemensamt ord för mediekonvergens.  

                                                 
6 I Koka soppa på en spik- en seminarieserie om utställningar på webben arrangerad av Riksutställningar under nov och dec 2001, 
behandlades frågor kring olika aspekter av utställningar på webben upp. Ett sammandrag finns under www.riksutstallningar.se – 
Expoteket –referat från seminarier – koka soppa från en spik  
7 Exempel på olika former av webbutställningar: www3.diarioelpais.com/muva2/( konstutställningar i ett helt virtuellt museum, i 
Uruguay), www.historiska.se/vr/_swe/_nyfram.htm (Historiska Museets Vikingautställning i CAD-version) www.rijksmuseum.nl 
- en virtualisering av ett riktigt museum med bl. a QTVR panorering i samlingarna,  www.sfmoma010101.org ( exempel på digital 
konst inom ramen för en konstinstitution) www.nhm.ac.uk/interactive  ”online exhibitions” på ett naturhistoriskt museum i 
Storbritannien. Fler exempel finns på www.webexhibits.org som listar 100 tals exempel på virtuella utställningar av, framtagen av 
Institute for Dynamic Educational Advancement i USA. I Sverige finns virtuella utställningar listade på Kulturnätets sida – 
www.kulturnat.nu   
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Mediekonvergensen bidrar till att gränserna mellan olika medier, form och teknik luckras upp och bildar 

en jämn informationsström.8 (Alström m fl., 2001) 

 

Konvergensen blir påtaglig i begreppet webbutställning, där gränsen mellan utställningen som form och 

medium och webben som distributionsmedium, teknologi och rumslighet suddas ut. 

Definitionssvårigheterna anser jag även vara förknippade med en slarvig tillämpning av modeorden virtuell, 

on-line, och webb som något synonymt. Faktum är, vilket vi också kommer att se, att termerna beskriver 

olika saker. En webbutställning har en lexikalisk koppling till webben och i sin tur till Internet. En virtuell 

utställning behöver däremot inte ha något med webben eller Internet att göra. Utställningen kan vara 

virtuell, men fortfarande visas i ett utställningsrum på ett museum.  

 

Redan här vill jag alltså markera att det är webbutställning, eller utställning på webben och Internet som denna 

studie behandlar. För att närma mig detta sammansatta begrepp har jag tittat på hur de olika medierna 

webben och utställningen fungerar och kommunicerar. Låt oss börja med utställningen. 

 

Utställningsmediet 
Definierat som ”en anordning av arrangerade ting i ett avgränsat rum för social interaktion” eller ”ett medium för visuell 

kommunikation som används till att rumsligt ordna objekt för betraktande” kan begreppet appliceras på en mängd 

olika typer av utställningar. Det kan handla om allt från småutställningen, skärmutställningen, 

hundutställningen till världsutställningar och mässor. Vid det här laget har vi också kunnat se att begreppet 

förekommer i ordet webbutställning.  

 

Men det började med sakerna. Det över 1000 år gamla utställningsmediet har sin bakgrund i 

marknadstraditionens försäljning av varor (därav namnet exposition och exhibition från latinets att framhäva, 

visa upp). För många av dagens utställningsformer, inte minst inom museivärlden, har medeltidens och 

renässansens kuriosakabinett varit stilbildande. Senare influenser har hämtats från föremålsplaceringen i 

1800-talets världsutställningar, varuhusens skyltningar och arkitekt och konstskolan Bauhaus 

presentationssätt. (Alexander, 1996: 175, Nationalencyklopedin, 2000 Palmqvist, 2002)   

 

I takt med de elektroniska mediernas utveckling har den kulturförmedlande utställningsformen omformats 

och avancerats. I dag är utställningen många gånger ett komplext medium där objekt, text, bild, skärmar, 

film och ljud vävs samman i en rumslig gestaltning. Utställningsmediet ”lånar” ofta uttryck och 

berättelsekonventioner från andra genrer såsom scenografi, koreografi och arkitektur. (Arkitektur 3, 1999)  

 

                                                 
8 Den statliga Konvergensutredningen från 1999 (SOU 1999:55) identifierar fyra olika konvergensfenomen –nätkonvergens,  där 
kanaler traditionellt avsedda för en speciell typ av t jänster nu även kan användas för andra tjänstetyper, tjänstekonvergens,  där olika 
tjänstetyper smälter samman, apparatkonvergens  där olika tjänstetyper  utnyttjas med användning av samma apparat och 
marknadskonvergens, där företag inom en sektor utsträcker sin verksamhet ( i Alström m fl., 2001)  
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Museologiforskaren Lennart Palmqvist beskriver den synliga förändringen i framför allt den 

kulturhistoriska utställningens form som ett paradigmskifte. Kravet på vetenskaplighet och objektivitet i 

dagens utställningar får, enligt Palmqvist, många gånger vika för kravet på upplevelse och estetiserad 

underhållning. Själva utställandet har därigenom utvecklats till något som liknar en egen konstform där 

iscensättningen framstår som lika viktig eller t o m viktigare än det som ställs ut. (Palmqvist, 2002)  

 

Utställningen – ett kulturmedium 
Till skillnad från radio och TV-mediet saknas det en teoretisk överbyggnad och forskningstradition om 

utställningen som medium. Detta framgår särskilt tydligt i pressen där recensenter i regel refererar, kåserar 

och beskriver en utställning, men sällan bedömer den utifrån krav man kan ställa på mediet i sig. Det som 

finns skrivet kring utställningar är i huvudsak handböcker i utställningsteknik och planering, eller litteratur 

om museernas kulturförmedling och pedagogik. 

 

Etnologen Gundula Adolfssons ”Människa och objekt i smyckeskrin” (1987) är en av de få avhandlingar där 

utställningsmediet och dess karaktäristik står i fokus. För Adolfsson är utställningen ett kulturmedium, 

vars innehåll kan jämföras med filmens, litteraturens eller teaterns och bör inte betraktas som ett 

massmedium, då dess kommunikation och syften är väsenskilda.  
 

”Utställningen är ett mycket mera stillsamt medium och inte direkt jämförbart med 

massmedia. Utställningen bör söka sig till uppgifter som skiljer sig från massmedias flyktiga 

informationsförmedling. Med ett kulturhistoriskt material bör den värna om en förmedling 

av traditioner, kulturer, utvecklingslinjer.” (Adolfsson 1987: 31)   

 

Den kulturförmedlande utställningen avser i huvudsak att förmedla kunskap och bidra till lärande. Således 

bör den skiljas från den kommersiella utställningen vars funktion är att sälja, marknadsföra och skapa 

attityder. (Dean, 1994: 4)  

 

 I dag är denna gränsdragning svår att göra.9 Ingen utställning kan idag enbart kategoriseras som estetisk, 

sociologisk, semiotisk, historisk, kommersiell i sitt kommunicerade budskap. Åtskilliga utställningar med 

ett uttalat didaktiskt syfte kan även fungera estetsikt eller underhållande för publiken. (Palmqvist 2002) 

 

Mediekaraktäristiska drag 

Till några av utställningens mediekaraktäristiska egenskaper hör: 

 

 

                                                 
9 I takt den ökade kultursponsringen blir gränsen mellan det kommersiella och icke-kommersiella mindre skarpt. De senaste i 
raden av kritiserade kulturutställningar ägde rum på Moderna Museet (2001), där Sony betalade besökarnas inträde mot att få 
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• Den öppna presentationstiden 

• möjlighet till interaktivitet 

• möjlighet till social interaktion 

• möjlighet till meditation.  

 

Utställningen har i tid räknat ingen början och inget slut. Det ger besökaren en frihet och aktiv position 

som inte erbjuds i många andra medier. Besökaren kan själv bestämma hur mycket tid och 

uppmärksamhet han/hon vill tillbringa i utställningens olika delar. Begräsningen ligger i att man själv 

måste uppsöka utställningsinformationen och att den är bunden till en plats. Genom att erbjuda besökaren 

fysiska och taktila upplevelser ( trycka på knappar, beröra föremål m.m.) kan utställningen beskrivas som 

interaktiv. Utställningen kan också ses som ett rum, ett forum för socialt umgänge och meditation. 

Forskning har visat att besökaren föredrar att gå på museum i sällskap med vänner och att med dessa 

diskutera sina upplevelser. Minst lika viktigt är möjligheten till eftertanke och ”meditation” som erbjuds i 

utställningsrummet. (Adolfsson, 1987: 35 ff.)   

 

Dessa för utställningsmediet signifikativa kännetecken, tillsammans med dess funktionella drag, skapar en 

speciell kommunikation mellan mediet och mottagarna.  Även om utställningen är en medveten 

iscensättning för ett avsett syfte blir utställningsbesökaren medskapare av innehållet genom sin tolkning av 

utvalda objekt och föremål, placering och text. (Adolfsson, 1987: 78) 

 

Utställningskommunikation 
Utställningens mediala egenskaper hör ihop med vad mediet kommunicerar till sin publik, eller för att 

använda medieforskaren Marshall McLuhans berömda uttryck från 1967 : ”the medium is the message”. Inom 

museologin betraktas utställningsmediet som museernas främsta kommunikation med sina besökare. 

Genom museets samlingar upprättas en relation mellan besökaren och historien. Mellan dåtid och nuet. 

En kreativ akt som skapar ett unikt kommunikationssystem. (Maréovic, 1995, Dean, 1994, Adolfson,1987) 

 
”the exhibition thus becomes a creative act in which its space or ambience, the objects and 

knowledge of them are joined in a unique system.”(Maréovic, 1995:30) 

 

Utställningen har många gånger en definierbar kommunikationsstrategi. Palmqvist delar in dessa i 3 

kategorier där utställningen kommunicerar genom en:   

 

 

 

                                                                                                                                                         
disponera sina produkter i utställningsrummen. Samma mediala uppmärksamhet fick Kulturhusets utställning av föremål från 
IKEA (2002)  
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1) föremålscentrerad reflexiv modell 

2) en kunskapsförmedlande transitiv modell 

3) en brukarrelaterad inklusiv modell 

 

Den första, föremålscentrerade kommunikationsmodellen, präglas av ett försök till objektiv framställning av 

exempelvis föremål i montrar eller konstverk. Utställningsmodellen bygger på 1800-talets krav på 

kronologi, (människans utvecklingshistoria) objektivitet, (en osynlig avsändare) nationell avgränsning och 

bildningsaspekt (utställningen som fostrande). Utställningen erbjuder besökaren möjlighet till kunskap 

genom föremålen, förutsatt att denne sedan tidigare har kunskap om föremålen och dess historia.  

 

I den andra, kunskapsförmedlande modellen går man från en objektscentrerad till en berättelsecentrerad 

presentation. Informationen och kunskapen om ett föremål ersätter själva objektet och upplevelsen av 

detsamma. Kravet på vetenskapligheten och autenticitet ersätts i denna modell, av en betoning på 

upplevelseinriktade iscensättningar. Besökaren accepterar simulerade fenomen som ersättning för ”the real 

thing”. I stället betonas kravet interaktivitet och besökarens aktiva sökande efter kunskap. 

 

Besökaren spelar en central roll i den bruksrelaterade modellen. Här överlåts rekonstruerandet av t ex 

historiska händelser åt besökaren själv. Autentiska föremål används för att skapa en ny form av 

kommunikation mellan objekt och besökare. Det är tingen som talar till besökarna.  Den bruksrelaterade 

utställningen ger besökarna en större frihet att skapa sig en egen utställningsberättelse, samtidigt som 

möjlighet till samma kunskap om ett fenomen som avsändaren innehar blir mindre än i föregående 

kommunikationsmodeller. (Palmqvist 2002) 

 

Objekt- koncept  

Som museernas främsta kommunikationsmedium antas föremålen utgöra utställningens kärna. Så behöver 

emellertid inte alls vara fallet, vilket också illustreras i Veehar och Meeters modell för objektorienterade och 

konceptorienterade utställningar. (Veehar, Jan & Han Meeter (1989) i Dean (1994:4)) 

   

 

 

 

 
                                            Figur 1 Objekt/konceptorienterade utställningar 

 

Veehar & Meeter delar i utställningar i mer objekt kommunicerande- eller mer konceptkommunicerande. 

Den rena föremålsutställningen befinner sig längst till vänster på denna skala. I föremålsutställningen visas 

objekten för objektens skull utan medföljande kommentarer.  För att återknyta till Palmqvists begrepp kan 

man säga att utställningen kommunicerar föremålscentrerat.  

OBJEKT             

 
 

           KONCEPT 
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Längst till höger finns föremålsutställningens motpol –den konceptorienterade utställningen där utställningens 

idé och berättelse är viktigare än föremålen i sig.  Innehållet förmedlas i högre grad genom text, bilder, 

video och multimedia. Den vanligaste typen av utställningar, ofta kategoriserade som tematiska eller 

pedagogiska, hittas emellertid i mitten av skalan. Dessa utställningar erkänner museernas tudelade uppdrag 

att samla in objekt och använda dem för kunskapsspridning. (Dean, 1994:4) 

 

Utställningskommunikationen är dock ett komplext system som i hög grad är beroende av den kontext där 

den visas. Budskapet från avsändare till mottagare påverkas av en rad processer som rummet, miljön, 

objektens presentation, varför en som visas i två olika utställningsrum som ett museum och en kyrka kan 

uppfattas olika.(Maroévic, 1995) 

 

Utställningsmediets framtid 
Utställningens berättelsekonventioner och presentationssätt speglar många gånger samtidens kunskapssyn, 

historiesyn och estetik. Enligt Palmqvist och forskare inom andra discipliner kommer upplevelser och 

underhållning genomsyra alla tjänster i framtiden. Människor kommer att vilja bli underhållna vad de än 

gör, vare sig de arbetar, handlar, konsumerar eller går på museer. Som ett led i detta ersätts objekt som 

källa till kunskap i allt högre grad ersatts med objekt för underhållning och upplevelse. ( Palmqvist 2002 )  

 

Utställningsmediet påverkas även i hög grad av den tekniska utvecklingen och de digitala medierna.  

Sedan tidigare har man på flera ”fysiska” museer kunnat observera att det finns en hel del besökare som 

tillbringar viktig kvalitativ tid genom att interagera med datastationerna i och utanför en utställning. 

(Chadwick, 1999)  

 

Även om Internet och multimedia inte betraktas som ett hot mot den fysiska utställningen, utan ses som 

ett komplement, sker den medierade kunskapen på bekostnad av den direktkommunikation som uppstår 

mellan objekt och besökare. Några av utställningsmediets främsta egenskaper går därmed förlorade menar 

flera kritiker till denna utveckling, däribland Adolfsson. 

 

”Det handlar i själva verket om en flykt framåt, en flykt från de egna mediala möjligheterna 

i strävan att få fram budskapen med effektivare medel. I det långa loppet är detta 

utställningens största existenshot, en upplösning inifrån, om man så vill ett medialt 

självmord.” (Adolfsson 1987: 45) 

 

Utifrån de teorier som finns kring den konceptuella kunskapsförmedlande utställningen, är tanken att 

utställningens innehåll skulle vara helt medierat, fullt tänkbar. Ytterligare ett steg i detta led skulle vara att 

mediera själva utställningsrummet, platsen i vilket utställningen äger rum. Denna tanke förflyttar oss in i 

det konceptuella rummet på Internet. Ett illusoriskt rum byggt av ettor och nollor.  
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Internet och webben 
Internet kan beskrivas som ett datornät, som i sin tur består av hopkopplade regionala och lokala nätverk. 

Med hjälp av ett speciellt protokoll (TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol) kan alla 

datorer, som kopplar upp sig på Internet, utbyta information med varandra.  Internet användes i sin 

barndom i huvudsak för militära ändamål under kalla kriget i USA. Tanken var att skapa ett 

kommunikationssystem av datorer som skulle fungera oavsett vilka delar av nätet som slogs ut. I slutet av 

60-talet började allt fler universitet att ansluta sig till detta nätverk (ARPANET) och snart uppfanns 

tekniken att skicka e-post till varandra. Så småningom spreds tekniken till universitet utanför USA. När 

dessa nationella IP - nät slogs samman kring 1990 lades grunden till ett världsomspännande Internet. 

(Feldman, 1997, Dodge & Kitchin, 1999) 

 

Det dröjde dock ytterligare några år innan Internet blev populär hos den breda allmänheten. Detta har 

delvis sin förklaring i att tekniken utvecklades av människor med en mycket god kunskap om datorer för 

människor med en mycket god kunskap om datorer. Det avgörande genombrottet kom då Tim  

Bernes-Lee på Cern i Genève, utvecklade grunden för World Wide Web, det vi idag kallar för nätet, 

genom hypertexten. Tekniken ger användaren möjlighet att förflytta sig mellan olika dokument, bilder, 

ljud och textfiler som ligger på Internet, genom att klicka på olika länkar. För att ta sig fram i detta s.k. 

hypertextsystem utvecklades Mosaic 10, den första webbläsaren, av  Marc Anderseen. (Gauntlett, 2000). 

 

Webben och Internet är inte samma sak. Det kan vara värt att göra detta förtydligande då begreppen ofta 

används synonymt.  Internet är själva strukturen av ihopkopplade datorer som kan kommunicera med 

varandra. Webben ett av Internets många användningsområden med ett gemensamt dataspråk ( HTML 

Hypertext Markus Language), som talar om för webbläsaren på vilken adress de olika webbsidorna finns 

lokaliserade. Tidiga användningsområden för Internet som t ex sökning i databaser, deltagande i 

diskussionsgrupper, överföring av datafiler har i allt högre grad övertagits av webben. (Gauntlett, 2000).  

 

Bernes-Lees vision var att skapa ett universellt kommunikationssystem, ett informationsrum där alla talar 

samma språk, vilket sammanfattas i nedanstående citat: 

 

“The dream behind the Web is of a common information space in which we communicate 

by sharing information. Its universality is essential…”(Tim Bernes-Lee11 i Feldman, 1997).   

 

                                                 
10 I dag räknas Internet Explorer och Netscape Navigator till de vanligast förekommande webbläsarna  
11 Från ”the World Wide Web. A very short personal history”. www.w3.org/People/Berners-Lee 
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Internet och webbens kommunikativa särdrag  
Som informationsrum besitter Internet och webben en rad egenskaper som skiljer det från andra medier.   

Här skapas nya former av kommunikation som utmanar det moderna samhällets 

kommunikationsstrukturer och där existerande medieteorier och metoder inte räcker till. Man talar om att 

mediet skapar en ny form av interaktion mellan avsändare och mottagare, som radikalt förändrar vårt sätt 

att producera och utbyta kunskap med varandra. Forskare har diskuterat huruvida Internet är ett 

massmedium eller inte. Jag nöjer med att konstatera att Internet i egenskap av informationsöverförare är 

ett medium, där kommunikationen sker genom en kombination av interpersonell kommunikation och 

masskommunikation. Förhållandet mellan sändare och mottagare kan till skillnad från exempelvis TV- 

eller radiomediet vara en till en, en till flera, flera till en och flera till flera. (Morris, 1994, Dodge & Kitchin, 

1999:20)  

 

Några av mediets centrala egenskaper bygger på hypertextens logik. Hypertexten kan beskrivas som en 

text med förgreningar som kan läsas på ett ickelinjärt sätt och ger läsaren friheten att välja en egen väg 

genom en text eller länka sig från dokument till dokument. I motsats till traditionella texter där läsaren 

följer en klar logik, saknar www-texten en tydlig början och slut. Texten kan kedjas samman i oändlighet. 

Detta gör också att läsaren övergår från en passiv till en aktiv roll och blir medförfattare till den text han 

läser. Hypermedia är en utveckling av samma princip, men här ingår även grafik, video och ljud i digital 

form i ett hypertextsystem, integrerade för användarens utforskning. (Beekman, 2001)  

 

Denna utforskande princip kallas med andra ord för interaktivitet. Interaktivitet kan beskrivas som ett 

informationssystem där användaren har ett inflytande över informationen. I praktiken innebär detta att 

kommunikationen sker i en dialogliknande form mellan människa och dator, där systemet ger användaren 

en rad olika val. De interaktiva egenskaperna räknas till de digitala mediernas mest fördelaktiga. Risken är 

dock att interaktiviteten, genom att erbjuda användaren stora valmöjligheter, skapar en fragmentarisk 

upplevelse och försvårar till ett engagemang och inlevelse. (Feldman, 1997)  

 

Internetanvändningen 
Som informationsrum växer Internet i takt med att antalet användare blir allt fler. I stort sett sker en 

fördubbling av antalet anslutna datorer varje år. Från att nästan exklusivt ha varit ett forsknings- och 

undervisningsnät står numera enskilda, företag och utbildningsinstitutioner för en tredjedel vardera av 

Internetanvändningen, såväl i Sverige som i USA. (Nationalencyklopedin, 2000).  

 

Internationell forskning visar också att webben har kommit att bli ett allt viktigare medium i familjens 

vardagsliv. Medan tidningsläsande och tv-tittande minskar förutspås Internetanvändandet att fördubblas 

inom ett par år.(Chadwick, 1999) 
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Internetanvändningen i Sverige12 

Även i Sverige ökar användandet av Internet såväl i arbetet, skolan som privat. 

 

”Informationsteknik röner ur alla aspekter stort intresse från beslutsfattare, massmedia och 

allmänhet. Användningen av IT är av central betydelse för det moderna samhället.” 

 

Det skriver Statistiska centralbyrån i förordet till en undersökning av IT -användningen i Sverige. (SCB 

2001:01) Det finns flera undersökningar som mätt Internetanvändningen i Sverige. Gemensamt för 

undersökningarna är att man mäter tillgången och användningen i relation till olika variabler som kön, 

ålder, yrke och geografisk plats. Samtliga visar på att tillgången på och användningen av 

Internetanvändningen fortsätter att öka.  

 

I september år 2000 hade 80 % av Sveriges befolkning tillgång till Internet via hemmet, arbetet eller 

utbildningen. Mer än hälften av befolkningen har tillgång till Internet i hemmet. Den vanligaste tekniken 

för Internetuppkoppling är modem vilket används av 89 % av personer med uppkopplingsmöjligheter. 

 

Antalet personer som dagligen använder sig av Internet har inom loppet av några år ökat från 21 till 37 

%.13 Internetanvändningen och tillgången är störst bland de yngre åldersgrupperna. I åldrarna 16-19 har 

nästan alla, dvs. 93 % tillgång till Internet. Värt att notera är den stora skillnaden mellan pojkar och 

flickors användning av Internet i fråga om tid. Pojkar mellan 9-17 år tillbringar dubbelt så lång tid på 

Internet än flickor i samma ålder. I dag är ökningen störst bland grupper som inte tidigare varit anslutna, 

såsom arbetare och äldre, både män och kvinnor. Användandet påverkas även av faktorer som kön, (där 

10 % fler män än kvinnor använder sig av Internet) utbildning, inkomst samt var man bor. 

  

Undersökningar visar att användarna privat i första hand söker och hämtar information på Internet. 

Därefter uträttar man bankärenden, hämtar hem musik och spelar spel. Nästan var 10:e användare handlar 

via webben. Speciellt för mediet är användningen på vardagar är dubbelt så stor än på helger, vilket hänger 

samman med att användningen av Internet används framför allt i samband med arbetet eller skolan. (2/3 

av användningstiden.) 

 

IT-kommissionen pekar dock på ett problem med statistiska uppgifter. En ungdom som sitter nätterna i 

sträck och chattar ges samma tyngd som den som bara söker information en gång i veckan. Dessutom har 

separata mätningar visat att det finns ett stort antal besökare för sexrelaterade sajter. Kommissionens 

                                                 
12 Följande information om Internetanvändningen i Sverige är tagen från Fakta om Informations och kommunikationsteknik i Sverige 
2001 utgiven av SIKA. (Statens institut för kommunikationsanalys). SIKA har på uppdrag av regeringen tagit fram en publikation 
som samlat redovisar ut statistik om den moderna informations och kommunikationstekniken i Sverige. Vissa av uppgifterna 
hämtas även från IT-kommissionens rapport 1/2002 Vem använder Internet och till vad? Spridning av Internet bland befolkningen   
13 Jämför detta med motsvarande siffror för radiolyssnande och tidningsläsande som är 80% respektive 72%. 
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slutsats är att verkligheten kan ligga någon annanstans än vad man kan utläsa av statistiken. (IT-

kommissionens rapport 1/2002)  

Kvalitativ forskning har emellertid funnit liknande användartendenser. I avhandlingen What’s the use? 

Internet and information behavior in everyday life, (2001), en fallstudie av 10 informanters dagliga användning av 

Internet, konstaterar Anders Hektor att nätet används för olika typer av informationshantering: sökning, 

insamling, kommunikation och informationsutbyte. De intervjuade personernas sökaktiviteter motsvarade 

omedelbara behov och Internet användes där det ansågs vara det mest fördelaktiga 

kommunikationsmediet. Samtliga informanter sade sig surfa på webben med ett tydligt mål eller en 

anledning, även om många tog upp problemet med att fastna i ”länksyndromet och hamna på en sida man 

inte avsett att besöka. 

 

Medievanorna för Internet skiljer sig från TV och radioanvändningen - medier som många informanter 

sätter på för att se ”vad som är på”. Ett passivt mediebruk finns inte på samma sätt på webben även om 

flera av informanterna sade sig besöka några webbplatser regelbundet, t ex jobblänkar, eller nättidningar, 

för att hålla sig informerade. Enligt Hektor kan detta vara ett tecken på att informationshantering på 

webben är mer aktiv än vid traditionella medier. I sin förlängning skulle detta kunna innebära att webben 

skulle komma att överta det meningsfulla TV-tittandet, som kräver tittarnas aktiva avläsning. (Hektor, 

2001:157, 211) 

 

Webbens utbredning och människors ökande användning ger en bild av den potentiella 

utställningspubliken på Internet. Möjligheten att nå ut är stor. Användningen visar också att webben kan 

ses som både informationsmedium, kommunikationsmedium och underhållningsmedium. Utvecklingen av 

webbens möjligheter till interaktion, nöjen, shopping gör att allt fler forskare talar om webben som en 

plats. En virtuell rumslighet i vilken vi rör oss och interagerar med andra.  Även om många människor är 

medvetna om nätets tekniska struktur visar flera studier (Maglio, 1999) att användare uppfattar webben i 

termer av rumslighet. Om detta vittnar också uttrycken: ”jag gick till hans hemsida”, ”jag var i 

chattrummet” eller varför inte ”jag besökte Riksutställningars webbutställning”. För att bättre förstå 

webben som utställningsrum handlar följande avsnitt om webbens konceptuella rum -cyberspace. Avsnittet 

bygger i huvudsak på Internetforskarnas Dodge & Kitchins omfattande kartläggning av rumslighet på 

nätet. 

 

 Webben som utställningsrum 
Martin & Kitchins utgångspunkt är att Internet kommer att ha en avgörande påverkan på samhällets 

sociala, kulturella, politiska institutionella och ekonomiska aspekter och luckra sönder det moderna 

samhällets gränsdragningar mellan offentlighet/privat,  verklighet/virtuell, biologi/teknik.  
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“Given the massive projected growth in users of new technologies and online services and 

the seemingly constant flow of innovations, it seems certain that the combination of ITC’s 

and cyberspace will become one of the most significant evolutionary developments of the 

twenty-first century (…) it is our contention that an essential element for understanding 

ITC’s and cyberspace is a comprehension of how they are transforming and creation new 

spatialities, spatial forms and space-time relations”  (Dodge & Kitchin, 2001:I )  

 

En viktig aspekt av att förstå vad IT och de digitala medierna innebär för samhället är att studera hur de 

nya rumslighetens och platser som uppstår i det växande informationsrummet på Internet, här beskrivet 

som cyberspace.  

 

Termen cyberspace ( från grekiskans kyber att navigera) lanserades tio år före Internets publika 

genombrott, i sciencefictionförfattaren William Gibsons novell Neuromancer.  

 
“Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate 

operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts…A graphic 

representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system.” 

(Gibson, 1984) 

 

Cyberspace beskriver ett navigerbart, digitalt rum bestående av nätverkskopplade datorer i ett stort 

konsortium, där företag och individer interagerar med varandra och utbyter information. Martin & 

Kitchins definierar cyberspace som ett konceptuellt rum, visuellt och immateriellt, baserat på information 

och kommunikationsteknologier. Et rum som existerar parallellt med den fysiska verkligheten. Det finns 

emellertid inte ett cyberspace utan en myriad av expanderade rumsligheter, alla med en egen form av 

digital interaktion och kommunikation. I takt med att bättre tekniker utvecklas kan också denna 

rumsupplevelse bli virtuell- skenbar. (Dodge & Martin, 1999)  

 

Det virtuella rummet 

Termen virtuell (från franskans virtuel - som kan ge verkan) används för att beskriva en skenbar upplevelse. 

Virtuell verklighet är en närvaro av något objektivt frånvarande och används främst i samband med 

diskussioner kring virtual reality teknologier. (Nationalencyklopedin, 2000) 

 

Virtuell verklighet eller virtual reality (VR) skapar visuella interaktiva datagenererade utrymmen vilka kan 

undersökas av användaren.  VR-rum kan ta sig två former. Först handlar det om en fullständigt 

inkorporerande rumslighet där användaren använder sig av speciell hud och handutrustning. Tillgången till 

detta rum är relativt begränsad då den kräver en specifik, påkostad hårdvara. Den andra formen av 

datagenererade rumsligheter är skärmbaserad och tillåter användaren att interagera med ett slags spelrum. 

Sådana rumsligheter skapas i spelvärlden och även på webben.  Karaktäristiskt för de båda VR formerna 

är att interaktionen sker i realtid och att de är inkluderande och interaktiva. De virtuella rummen skiljer sig 
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från de geografiska genom vara möjliga att nå från flera håll samt att de baseras på nya former av 

interaktion och centreras runt ett gemensamt intresse. Syftet med dessa konceptuella arenor är att 

efterlikna den verkliga världen. Ett försök att göra cyberspace till en upplevd rumslighet. (Dodge & 

Kitchin, 1999) 

 

Många analytiker hävdar att det framväxande konceptuella rummet cyberspace är på väg att luckra upp 

gränserna mellan verklighet och fiktion. En rad erkända forskare och filosofer, däribland Manuell Castells 

(1997) talar om detta i termer av hyperrealitet. Låtsasvärlden som skapas genom våra medier, däribland 

webben, har blivit den nya tron och nätet den struktur som omfattar och innesluter alla kulturella uttryck. 

Den genom TV, radio och webben medierade världen, styr våra vanor, värderingar och samtalsämnen. En 

värld vi inte själva upplevt. Castells hävdar också att vi nu bevittnar en uppdelning av en rumslig logik, där 

geografiska rummet kompletteras av ett virtuellt rum som tillåter människor att vara mer flexibla. I detta 

”nätverkssamhälle” marginaliseras ansikte till ansikte kulturer.(Castells, 1996) 

 

Teorierna har också inspirerat andra forskare att undersöka hur framtidens digitala rum och t o m städer 

kan utformas i en värld där människorna kommer att tillbringa det mesta av sin tid hemma i sina moduler 

och kommunicera med omgivningen via datorer.  

 

Arkitekturprofessor W. Mitchell (1997) diskuterar denna digitala form av arkitektur och stadsplanering, 

genom att göra en historisk jämförelse med den moderna stadens byggnader. För att avrunda detta kapitel 

vill jag citera hans vision av nätets gallerier och virtuella museer, som kan återkopplas till kapitlets 

inledande avsnitt om  webbutställningen. 

 

”I ett virtuellt museum ersätts de fysiska föremålen av digitala bilder av tavlor, videofilmer 

av levande organismer och tredimensionella simulationer av skulptur och arkitektur. Detta 

innebär en enorm rumslig komprimering. Varje föremål i en omfattande samling kan 

beskådas på en persondator eller i en videolokal. Utrymmeskrävande gallerier blir onödiga. 

Publiken blir lätthanterlig. Utställningsmaterialet förvaras på servrar i ett nätverk och 

åskådarna kan befinna sig långt därifrån (…) Varje utställningsföremål kan förses med 

länkar till andra föremål som det på olika sätt har samband med, så att den virtuella 

museibesökaren kan ta sig fram genom samlingen på den väg som bäst sammanfaller med 

hans eller hennes personliga intresse.” (Mitchell 1997:51) 

 

Denna utveckling kommer, enligt Mitchell, att få betydande konsekvenser på de fysiska 

utställningsplatsernas form och innehåll. När det fysiska rummet överlappas av det virtuella förändras dess 

funktion och användning.  
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Sammanfattning 
Utställningar på webben är ett tämligen ungt fenomen i Sverige. Begreppet har blivit allt vanligare och 

sammanfaller med museernas ökade närvaro på webben, som fick sitt publika genombrott i mitten av  

90-talet. En institutionaliserad definition av begreppet ”webbutställning” saknas emellertid och därför har 

detta kapitel sökt att inringa begreppet genom att presentera definitioner av och teorier om 

utställningsmediets och webbens karaktäristiska drag och kommunikation.  

 

 

Den kulturförmedlande utställningen, med 1000-åriga anor, har utvecklats till en egen konstform som ett 

medium för visuell kommunikation av objekt, medier och text. Dess främsta funktion är att genom i 

huvudsak föremål, förmedla kunskap och bidra till lärande.  Karaktäristiskt för mediet är den öppna 

presentationstiden, möjlighet till interaktivitet, social interaktion och meditation, där de förstnämnda 

egenskaperna kan kopplas till webbens logik och hypertextliknande struktur som inbjuder användaren att 

aktivt välja sin egen väg genom informationen. Utställningskommunikationen mellan utställare och 

besökare bygger i allt högre utsträckning på besökarens aktiva medskapande och står i nära relation till i 

vilken grad utställningen är objekt eller konceptorienterad. I dag tenderar utställningen att vika från kravet 

på vetenskaplighet och objektivitet och för att istället söka ge upplevelse och estetiserad underhållning. 

Den ökade användningen av webben i utställningssammanhang, antingen som komplement eller 

fördjupningskälla gör att utställningens budskap i allt högre grad medieras.  

 

Användningen och spridningen av det världsomspännande Internet ökar både i Sverige och utomlands. 

Webben är ett av Internets populära användningsområden för informationssökning, publicering, handel 

m.m. och även nöjen (chat, musik, spel).  Surfandet sker framför allt i samband med arbete eller skola och 

ökar mest i de yngre åldrarna. Detta gör webben till ett medium för  information, kommunikation och 

underhållning. 

 

Som utställningsarena erbjuder webben nya kommunikationsformer mellan avsändare och mottagare. En 

utställningsarena som kan avanceras i takt med den tekniska utvecklingen och tillämpandet av VR-

tekniker. Den simulerade verkligheten på webben gör att många forskare talar om nätet i termer av 

cyberspace- ett konceptuellt rum som existerar parallellt med det verkliga. Detta s.k. virtuella rum, anses 

överlappa det verkliga och få betydande konsekvenser för vår kultur, något som det växande intresset för 

produktionen av webbutställningar kan ses om ett uttryck för.  

 



24

 

3. Forskning kring utställningsbesökare på webben 
För att kunna säga hur en utställning, i detta fall en utställning på webben, kommunicerar och fungerar 

räcker det inte med att enbart studera dess mediekaraktärisk. Lika viktigt är det att känna till besökarnas 

upplevelse av densamma. Det anser Eileen Hooper-Greenhill, internationellt erkänd forskare som arbetar 

med att utveckla kunskapen kring museernas kommunikation.   

 

“In addition to develop knowledge and expertise in the techniques of museum 

communication, it is at least as important to try to understand people and how they react to 

museums.(…) Research into visitors is as important as research into communication 

methods.” (Hooper-Greenhill, 1997: 34) 

 

Besökardimensionen studeras inom ramen för ”Visitor Studies” - ett tvärvetenskapligt forskningsfält som 

presenteras översiktligt i kommande avsnitt. Här presenteras även Hooper-Greenhills teorier om publiken 

som aktivt meningsskapande, då detta perspektiv är särskilt förenligt med webbens interaktivitet.   

 

Kapitlets andra avsnitt Besöksstudier på webben tar upp exempel från tidigare forskningsprojekt i USA och 

Storbritannien, där man studerat besökare på webbutställningar alternativt webbplatser kopplade till 

museer. Resultaten presenterades under de internationella konferenserna  ”Museums and the Web” 1999, 

2000, 2001 som arrangeras varje år av det internationella nätverket för museer och kulturinstitutioner - 

Archimuse.14 

 

Besöksstudier- Visitor Studies 
Visitor Studies är ett tvärvetenskapligt forskningsfält, som hämtar teorier och metoder från sociologi, 

psykologi, pedagogik, marknadsföring, utvärdering, kommunikations och aktivitetsstudier. 

Undersökningarna bedrivs på både makro och mikronivå, är såväl kvantitativa som kvalitativa med 

avsikten att öka kunskapen om besökarna i utställningssammanhang och på museer. Det kan handla om 

demografiska undersökningar av vilka som går på utställningar, besöksmönster (vem som går var, med 

vem, utifrån vilka preferenser), utställningsbesökares psykologiska och personlighets profiler och 

språkkunskaper. Vidare studerar man vad besökaren lärt sig, attitydförändringar, hur lång tid besökare 

tillbringar i en utställning och hur presentationen och designen påverkar deras upplevelse och 

uppmärksamhet. Inom ramen för Visitor Studies forskar man även kring nya utvärderingsmetoder för att 

studera publiken. (Hooper-Greenhill, 1997:140) 

 

                                                 
14 www.archimuse.com 
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Kultursociologiska publikstudier 
Studier av utställningspubliken kan spåras ända till 1930-talets USA. Då lades emellertid tonvikt på 

kvantifierbara data, såsom ålder, kön och social bakgrund. Under en lång tid framåt grundade sig 

besöksstudier på en funktionalistisk samhällssyn där varje individ ingick i en social grupp som i sin tur 

utgjorde en del i ett samhälle. Klassiska är sociologen Bourdieus besöksstudier från 60-talet, där 

besökarnas sociokulturella bakgrund studerades i relation till agerande och närvaro på museerna. 

(Tassé, 1995:247)  

 

Resultaten av dessa typer av kultursociologiska studier har visat att det i huvudsak är samma grupp 

människor som besöker museiutställningar. Karakteristiskt för denna grupp är att den är högutbildad och 

att den också är flitig besökare av andra kulturmedia som teater och konserter. Museibesökaren ingår med 

andra ord i de högutbildades kulturmönster där ett utställningsbesök har att göra med både behov och 

vana.(Adolfsson, 1987: 199-201) 

 

Detta så kallade positivistiska angreppssätt har kritiserats av många av dagens forskare för att inte ta 

hänsyn till den meningsskapande aspekten av besökarnas beteende. Publikundersökningarna har utgått 

från kommunikationsmodeller där publiken är passiv och där besökarna har beskrivits utifrån sina 

reaktioner på ett budskap, utan hänsyn tagen till vilken roll museerna spelar i deras liv. Mot bakgrund av 

postkoloniala strömningar och postmoderna kulturteorier har emellertid en ny inställning till 

museibesökare och museernas kommunikation etablerats, vilket även kan ses som ett led i en önskan från 

museerna själva att demokratisera museivärlden. En inställning där publiken är aktiv och 

meningsskapande. (Hooper-Greenhill, 1997) 

 

Den aktiva och meningsskapande publiken 
Enligt Hooper-Greenhill bygger vår upplevelse och vårt meningsskapande på hur vi relaterar det förflutna 

till det upplevda nya. All tolkning är historiskt förankrad och sker mot bakgrund av våra personliga 

upplevelser och mentala konstruktioner, men även utifrån sociokulturella mönster som är grundläggande 

för vår världsuppfattning. Att se individen som aktivt meningsskapande kan enligt Hooper-Greenhill 

kopplas till den hermeneutiska traditionen, där man söker att förstå och tolka en människas beteende.  

(Hooper-Greenhill, 1997)   
 

”Hermeneutics tells us that the construction of meaning depend on prior knowledge and 

on beliefs and values. We see according to what we know and we make sense of meaning 

according to what we see. In this way we construct our meanings and do not find them 

“ready-made”. (Hooper-Greenhill, 1997:13) 
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Med den hermeneutiska utgångspunkten om att publiken är aktiv i meningsskapandet bör publiken och 

deras upplevelse i en utställning studeras utifrån ett kommunikationsperspektiv som tar större hänsyn till 

mottagarens kontext. Därmed tar Hooper-Greenhill avstånd från tidigare linjära kommunikationsteorier15, 

där avsändaren är aktiv och mottagaren passiv.(Hooper-Greenhill, 1999:16) 

 

Kopplat till utställningar på webben uppmärksammar perspektivet besökarnas förförståelse, vana, kontext,  

och aktiva meningsskapande genom mediets möjlighet till interaktivitet.  

 

Visitor studies i webbutställningar 
I takt med att webbens inflytande på våra informationsvanor ökar, bör museerna lära sig mer även om den 

publik som kommer genom det virtuella museets elektroniska portar och om hur de använder sig av 

webbutställningarna. Detta menar flera forskare (Semper 2000, Chadwick, 1999) som funnit att vissa 

webbutställningar attraherar tiotusentalsbesökare i månaden. 

 

Reella och virtuella besökare  
På Institute for Learning Innovation, USA har man med flera metoder, ( bl. a webbenkäter och 

logganalys) jämfört besökare och deras beteende i webbmuseer och fysiska museer. Studien visar på stora 

likheter mellan besökarens agerande i det fysiska och det ”virtuella” museet. I båda fall har den sociala 

kontexten, (individuellt besök eller besök i grupp) spelat en stor roll för besökarens upplevelse. Nästan 

1/3 av informanterna som ingick i studien hade besökt webbmuseet i grupp. Dessa personer tenderade att 

ha ett mer utforskande, ”surfande” beteende och besökte fler ”filer” än individuella besökare som under 

lika lång tid tog del av mindre material. Liknande slutsatser har framkommit i tidigare forskning som har 

studerat gruppbeteende på museer. Besökarna kom till webbutställningen med syfte att lära sig något, 

vilket många gånger är motivet till att besöka det fysiska museet, där individen har ett intresse för ett 

enskilt teoretiskt område. Besökarna var något äldre (40 år)  än den genomsnittlige Internetbesökaren vid 

studiens genomförande (1997) och tillbringade i genomsnitt 20 minuter i utställningen.  

(Chadwick, 1999)  

 

En senare genomförd pilotstudie på Science Learning Network ( SLN) studerade olika aspekter av 

publiken i tre webbutställningar16. Syftet var även metodologisikt med målet att utveckla en integrerad 

metodologi för webbutvärdering. Detta genom att tillämpa flera metoder i studien såsom logganalys, 

online-popup, uppföljning av telefonintervjuer samt deltagande observationer i klassrum, metoder jag får 

tillfälle att återkomma till i kapitel 4.   

 

                                                 
15 Som exempel nämner Hooper-Greenhill  Shannon och Weavers kommunikationsteorier från 60-talet.  
16 Exemplen var: Cow´s Eye  www.exploratorium.edu/learning_studio/cow_eye/ en tämligen linjär webbplats med en steg för 
steg berättelseform, Flights o Inspiration   www.nmsi.ac.uk/flightsbygger på museisamlingar och är mindre linjär i sin narrativa 
form, utan mer rik på information. Science of cycling  www.exploratorium.edu/cycling presenteras för en bred publik  
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Av logganalysen kunde man bland annat utläsa att besökarna i de tre webbplatserna17 tillbringade i 

genomsnitt 6-10 min. Forskarna noterade fler besökare under vardagar, vilket de ansåg bero på att det är 

då användarna har tillgång till snabbare uppkopplingar i skolan eller på arbetsplatsen. Många av besökarna 

kom till webbplatsen via olika sökmotorer.18  

 

Genom webbenkäten fick man mer detaljerade svar om vem besökaren var, varför och hur man besökte 

utställningen. Noteras bör att enbart ett par procent av alla besökare besvarade enkäten, ett mycket stort 

bortfall, som också minskar resultatens validitet. Av svaren framkom bl. a att hälften av användarna var 

mellan 23-49 år och att en femtedel av dessa satt på högre uppkoppling än 56 modem. 55-66 % av 

besökarna använde sig av webbplatserna hemifrån. Många sade sig använda utställningen i skolsyfte.  

 

Klassrumsobservationerna visade på att användning av webbplatser i miljöer för lärande genererar längre 

och mer fokuserade besökt, samt att informationsdesignen påverkade användningen på olika sätt. Särkskilt 

i klassrummet föredrogs en linjär webbplats framför en med större förgreningar. I studiens framhölls 

vikten att vidareutveckla de metodologiska frågorna för att i framtiden utvärdera och undersöka 

användarna. (Semper, 2000)  

 

Vad besökarna tycker om  
På IBM, T J Watson Research Center genomförde man ett forskningsprojekt som syftade i att utveckla en 

ny form av webbplats för konst och kultur. Förutom en kartläggning av besökarna med bland annat 

webbenkäter och fokusgrupper använde man sig även av användarorienterade metoder (eng. user-centered 

design) för att studera användbarheten och användarnas erfarenheter av en webbplats. Resultatet visade 

ett överraskande stort intresse för ”streaming” multimedia, TV- liknande erfarenheter som förhöjdes med 

länkar till fördjupad information. Denna designstrategi, där ljud ersatte text och guidade besökaren genom 

en upplevelse var mycket mer uppskattad än möjligheter till interaktion med andra besökare eller 

interaktivitet genom egen informationssökning. 
 

“A major finding of the usability walk-throughs was that most of the participants did not 

express interest in websites that involved active interaction with content of other people. 

Among the existing websites there was a preference for sites where the user was guided 

through an experience or discovery process and in this case participants strongly suggested 

the replacement of text by audio.” (Vergo, 2001) 

 

 

                                                 
17 sammanlagt 49181 besökare under en femveckorsperiod, vilket ger flera tusen besök i veckan för var och en av webbplatserna 
18 Hela 40% av användarna sade sig ha funnit webbplatsen via en sökmotor, vilket enligt forskarna gör det viktigt att i framtida 
studier titta på hur man index erar webbplatser  
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Forskarna summerar resultaten som att besökarna föredrar att titta istället för att klicka - ” less clicking and 

more watching”.  Genom enkätstudien kunde man uppvisa att besökarna inte anser att ett besök i ett 

”virtuellt museum” kan ersätta ett aktuellt museibesök, men att besöket på ett berikande och lättillgänglig 

sätt kan höja den kulturella upplevelsen. För att lockas till en webbplats framhöll informanterna kvaliteten 

på innehållet och uppdatering av detsamma, användarvänlighet och tillgång till arkiverade gamla 

utställningar. Negativa erfarenheter var kopplade till frustrationen över att inte kunna hitta den 

information man varit ute efter.  

 

Nya metoder för besöksstudier  
Fortfarande finns kunskapen om webbesökare och hur de kan studeras i en webbutställning nästan 

uteslutande bland forskningsinstitutioner och den är begränsad. Metoderna är många gånger kostsamma 

och tekniskt komplicerade att genomföra, varför att de inte tycks ha fått något större genomslag bland 

museerna i allmänhet. Detta framgick vid den internationella konferensen American Association of 

Museums Annual Meeting 2001 ( Museum Practice 8, 2001) Här samlades forskare och museianställda för 

att diskutera nya metoder att undersöka besökarna på museernas webbplatser och utställningar. Kate 

Haley, Goldman från Institute for Learning Innovation konstaterade hur lite information det finns när det 

gäller besökarna och efterlyste nya utvärderingsmetoder tar hänsyn till målgruppens behov och deras 

attityder, användning, problemlösning och förståelse.  

 

“More research needs to be done  into their (websites) impact on user’s understanding and 

attitudes; aesthetic experiences; critical powers and problemsolving abilities; and 

subsequent use of museums or their websites as resources for information and 

learning.”(Museum Practice 2001:8) 

 

Sammanfattning 
Genom att ur en rad olika perspektiv studera en utställningspublik kan man bättre förstå hur ett medium, i 

detta fall en webbutställning, fungerar och kommunicerar. Olika dimensioner av besökarna studeras inom 

ramen för det tvärvetenskapliga forskningsfältet ”Visitor Studies”, där man även arbetar med att utveckla 

utvärderingsmetoder för meningsskapande, lärande och attityder. Inom fältet har en ny inställning till 

publiken växt fram där publiken ses som aktivt meningsskapande och där fler dimensioner som kontext 

och förförståelse tas med vid tolkningen av besökarnas upplevelse.  

 

Publikundersökningar i webbutställningar och virtuella museer sker i mycket begränsad omfattning, på 

forskningsnivå. Utifrån några redovisade exempel av studier som genomförts på forskningslaboratorier i 

USA och England, har man funnit många likheter mellan publiken och deras agerande i ett museum och 

på webben. Ett besök via webben anses inte ersätta det fysiska besöket, utan istället fungera som ett 

berikande komplement till en kulturell upplevelse.  
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Motiven till att besöka en webbutställning handlar i regel om ett intresse för ämnet som behandlas i 

utställningen. Förutom kvaliteten på innehållet är det i webbutställningar viktigt att hitta materialet och att 

förstå hur man navigerar. Till skillnad från museibesöket är webbesökarna emellertid i regel ensamma och 

söker sig till utställningen via någon av Internets sökmotorer. 

  

Någon större kartläggning av webbesökarna saknas emellertid därför efterlyser såväl forskarna som 

museianställda empiriska studier av besökare och nya utvärderingsmetoder som kan ge kunskap om de 

tusentals besökare som strömmar till utställningar på webben. Nästa kapitel Metod och Material inledes 

därför med att översiktligt presentera metoder för hur utställningsbesökare på webben kan studeras.  
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4. Metod och material 
För att studera publiken i en utställning på webben krävs, som vi kunnat se, nya metoder. Som en del av 

uppsatsens metodologiska syfte inleds detta kapitel med en kortfattad introduktion till de vanligast 

förekommande metoderna för publikundersökningar på webben. För att åskådliggöra deras tillämpning 

har jag valt att relatera dem till metoder som används i utställningssammanhang. Likheterna mellan 

besökarnas agerande i en webbutställning och i en fysisk utställning motiverar denna koppling och 

förankrar dessutom studien i forskningsfältet Visitor Studies.  

 

Publicerad litteratur när det gäller studier av besökare på webben saknas emellertid, vilket också framgått 

av föregående kapitel. Information kring uppräknade metoder har hämtats från Annika Klemmings D-

uppsats ”Att utvärdera webbplatser” (2000) och kompletteras med relevanta artiklar och papers.  

 

Uppsatsens undersökning och metoder presenterar närmare i avsnittet En fallstudie av 5hus.nu. Kapitlets 

avslutande metoddiskussion tar upp undersökningens validitet och det som varit särskilt problematiskt 

mot bakgrund av urval och genomförande.  

 

Metodologisk översikt 
Publikundersökningar och utvärderingar av webbplatser19 har bara gjorts i några år och för det mesta på 

ett ganska ytligt sätt. Många nöjer sig med att räkna träffar på indexsidan och likställer många träffar med 

en bra webbplats. Andra går lite längre genom att kommunicera med och iaktta webbplatsens användare. 

(Klemming, 2000) 

 

Att studera utställningspubliken på nätet 
Valet av metod hör ihop med det som man är intresserad av att undersöka. Studier av mediepublik rör 

alltifrån distribution, tillgång, användning, till värderingar och upplevelse. Statistiska uppgifter om antalet 

besök, tidpunkt för besöket och varifrån man kommer kan erhållas med olika mätprogram s.k. 

Trafikanalyser. Till undersökningsmetoderna på nätet som mäter värderingar och upplevelser hör i 

huvudsak webbenkäter, e-postenkäter, fokusgruppsintervjuer samt användbarhetstester. 

(Klemming, 2000).   

 

Metoderna kan kopplas till tre olika faser av en utvärdering i en fysisk utställning: omvärldsanalys, 

formativ utvärdering och summativ utvärdering. (Binks & Uzzell, 1999:295) 

 

                                                 
19 En webbplats kan beskrivas av flera webbsidor grupperade kring en organisation, ett företag eller ämne, definition av Svenska 
datatermsgruppen http://www.nada.kth.se/cgi-bin/dataterm 
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Omvärldsanalys - användarstudier 

I utställningsproduktionens inledningsskede gör man en form av omvärldsanalys. Denna äger rum under 

planeringsstadiet av en utställning. Analysen syftar i att identifiera möjliga problem innan 

produktionsfasen av en utställning. (Binks & Uzzell, 1999:295) 

 

En motsvarighet för webben skulle kunna vara s.k. användbarhetstester (eng. usability studies). 

Användarvänlighet, eller usability brukar anses som en av webbplatsens viktigaste förutsättningar för att 

skapa en effektiv kommunikation.  

 

”usability is the visitors ability to use these sites and to access their content in the most 

effective way. As a consequence it has become compelling to provide both quality criterial 

that www sites must satisfy in order to be usable and systematic methods for evaluation 

such criteria. “( Harms & Schweibenz, 2001)  

 

Vid användbarhetstesterna tar man hänsyn till användarens egna upplevelser och hur han eller hon lyckas 

genomföra vissa på förhand bestämda uppgifter. Ett användbarhetstest ger information om huruvida 

webbplatsen har en bra struktur och om rubrikerna på länkarna är logiska och förståeliga. Tester kan göras 

individuellt eller i grupp och äga rum i ett formellt labb eller i en hemliknande miljö. ( Ellis, 2001)  

 

Andra metoder för att testa användarvänligheten är videoetnografi, (där en kamera registrerar 

användarens beteende när denne använder och inte använder webbplatsen), ”think aloud” metoder 

(användaren beskriver i ord vad han/hon gör i navigationens skeende), cued och uncued testing (när 

användareobservatören sitter med vid testtillfället). (Harms & Schweibenz, 2001 Daniel, 2000) 

 

Användarstudier kan kopplas till nästa fas i utställningsproduktionen, den formativa utvärderingen.  

 

Formativ utvärdering - fokusgrupper 

Den formativa utvärderingen har för avsikt att förbättra det pågående arbetet med utställningen. Det 

handlar om en urval grupp som får pilottesta utställningen varpå förändringar i produktionen kan göras. 

(Binks & Uzzell, 1999:295) 

 

I webbsammanhang används fokusgruppintervjuer i liknande syfte. De bygger på intervjuer med större 

eller mindre grupper och görs både traditionellt eller via Internet för att ta reda på användarnas behöv, 

önskemål och upplevelser.(Klemming, 2000)  

 

Summativ utvärdering - webbenkäter 

Den mest vanligt förekommande formen av publikundersökningar i utställningssammanhang sker inom 

ramen för den summativa utvärderingen. Den äger rum när en utställning har öppnats för publiken, då det 
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i regel är för sent att fundera på förändringar. Den summativa utvärderingen syftar i att se hur väl 

utställningen mottagits. Metoderna som brukar användas är observationsstudier och/eller 

enkätundersökningar, där enkätundersökningarna anses vara den mest kostnadseffektiva metoden i för att 

studera publiken i en utställning. (Binks & Uzzell, 1999:295)  

 

Observationerna går ut på att studera besökarnas agerande i utställningen. Exempelvis tittar man på vilka 

objekt besökaren stannat upp framför och hur länge, hur man använder sig av olika interaktiva inslag i 

utställningen eller hur besökaren beter sig under besöket. (Dufresne-Tassé, 1995:247)   

 

Någon direkt motsvarighet till observationsstudier finns inte när det gäller webben.  En nära angränsande 

metod för att summera publiken och följa deras spår genom webbutställningen är att studera loggfilen i så 

kallade trafikanalyser, vilket jag får anledning att återkomma till. 

 

Enkätundersökningar i webbutställningar kan göras direkt på nätet kan genom webbenkäter, som kommer 

upp på sidan i form av ett popup-fönster eller e-postenkäter där det senare alternativet har kommit att bli 

en allt vanligare metod. I dag används webbenkäter främst i kommersiella sammanhang för att få svar på 

enklare frågor om hur webbplatsens användbarhet och innehåll uppfattas och för att få information om 

besökarna och deras tekniska förutsättningar och datavanor. (Klemming, 2000)  

   

Många gånger förespråkas ”triangulering”, som går ut på att två eller fler typer av data insamlade med olika 

metoder, kompletterar varandra. På så vis kan forskaren få en mer nyanserad och hel bild av besökaren. 

Triangulering är särskilt viktigt när det gäller webben, då mediet i sig förutsätter att man gör en rad 

antaganden om besökarens identitet.  

 

En fallstudie av 5hus.nu 
Jag har studerat publiken, deras upplevelse av och agerande i en utställning på webben inom ramen för en 

fallstudie av 5hus.nu.  

 

En fallstudie sträcker sig över en kortare eller längre period och går ut på att forskaren insamlar relevant 

material kring ett fenomen som är kopplat till ett större forskningsfält. Fallstudien kan handla om allt från 

en individ eller en grupp till en händelse och en institution. Inom det utvalda fallet kan man sammanställa 

olika typer av data, t ex djupintervjuer, enkätundersökningar och textanalyser. Genom att enbart 

koncentrera sig på ett fall och spegla det med olika typer av data anses metoden vara fördelaktig för att ge 

en tydligare och mer detaljerad bild av ett unikt fenomen. (Svenning 1997:89, 130 ff., Hektor 2001:22 ff.)  

Då uppsatsen är explorativ kan fallstudien beskrivas som hypotesgenererande. En hypotesgenererande 

fallstudie syftar till att utveckla frågeställningar som kan följas upp i framtida undersökningar. (Svenning 

1997:130)    
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Empirin har insamlats med två webbaserade metoder som hör till den summativa fasen av en 

utställningsproduktion - trafikanalys och webbenkäter. Tidigare forskning, som presenterats i 

föregående kapitel, visar att dessa metoder kan komplettera varandra på ett intressant sätt. Samtidigt ger 

de en mer generaliserbar bild av ett större antal besökares upplevelse av form, innehåll och teknik i 

5hus.nu.  

 

Trafikanalys 
Webben är ett unikt medium när det gäller att spåra sina användare och registrera deras agerande. Varje 

aktivitet på en webbplats, i detta fall 5hus.nu, registreras på webbplatsens server i en loggfil. Loggfilen 

består av en stor mängt text som för att bli läsbar kan analyseras i ett trafikanalysprogram. Genom att 

analysera loggfilen kan man få en stor mängt information om besökaren och dennes aktivitet på 

.webbplatsen. 

 

Loggfilen för 5hus.nu har analyserats med hjälp av trafikanalysprogrammet Webtrends20.  Webtrends 

producerar rapporter i realtid som uppdateras en gång per dag och presenteras i tydliga och överskådliga 

grafer. Dessa kan studeras direkt på webben, eller omformateras i olika dokumentformat. I programmet 

kan man på ett överskådligt sätt få uppgifter om antal besök och besökare och varifrån dessa kommer, 

vilka sidor, filer på webbplatsen som besöks och hur länge, hur lång tid besökaren tillbringar på 

webbplatsen och dess olika delar, vilka sökord som besökarna har använt för att hitta till platsen, samt 

besökarens tekniska förutsättningar.  

 

Fördelarna med denna typ av program är att det ger både en daglig uppföljning på djupet av en enskild 

webbplats samtidigt som man snabbt kan få en överblick av besöksaktiviteten under en längre tid. 

Metoden kan ge information om besökarna utan att störa deras upplevelse och agerande. Identifikation 

sker genom registrering av datorernas IP-nummer. Ett IP nummer är ett identifikationsnummer på en 

dator i ett nätverk som nyttjar TCP/IP-protokollet, vilket är fallet på Internet.21  

 

Svårigheterna är kopplade till att man enbart kan spekulera i vem besökaren bakom ett IP-nummer är och 

bara grovt uppskatta dennes agerande. Kvantitativa data kan inte heller förklara varför en användare har 

agerat som den har gjort. Metoden saknar därmed djup. (Semper, 2000)  

 

Urval och tillvägagångssätt 

Rapporten bygger på en analys av loggfilen mellan tidsintervallet 01/01/2002 00:00:00 - 04/03/2002. 

Tekniska problem har gjort att jag inte kunnat komma åt rapporten den 1 / 4, vilket hade varit nödvändigt 

                                                 
20 Programmet rekommenderas av marknadsföringsportalen Marknadsforing.nu www.marknadsforing.nu/trafikanalys/ Läs även 
mer på b-seen.com/guiden/Trafikanalys/trafikanalys.html Mer om programmet på http://www.webtrendslive.com/ 
21 Ett IP-nummer består av fyra gånger maximalt 3 siffror separerade med en punkt. Om ett IP-nummer avslutas med en "0" 
betyder det att det är en nätverksadress, alltså ingen reellt existerande dator.  
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för att hålla mig inom månadsintervallerna. Resultaten har hämtats från 4 st rapporter i Word om vardera 

166 sidor, en rapport för  den sammanlagda tidsperioden, samt en var och en de tre månaderna. Där det 

har varit möjligt eller relevant, relaterat till tid och komplexitet, har statistik för var och en av månaderna 

januari, februari och mars summerats och jämförts. Andra uppgifter, där månadsintervallet inte avgörande, 

inkluderar de första dagarna i april.  

 

Av alla de rapporter som kan erhållas i statistikprogrammet har jag valt att koncentrera mig den 

informmation som säger något om besökarna och deras aktivitet. Urvalet har i stor utsträckning präglats 

av flera begränsningar. Exempelvis har 5hus.nu inte sökmotorregistrerats, vilket gör att jag inte kan få 

några uppgifter om hänvisare och nyckelord. Inte heller har användarens tekniska förutsättningar - PC 

eller mac och webbläsare registrerats i loggfilen. Andra faktorer som begränsat urvalet har att göra med 

loggfilens utformning och utställningens tekniska uppbyggnad. Det hade varit önskvärt att filtrera bort 

viss information, tex att ta bort alla uppgifter om besökare som kommer från Riksutställningar eller 

arbetsgruppen som arbetat med utställningen. Det hade även varit önskvärt att namnge och gruppera vissa 

sidor och ta bort information om andra, som de administrativa sidorna,  för att underlätta identifieringen 

av besökarnas intresse och navigation. Dessa tekniska problem har jag varit medveten om under studiens 

gång och av ekonomiska och tidsmässiga skäl inte kunnat göra något åt på egen hand.  

 

Bearbetning och analys 

Ur det mycket omfångsrika material som rapporterna kunnat utvisa, har jag sållat fram information som 

på olika sett speglar besöksaktiviteten, (hur många, hur länge och när), besökarnas identitet och vad dessa 

besökare har tittat på. Vissa av uppgifterna illustreras med diagram, andra enbart i kommenterad text med 

en hänvisning till tabeller och diagram i Bilaga 1. Lika viktigt som att lyfta fram tendenserna i materialet 

har det varit att ge läsaren en förståelse av denna metod genom att beskriva de olika avsnitten och vilken 

information som de ger tillsammans med tolkningsmöjligheter. Tolkningen har även varit färgad av det 

resultat som fångats in med hjälp av webbenkäter.  

 

Webbenkäter 
Att skapa ett virtuellt formulär kräver tid, tekniska förutsättningar och ekonomiska resurser. Jag fick 

möjlighet att genom företaget Springs Solutions pröva enkätprogrammet SurveyManager.22 I programmet 

kan man utan förkunskaper i programmering, skapa ett eget frågeformulär för önskat ändamål. 

Enkätsvaren sammanställs i realtid och presenteras i överskådligt i diagram. Programmet innehåller 

funktioner som gör det möjligt att relatera olika frågor till varandra, exempelvis hur flickor eller pojkar har 

svarat på olika frågor, om tidsaspekten är avgörande för intrycket osv.  

 

                                                 
22 www.springsolutions.com, www.surveymanager.com 
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Som jag tidigare nämnt används webbenkäter främst för att kartlägga besökarens intresse och tekniska 

förutsättningar, samt besvara frågor kring användbarhet och innehåll i kommersiella sammanhang. Ett 

problem som ofta nämns i samband med enkäter på webben är att undersöka bortfallet och svarens 

validitet i relation till vilka som valt att svara och vilka som nekat. Den som svarar på enkäten fyller själv i 

sina svar. Sanningshalten i dessa svar blir svårare att göra då det inte går att ställa följdfrågor. Samtidigt går 

den närhet till undersökningsobjektet och den djupare förståelse som en kvalitativ metod kan ge, förlorad. 

(Klemming, 2000, Trost, 1994:16 ff., Holme & Solvang, 1991) 

 

Även om jag har använt mig av enkäter för att studera besökarnas upplevelse av form, innehåll och teknik 

i 5hus.nu innebär det inte att metoden är statistisk. Syftet har inte varit att få fram ett dataunderlag från ett 

urval som representerar hela populationen besökare, utan att fånga synpunkter och intryck i den specifika 

situationen och öka förståelsen av hur 5hus.nu används. Detta har påverkat enkätens utformning och 

frågeformuleringen och inverkat på analysen av svaren.  

 

Enkätutformning23 

Enkäten utformades inledningsvis som en prototyp för framtida publikundersökningar av 

webbutställningar. Enkätens layout och struktur är mycket enkel och har i möjligt mån anpassats till den 

grafiska formen i 5hus.nu. De 12 frågorna har ställts linjärt och disponerats överskådligt på fyra sidor. De 

slutna svarsalternativen har varit obligatoriska att fylla i för att kunna komma vidare, medan de öppna 

frågorna, med möjlighet att uttrycka sig med egna ord, har varit frivilliga. Den enkät som i pappersform 

senare skickades till klasserna bygger på samman frågor, med några få modifikationer. (Bilaga 2) 

 

Några av frågorna har varit bakgrundsfrågor för att karlägga vissa faktiska förhållanden om kön, ålder, 

klass, dataanvändning och tid för besöket. Dessa variabler kan också inverka på graden av upplevelse och 

intryck. Flera av frågorna har varit sakfrågor för att se vad eleverna har tagit del av i webbutställningen. 

Sakfrågor bör dock läsas som ”den enskildes uppfattning av eller varseblivning av hur det förhåller sig”. (Trost 

1994:60) där frågorna i denna undersökning snarare vittnar om vad eleverna upplevt sig ha sett och tagit 

del av, än det faktiska förhållandet. Den enskildes referensram har varit särskilt styrande i enkätens 

attitydfrågor, vad man har tyckt om 5hus.nu och dess olika inslag, där den tillfrågade blivit ombedd att ta 

ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken utsträckning han eller hon instämmer utifrån en 

rangordningsskala. Enkätens öppna frågor har givit informanterna möjlighet att med egna ord formulera 

sina upplevelser och åsikter kring 5hus.nu även om svårigheterna med denna typ av frågor kan innebära 

ett större internt bortfall. (Trost, 1994:68)  

                                                 
23 Enkäten finns tills vidare tillgänglig under länken: http://surveymanager.com/i/s.asp?MXDA2E5T4  
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Urval och tillvägagångssätt 

Den ursprungliga tanken var att lägga ut enkätfrågorna i själva utställningen, under rubriken ”tyck om 

hus” och på så sätt fånga in synpunkter från besökarna i 5hus.nu. Vid tidpunkten för undersökningens 

genomförande hade ingen större marknadsföring eller lansering av 5hus.nu gjorts. Besökarna var därför få, 

vilket jag kunde se i trafikanalysen som registrerade besöksfrekvensen från och med vernissagedatum 7 

dec. Jag såg chansen som liten att få ett representativt urval. Dessutom visar tidigare användning av 

webbenkäter att metoden brister när det gäller att få ett stort urval och undersöka bortfallet av de som inte 

har svarat. Jag ville undvika detta genom att rikta enkäten till ett begränsat antal gymnasieklasser, som 

motsvarar en yngre målgrupp utställningen i första hand var avsedd att vända sig till och därmed få ett mer 

validiterbart svarsunderlag. Jag begränsade mig till ett mindre antal klasser då jag inte tidigare var bekant 

med metoden jag ville pröva. Detta har också givit ett mindre generaliserbart resultat. Av framför allt 

praktiska anledningar vid sammanställning valde jag att skicka enkäten som länk. Dessförinnan testade jag 

enkäten på en mindre grupp studenter i kursen Kulturpedagogik vid, Linköpings Universitet.  

 

Vid urvalet av klasser hoppades jag inledningsvis att med den möjlighet som webben ger, sprida enkäten 

till flera olika skolor runt om i landet. Eftersom det i praktiken skulle kräva en del av såväl användare som 

lärare för denna undersökning tog jag kontakt med personer i de orter som var aktuella i utställningen.  

 

Urvalet föll på två skolor Lund där ett par lärare redan i november 2001 visat intresse för att titta 5hus.nu 

och komma med kommentarer. Den ena undervisade en i samhällsvetenskaplig klass med kulturinriktning 

i åk 2 och den andra hade elever från naturvetenskapliga och tekniska program i åk 1 och 3. Båda lärarna 

arbetade med arkitektur i undervisningen. I mitten av februari skickade jag länken till en omformulerad 

enkät till lärarna i de aktuella testklasserna i Lund. Kontinuerlig kontakt med lärarna hölls under hela 

undersökningsperioden.  

 

På grund av både tekniska problem och att testet inte passade in i undervisningen genomfördes testerna 

relativt sent. Första teststillfället ägde rum den 21 mars (samhällsklassen), påföljande den 11, 12, 15 och 17 

april (teknik och naturvetarna). Lärarna själva uppskattade elevantalet i till 31 elever i samhällsklassen 

respektive 55 teknik och naturvetenskapselever, vilka fördelade sig på 17 elever från åk 3, 25 elever från åk 

2 samt 38 elever från åk 1. Av dessa sammanlagt 86 elever inkom 58 svar, från 33 pojkar och 25 flickor i 

åldrarna 16-18 år. Ett av svaren har varit korrekt ifyllt och räknats bort i sammanställningen. Bortfallet 

uppskattas till 33 % även om det är svårt för mig att veta hur många av samtliga elever som introducerades 

till enkäten. 14 svar inkom direkt via webben. Svaren från övriga 43 pappersenkäter som skickades till mig, 

fyllde jag själv i, programmets administrativa sidor.   
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Anledningen till att inte samtliga enkätsvar inkom via webben har berott på en inställning i programmet 

som registrerar cookie - en liten textfil, som webbplatsens operatör, i det här fallet företaget Spring 

Solutions, lägger på din hårddisk. Vid nästa besök identifieras denna cookie och enkäten tillåts inte att 

besvaras en andra gång. Problemet ligger i skolor i allmänhet har samma registreringsnummer så även från 

olika datorer registreras samma cookie. Detta fel upptäcktes relativt sent i undersökningen och en 

nödlösning blev att skicka enkäten i worddokument till lärarna som de kunde skriva ut och dela ut till 

eleverna. Enkäterna fylldes i av eleverna under lektionstid och som hemuppgift.  

 

Bearbetning och analys 

Då frågorna varit både slutna, kvantitativa och öppna, kvalitativa har svaren bearbetats och presenterats 

separat. Samtliga svar kommenteras och analyseras efter hand. Svaren i de öppna frågorna har 

sammanställts utifrån vissa teman som varit möjliga att identifiera i materialet. Då det har handlat om att 

fånga besökarnas upplevelse och agerande är det något som jag försökt att lyfta fram i sammanställningen.  

 

Den variabel som jag ansåg intressant att ta med i beräkningarna var kön, då tidigare studier visar att 

pojkar och flickors nätanvändande skiljer sig åt.  I enkätprogrammen kan man enkelt studera om vissa 

variabler som kön, ålder eller uppkoppling har styrt svaren i någon riktning.24  Svaren skiljer sig så pass lite 

åt mellan pojkarnas och flickornas intryck att det inte har redovisats i resultaten. Funktionen att kunna 

mäta hur vissa frågor t ex om att rekommendera 5hus.nu till kompisar, förhåller sig till om man själv 

tycker att utställningen är intressant eller spännande, har testats och i de fall där intressanta svar 

framkommit redovisas dessa i kapitel 7.  

 

Hänsyn vid analysen har tagits till att det handlade om en skoluppgift samt att eleverna av sin lärare 

förbereddes på att 5hus.nu var tekniskt avancerad och att det tog tid att ladda hem filer.  

Ett övergripande problem har varit att tekniken, filmer och även QTVR filer i vissa fall, fungerat dåligt 

eller inte alls, för samtliga klasser, på grund av att skolorna har så pass tjocka brandväggar. Detta har haft 

en påtaglig negativ effekt på svaren, där eleverna upplevt irritation över att 5hus.nu inte fungerade till fullo 

samt att skolans nätverk var långsamt.  

 

Andra faktorer som sannolikt har vägt in är testklassernas förkunskaper om ämnet arkitektur, att de 

kommer från Lund och därmed känner till en av byggnaderna samt att testet ägde rum under lektionstid 

och att eleverna blev instruerade att titta på och testa 5hus.nu. Teknik och naturvetenskapseleverna kunde 

ta del av 5hus.nu med hörlurar, vilket också kan ha påverkat deras upplevelse. 

 

 

                                                 
24 Genom att göra en s.k. crosstab kan man undersöka hur exempelvis kön, ålder, tidsintervall, uppkoppling osv. påverkar den 
totala upplevelsen. 
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Metoddiskussion25 
Utgångspunkten för arbetet har varit att undersöka publiken i 5hus.nu. Jag hade kunnat göra intervjuer 

och deltagande observationer i mindre grupper och då fått ett mer kvalitativt material, men valde 

trafikanalys kombinerat med webbenkäter då jag var nyfiken på att undersöka de nya möjligheter som 

webben ger för att studera besökarna i en webbutställning. Detta även för att pröva mätmetoder för 

publikundersökningar i en summerande fas av en utställningsproduktion, i det här fallet på webben.  

Överlag har trafikanalys i kombination med webbenkäter visat sig ge ett intressant resultat om besökarna 

och deras agerande i en webbutställning. Det gäller resultat av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär. 

Förutom ett intressant material underlättar metoderna sammanställningen av resultaten.  

 

För enkäterna betyder det att svaren sammanställs i realtid, i lättåskådliga diagram. Det gör att man under 

mycket kort tid kan genomföra och sammanställa en enkätundersökning. Tidsbesparingen vid 

sammanställningen gör att man med fördel kan öppna fler frågor och således få ett rikare kvalitativt 

material. Dessa öppna frågor har samtidigt pekat på de begränsningar som enkätmetoderna har för att få 

svar på vissa frågor.  

 

Trafikanalysens största förtjänst är att man kan studera aktiviteten från föregående dag och att besökarnas 

aktivitet är relativt enkel att av läsa i statistikens prydliga grafer och tabeller.   

 

Teknik är emellertid teknik. Eftersom jag inte använt mig av dessa program i tidigare studier har metoden 

varit tidskrävande och tekniskt komplicerad särskilt då den av olika anledningar inte fungerat helt felfritt. 

För mig innebar det ett handikapp att inte ha en fördjupad datakompetens både i samband med 

undersökningen, där klasserna inte hade de nödvändiga program som krävdes för att se 5hus.nu och med 

för att behärska de båda metoderna.  

 

Då hade kanske problemet med ”cookiefunktionen” vid webbenkätundersökningen inte dykt upp och jag 

hade lättare kunnat sätta mig in i det vokabulär som krävs för att uttyda uppgifterna i WebTrends. Kanske 

hade jag då upptäckt fler brister i programmet. Säkert hade urvalet sett annorlunda ut om jag förstått 

samtliga avsnitt i hundrasidiga rapporter. Förmodligen hade jag också kunnat få ett tydligare svar om 

loggfilen anpassats till studiens ändamål. Sannolikt hade webbenkäten genererat andra svar om den 

tekniskt utformats på ett annat sätt. Det kan jag i dagsläget enbart spekulera i.  

 

Resultaten som presenteras bör vägas mot att 5hus.nu inte fungerat tillfredsställande under 

undersökningsperioden, vare sig för testklasserna eller besökarna i allmänhet. Då ett besök i 5hus.nu 

kräver en hel del program, uppstod problem vid de skolor där man inte hade senaste versionen av 

                                                 
25 För en fördjupad metoddiskussion se kap 8 Slutdiskussion.  
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exempelvis QuickTime. På större nätverk, som i skolor, kan dessa enbart installeras av nätverksteknikern. 

Avsaknaden av program har också begränsat besökare i allmänhet att se 5hus.nu.  

 

Slutligen vill jag nämna att jag så långt det har varit möjligt, velat skydda informanternas identitet genom 

att inte presentera skolorna vid namn samt inte presentera vissa IP-nummer eller domännamn som kan 

avslöja identiteten av utanför projektet utomstående personer.     
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5. Fallstudien 5hus.nu 
Från vision… 
Idéerna till 5hus.nu föddes efter seminariet ”Utställningar på webben” som arrangerades av 

Riksutställningar och Kulturnät Sverige hösten 199926. Mats Widbom, utställningschef på Riksutställningar 

och en av seminariets föredragshållare, beskrev webben och den nya tekniken som en ”ny färg på 

utställningsmediets palett”.  

 

Inom ramen för Arkitekturåret 2001 prövades denna kulör i den av Riksutställningar producerade 

webbutställningen 5hus.nu. I beslutsunderlaget från 010108 kan man bl. a läsa att: 

 
”Vi planerar en webbutställning med 5 byggnader från de senaste femtio åren i Sverige.  

Byggnaderna ska representera olika funktioner och stilar och vara mötesplatser för unga 

människor. (… ) Webbutställningen är ett försök att frångå de traditionella 

arkitekturutställningarnas tvådimensionalitet med enbart ritningar och fotografier. Vi ska 

experimentera med att göra inte bara en beskrivning av ett hus utan en upplevelse av 

byggnaden.”  

 

5hus.nu producerades i samarbete med webbyrån Dallas-Stockholm och teknikföretagen Mindcom och 

Semcon. Webbutställningen öppnades för allmänheten den 7 december 2001. Korrigeringar och 

förbättringar fortsatte fram till och med april 2002.   

 

…till verklighet 
Besöket börjar på www.5hus.nu,(bild 1) där man kan får reda på vilka inställningar som skärmen bör ha 

och ladda ner nödvändiga program (Flash, Shockwave, QuickTime player) för att komma vidare in i 

5hus.nu. Själva webbutställningen öppnas i ett egen ”fönster” och inleds med ett animerat intro som i ljud, 

text och bild bygger upp logotypen 5:an. Genom att välja ”skip intro” hamnar besökaren direkt på 

startsidan.  

            

Startsidan 

Här (bild 2) möts besökaren av en välkomsttext.( Se sid. 6) Logotypen 5:an formar en tidsaxel från 1950 

till idag där var och en av femmans bitar representerar ett årtionde. När besökaren för pekaren över någon 

av dessa ”byggnadsstenar” markeras delen i orange och sjunker den ner, samtidigt som en tankeväckande 

text, korta husfakta och ett minibildspel om valt hus aktiveras till höger om tidsaxeln.  

 

                                                 
26 Rapport från seminariet finns på   http://www.riksutstallningar.se7kunskap/kalender/utst_pa_webben.htm och 
http://www.kultur.nu/rapporter/utstallningar_pa_webben.htm 
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Längst nere på sidan hittar man ett aktivitetsfält som alltid kan nås oavsett var i webbutställningen man 

befinner sig. Härifrån kan man alltid nå guiden, biblioteket, om5hus.nu, tyckomhus, husens interiör 

och exteriör samt en aktiverad logga som leder tillbaka till startsidan. Av denna logga kan man också 

utläsa var i tidsaxeln man befinner sig. 

 

 

                                      Bild 1 indexsida                           Bild 2 Startsida 

 

Biblioteket är en databas och fungerar som ett arkiv där besökaren kan söka bland allt som material 

(texter, bilder, ljud, filmer) om de 5 husen. Förutom möjligheten att få en överblick av allt material som 

visats i 5hus.nu, visas fördjupningstexter i sin helhet i biblioteket. Detta är ett verktyg som är tänkt att 

användas vid informationssökning i exempelvis skolsammanhang.  

 

Guiden är en form av instruktionsbok för hur besökaren kan se 5hus.nu, vilka tekniska förutsättningar 

som krävs och hur ikoner och program används.   

 

En beskrivning av utställningens mål och syften med förteckning över utställningens medverkande, hittas 

under rubriken om 5hus.   

 

Tyck om hus går till en sida där besökaren nå ett par personer i projektet med sina synpunkter eller 

frågor. Från början var denna sida avsedd för utvärdering och som en form av gästbok.  

 

Flödesschemat ( figur 2) illustrerar hur strukturen i 5hus.nu och de vägval som besökaren kan göra i det 

”virtuella” utställningsrummet.   
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                            Figur 2. Flödesschema över 5hus.nu 

 

Om de 5 husen –exteriör och interiör 
Utställningens centrala innehåll och material finner man emellertid genom att gå in i något av husen. 

Husbesöket sker på två nivåer. Det valda huset introduceras med en exteriörsida (bild 4), där en bild av 

husets exteriör byggs upp. Bakom varje avlång bild döljer sig en närbild (material, porträtt, aktiviteter, 

detalj m.m.) som ger ett litet smakprov om vad som gömmer sig i själva byggnaden.  Här återfinns en 

kortfattad faktaruta om huset. 

                     Bild 4 Exteriör, Ungdomens Hus                                 Bild 5 Interiör, Ungdomens hus 

 

 

Från exteriören tar man sig vidare till interiören genom att antingen klicka på interiör i navigationsfältet, 

eller på någon av de fem bilderna.  

 

Interiörsidan (bild 5) inleds med ett animerat intro där en tredimensionell skiss av huset byggs upp. 

Skissen ger bit för bit en känsla för husets volym, komplexitet och form. Denna tredimensionella figur 

övergår i en planritning med utplacerade och numrerade punkter, som aktiveras vid markering.  
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Material 
Till vänster om planritningen syns en ”visningsyta” i grått där besökaren kan förflytta sig i QTVR-filer, 

läsa texter, se på filmer och bildspel. QTVR-filerna har varit en teknisk utgångspunkt vid sidans 

utformning. De består av en form av interaktiva 360 graders panoramabilder, som i sin tur bygger på att 

ett flertal foton från olika vyer av en plats smälts samman till en omslutande bild. Här kan man med 

musens hjälp röra sig i vyn och zooma in de punkter man tycker är mest intressanta på en plats, för att 

sedan ta sig vidare till nästa panoramabild. Tekniken ger en illusion av förflyttning i alla riktningar. QTVR-

filen är direkt kopplad till husritningen. Navigerar man utifrån visningsytan markeras den punkt där man 

befinner sig i ritningen. För den som av olika anledningar inte kan förflytta sig via QTVR-filen kan huset 

besökas direkt genom de olika numrerade nodpunkterna, fritt eller kronologiskt. Vid varje förflyttning 

markeras en linje så att användaren lämnar ett eget avtryck i husritningen och ser spåret av sin egen 

förflyttning.  

 

Filmerna, som är mellan 1-5 minuter långa, innehåller i huvudsak intervjuer med såväl planerare, arkitekter 

som verksamma i huset. De är gjorda i flera versioner och kopplade till ett program som kan känna av 

vilken uppkoppling användaren sitter på. Filmens bildkvalitet beror således på om användaren sitter på ett 

bredband, där en bättre, i Kb tyngre version kan levereras, eller om denne har ett modem, där tunga filer 

tar mycket lång tid att ladda hem.  

 

Texterna är hämtade från citat i artiklar, intervjuer eller annat som associerats med platsen i huset där 

texten placerats. Bildspel har sammanställts från bilder på modeller, skisser, ritningar, arkivbilder, 

intervjupersoner, samt detaljbilder från husen. Till många av bildspelen finns ett illustrerande ljud. För de 

som inte kan se filmerna finns ljudfiler från de filmade intervjuerna med en stillbild. De olika inslagen 

symboliseras av de små ikonerna till höger i rutan. Tillsammans rör det sig om:  

 

§ 97 noder ( 22 i Lund, 15 i Nacksta, 19 i Leksand, 17 i Ungdomens Hus, 24 i Universeum) 

§ 78 korta filmer 

§ 56 ljudintervjuer med stillbild 

§ 33 ljudsatta bildspel med sammanlagt 335 bilder 

§ 103 korta texter i 79 textfiler 

§ 20 långa fördjupningstexter 

 

Det rika materialet och olika navigationsmöjligheterna är ett sätt att ge olika alternativ åt besökaren oavsett 

intresse, uppkoppling, program och datavana.  
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Grafisk form 
Utställningens form och layout har tagits fram av Dallas-Stockholm. 5hus.nu är tänkt som en rad olika vita 

gallerirum, ett rum för var och ett av de olika husen. Såväl färgskala, typsnitt som sidlayout präglas av en 

minimalistisk estetik som kan associeras till arkitekturritningens renhet och precision. Den avskalade 

formen ger samtidigt ett större spelrum åt bildmaterialet, ritningarna och skisserna. Den genomgående 

färgskalan i texter och rubriker går i grått och vitt, där vissa aktiva delar markeras i orange, såsom pilar, 

rubriker och delar av navigationsfemman.   

 

Den grafiska formen, teknikvalet och innehåll är avgörande för hur besökarna agerar och hur de upplever 

sitt besök.  Detta är något som de två följande kapitel kommer att utvisa.  
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6. Trafikanalys 
Efter att ha bekantat oss med 5hus.nu, återstår det att se hur denna webbutställning kommunicerar och 

fungerar i praktiken, genom att närmare studera besökarna och deras agerande. Som vi sett finns det olika 

sätt att gå tillväga. I fallstudien av 5hus.nu har jag använt mig av två summerande, kvantitativa metoder där 

resultaten från den ena, trafikanalysen, presenteras i detta kapitel. Resultaten gäller för perioden 1 januari 

till 3 april 2002. 

 

Besökare och deras besök 

Antalet besök 
Diagrammet nedan illustrerar antalet besök (Visits over time) i 5hus.nu under de första månaderna år 

2002. Ett besök- visit, avser en serie aktiviteter som påbörjas när en besökare kommer in på 

webbutställningens indexsida och avslutas när besökaren lämnat utställningen eller varit passiv under 30 

min. Besöksstatistiken talar om hur många som besöker utställningen dag för dag, månad för månad, år 

för år.  
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                     Diagram 1 Besökare över tidsperiod 

 

Antalet besök i 5hus.nu mellan januari och mars uppgick till sammanlagt till 1170. Dessa fördelade sig på 

något fler i januari (463 besök) och relativt likartat under februari (332) och mars (375). Ett högre 

besöksantal i januari kan bero på att intresset för 5hus.nu var som störst vid dess öppningsskede. Siffrorna 

kan också vittna om att personer från projektgruppen gjorde flertalet förändringar under januari.  

 

I genomsnitt ger detta 13 besökare per dag (16 i januari och 12 i februari och mars), något som kan anses 

lite i dessa sammanhang. Som alltid när det gäller ett genomsnitt kan talet riskera att ge en missvisande bild 

av hur besökfrekvensen faktiskt förhållit sig. Särskilt om webbplatsen inte fungerat tillfredsställande under 

en period eller om utställningsbesökarna kommer i intervaller. Då programmet möjliggör en avläsning av 

besöksfrekvensen dag för dag kan man se om genomsnittet ger en god bild av hur besöken fördelar sig 

över tid. ( Bilaga 1/ I)  
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Uppgifterna för var och en av månaderna visar att 5hus.nu besökts varje dag och att besökarantalet 

varierar mellan en till fyrtio besökare under en dag. I regel handlar det om mellan 10-20 per dag. Över lag 

kan man alltså konstatera att genomsnittet 13 besökare om dagen ger en rättvis bild av besöksfrekvensen 

mellan januari och mars. Dagar då besökarantalet varit särskilt lågt hör samband med tekniska 

komplikationer som gjort att utställningen inte gått att besöka under vissa tidsperioder. Besökstopparna är 

i övrigt jämnt spridda över tidsperioden. 

   

Det stora problemet med att studera dessa uppgifter, är relaterat till att ett besök i regel kopplas till ett 

specifikt IP- nummer, vilket jag också får anledning till att återkomma till. Ett IP-nummer kan beskrivas 

som en dators personnummer, dess identitet. Numret består av en sifferkod som många gånger kan 

kopplas till ett domännamn. På flera skolor går datorerna i ett nätverk under ett och samma IP-nummer. 

Därför blir besöksantalet efter en klass på 25 elever som samtidigt tittat på 5hus.nu en besökare. 

Registreringen av IP-nummer medför att besöken grundar sig på ett minimum antal besök, något som 

också gäller för antalet unika besökare.  

 

Unika besökare, "unique-visitors", är användare som identifierats genom IP-adresser, IP-nummer eller s.k. 

cookies27. När en besökare kommer till 5hus.nu mer än en gång räknas enbart det första besöket. Antalet 

besök bör därför inte förväxlas med antalet besökare. Antalet unika besökare registreras under ett bestämt 

tidsintervall, i detta fall per månad. Återkommer besökaren både under januari och under februari räknas 

denne som unik besökare för var och en av månaderna.(Bilaga 1/II) 

 

I relation till det totala antalet besök är siffrorna för antal unika besökare betydligt lägre – 805 st. Nära 

hälften av dessa besökare registrerades under januari. Resterande 430, fördelade sig, i relation till antal 

dagar, jämnt mellan februari och mars. Även i detta avsnitt uppdagas problemet med att veta om det är en 

eller flera användare bakom ett och samma IP-nummer.  

 

Antal besök per besökare  
Av ovanstående resultat att döma framgår att flera besökare återkommer till 5hus.nu. I avsnittet "Visitors 

by number of visits" kan man få reda på hur många återbesök det i realiteten handlar om. Resultaten kan ge 

en bild av hur utställningen används, om det är något besökare återvänder till ofta, om det finns några 

”stamgäster” o.s.v.  

 
 

                                                 
27 En liten textfil, som läggs på användarens hårddisk och identifierar hur ofta användaren varit inne. Någon cookie har i detta fall 
inte registrerats när det gäller Trafikanalysen. Cookie-funktionen har dock åsamkat en del problem vid användandet av 
webbenkäterna i skolklasser.  



47

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1
2

3
4

5
6

7
8

9

Visitors by Number of VisitsVisitors by Number of Visits

 
            Diagram 2 Besökare per antal besök 

 

Diagrammet visar att så gott som samtliga besökare ser 5hus.nu vid ett tillfälle och att återbesökarna i 

allmänhet gör 2 besök. Ca 86 %, dvs. 695 besökare, besöker utställningen en gång och 10 % 2 gånger. 

Resterande 4 % av besöken är utspridda på mellan 4 och 9 besök. Ett litet fåtal unika besökare har varit 

inne i 5hus.nu fler än 9 gånger. Kommande avsnitt kommer också att utvisa att dessa 8 besökare gjorde 

mellan 10 och 120 besök. Även IP-nummer problematiken spökar i denna uppgift. Ett aktivt IP-nummer 

kan som bekant vara många besökare.28 

 

Resultaten kan tolkas på flera sätt. Kanske är de enstaka besöken ett tecken på att användaren inte ansett 

utställningen vara tillräckligt intressant för ett återbesök? Kanske har besökaren inte kunnat ladda hem de 

program som varit nödvändiga för att ta del av utställningen? Kanske har många av besöken skett av 

misstag som ett led av ett ”länksyndrom”? Det skulle också kunna vara så att de besökare som varit inne 

en gång anser sig ha fått ut mycket av ett enda besök. En bättre förståelse för uppgifterna är att se hur 

länge dessa besök varar och när dessa besök sker i relation till veckodag och tid på dygnet. 

 

Besök i relation till tid  
I avsnittet ”Visits by length of visit" kan man se hur länge de olika besöken varat.  Här kan man utläsa hur 

länge flertalet av besökarna uppehåller sig i 5hus.nu. 

 

Som diagrammet på nästa sida illustrerar, har lite drygt hälften, 651 av 1261 besök (1 jan-3 april), varat 

mellan noll till en minut. Mot bakgrund av att det finns mycket material att ta del av i 5hus.nu pekar detta 

på att en hel del besökare inte sett särskilt mycket om ens något av webbutställningen. Många besökare har 

sannolikt kommit in på indexsidan för att sedan lämna den relativt omgående. Här finns det anledning att 

misstänka att webbutställningens tekniska uppbyggnad har varit ett hinder för besökaren att ta sig vidare. 

                                                 
28 Värt att notera är att de siffror som jag har valt att jämföra inte överrensstämmer mellan de olika rapporterna. I den generella 
statistiken var det totala antalet besökare något färre än vad en sammanslagning av besökarna för var och en av månaderna varit. 
Ickesamstämmigheten kan ses som en brist i metoden och programmet. 
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Många gånger kan detta ha handlat om att besökaren inte kunnat eller inte haft lust att ladda de program 

som krävs och därför inte heller kommit in i 5hus.nu.29  
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              Diagram 3. Besök i relation till besökstid 

 

 

Ungefär var tionde besök varade mellan 1-2 minuter, vilket inte heller är lång tid i dessa sammanhang.  

Något fler besök (13,3 %) varade mellan 2-5 minuter och 7,5 % av besöken (94 st.) varade längre än 20 

minuter.(Bilaga 2/III)  

 

Besökarnas aktivitet i relation till tidpunkt och dag 
När på dygnet sker då dessa besök och vilka dagar har 5hus.nu besökts? Genom att studera uppgifter i 

Activity Report kan man få övergripande information om när besöken äger rum och hur de fördelar sig på 

vardagar och helger.  
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      Diagram 4 Besök i relation till tidpunkt på dagen 

 

                                                 
29 Antagandet kan jag göra av både egna erfarenheter och av flera utomstående personer som inte kommit vidare och därför givit  
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Diagram 4 visar att flertalet besök äger rum under de vakna timmarna, på arbetstid eller skoltid. Ungefär 

två tredjedelar av besöken sker mellan kl. 08:00 och 17:00. Grafen illustrerar en relativt jämt fördelning 

mellan arbetstimmarna under för och eftermiddagen. Av detta skulle man kunna säga att ungefär en 

tredjedel av besöken sker utanför skolan eller arbetet, vilket också aktiviteten på kvällstids vittnar om. 

Många av besöken sker sent på dygnet och flera besök ägde rum mitt i natten. Det senare kan vara 

förknippat med besök som sker från andra sidan Atlanten. Någon stor skillnad mellan antal besök på 

veckodagarna har jag inte lyckats finna. Dock sker betydligt fler besök på vardagar än helger. Lägst antal 

besök sker på lördagarna och flest på onsdagar. (Bilaga 1/IV)  

 

Identifierbara besökare  
En följdfråga som infinner sig efter föregående avsnitt är att få reda på vilka besökarna egentligen är. Då 

det ligger i webbens natur att användaren kan förbli anonym och därmed dölja sin identitet, är det enbart 

antaganden som kan göras kring besökarna i en webbutställning. Det går dock att få ganska mycket 

information om varifrån besökarna tittar på 5hus.nu, genom att studera de IP-adresser och nummer som 

registrerats i loggfilen. IP-numret kan identifieras genom olika databasprogram som finns på Internet. Jag 

har använt mig av en sökfunktion i www.ripe.net. 

 

Efter att ha omvandlat IP-nummer till domännamn kan man skapa sig en bild av varifrån 

utställningsbesökarna kommer och bättre säga vilka de är. Ett domännamn är den del av adressen som 

indikerar om datorn kommer från t ex en telia.com adress eller en skola. Informationen kan göras både 

generell utifrån en gruppering av alla domännamn och detaljerad genom att man tittar på varje individuell 

IP-adress.   

 

Domännamn 
Under avsnittet " Top Domain names by visits" grupperas IP numren under olika domännamn för att se 

vilka olika grupper av besökare som besöker webbplatsen mest, vilket diagram 5 illustrerar.  
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                        Diagram 5 Mest frekventa domännamn per besök 
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Av diagrammet kan man utläsa att telia.com är det överlägset mest vanliga domännamnet med 15 % ( 193) 

av alla besökare. Det är sannolikt att tro att många av dessa besökare sitter på en 56 K modem eller 

bredbandsuppkoppling från Telia och därmed tittar på 5hus.nu hemifrån eller mindre arbetsplatser. I 

statistiken kan man också utläsa att besökaren kommer från andra Internetleverantörer som Algonet, 

Chello och Bredbandsbolaget. Flertalet av domännamnet kommer från IP-adresser som hör samman med  

produktionen såsom Riksutställningar, Mindcom, kommuner, museer och arkitektkontor.  

 

Geografiska regioner/länder 
En utställning på Internet kan potentiellt nå ut till samtliga uppkopplade länder i världen. Denna 

spridningsmöjlighet gör det intressant att studera besökarnas geografiska härkomst under det som 

presenteras i avsnittet Top Geographic regions och Top Countries. Den geografiska lokaliseringen baseras på 

domänsuffixet - t ex com, edu och se. Ett problem med denna klassificering är att comadresser klassas 

som nordamerikanska fastän comdomänen, som i exempelvis fallet Telia, används även från Sverige.  

 

Särskilt intressant blir denna information om man med webbutställningen vänder sig till en internationell 

publik. Detta har dock inte har varit fallet i 5hus.nu där all information enbart finns tillgänglig på svenska.  

 

Av informationen kan man utläsa att 55 % inte har ett landsregistrerat IP nummer över huvudtaget och 

därför registreras under kategorin Region unspecified. En fjärdedel av domännamnen registreras som svenska 

och 20 % som internationella IP-nummer. Av de identifierbara länderna kommer 306 besök från Sverige 

och 245 från USA. Andra länder som noterats är Tyskland, Nederländerna, Norge, Australien, Finland, 

Ryssland, Frankrike och t o m Andorra, vilket visar på nätets internationella kommunikationsvägar.  

(Bilaga 1/V) 

 

De mest frekventa besökarna 
Från att ha tittat på besöksidentiteten i allmänhet kan man mycket exakt få reda på vilka besökare som 

besökt webbutställningen under en viss dag/månad/år och hur många besök dessa besökare gör under 

avsedd tidsperiod. Avsnittet Top visitors bygger liksom uppgifter om antalet unika besökare, på en 

registrering av de mest aktiva IP-namnen. Även här blir denna registreringsform ett problem då 

programmet inte skiljer på flera användare under ett och samma IP-nummer. Med den här funktionen kan 

man se vilka som besökt 5hus.nu dag för dag. I diagrammet har emellertid 20 av de mest återkommande 

domännamnen mellan 1 jan och 3 april rangordnats.  

 



51

 

0
10
20
30
40
50

60
70
80
90

100
110

120

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

Top VisitorsTop Visitors

 
                              Diagram 6 Besökare 

 

Sammanställningen pekar på att de 20 mest aktiva besökarna utgör 30 % av det totala antalet besök 

(1170).30 Med andra ord står  2 % av alla individuella besökare för nästan en tredjedel av alla besök.  

Exempelvis gjordes 83 besök från Riksutställningar under tidsperioden och hela 120 dvs. nästan 10 % av 

besöken av ett och samma IP nummer som tillhör projektets tekniske utvecklare. De besökare som ligger i 

topp kan således identifieras som de personer som arbetat regelbundet med webbutställningen. När det 

gäller övriga besökare fördelar sig besöksfrekvensen relativt jämnt. Många besökare är personer som på ett 

eller annat sätt varit inblandade i projektet eller har en relation till något av de 5 husen. Om detta vittnar 

besökare som kommer från Leksands, Sundsvall och Lunds kommuner. Andra besökare kan jag många 

gånger koppla till de kontakter jag haft med personer på olika universitet under skrivandets gång. 

 

Lika viktigt som att identifiera besökarna är det att se hur dessa besökare har agerat för att få en bild av 

vad besökarna tagit del av och därmed fått ut av sitt besök. Om detta handlar nästa avsnitt. 

 

Besökarnas agerande i 5hus.nu 
Som tidigare nämnt jämställer många antalet träffar på en webbplats som en indikator på att sidan är bra 

eller dålig. Även den mer detaljerade informationen av besöksfrekvensen och identifikationen av 

besökarna kan inte säga vad besökarna fått ut av sitt besök. Förståelse om besökarnas agerande och i viss 

mån upplevelse kan däremot erhållas av den information som sammanställer besökarens aktivitet på 

webbplatsen.  

 

                                                 
30 Detta kan vid ett första anblick verka felaktigt i relation till att antalet unika besökare under avsedd tidsperiod uppgick till 805 
personer. Märk väl att antalet unika besökare räknas per månad, medan top visitors räknar samma dessa unika besökares 
sammanlagda besök för hela tidsperioden. 
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Mest besökta sidor 
Avsnittet Top pages by visit visar vilka sidor som besökaren varit inne på. En page – sida definieras i dessa 

sammanhang som ett dokument, dynamisk sida eller ett formulär. Informationen beskriver inte bara vad 

man har sett utan kan också ge en indikation på hur besökarna har rört sig i webbutställningen.  

 

I 5hus.nu blir kategorisering med antal sidor och dokument svår att förstå för den som inte är djupt insatt 

i utställningens tekniska uppbyggnad. Svårigheterna att utläsa ovanstående uppgifter har också att göra 

med att sidorna inte namngivits och att ingen filtrering har gjort av vilka delar i 5hus.nu som ska räknas 

som sidor. Inte heller kan den redovisade tid för hur länge besökaren uppehåller sig på varje s. k. sida 

kunnat uttydas tillfredsställande och har därför utelämnats i denna redovisning.( Bilaga 1/VI)  
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                              Diagram 7 Mest efterfrågade sidor per besök 

 

Trots tidigare nämnda svårigheter kan resultaten, som illustreras i Diagram 7, ge en hel del information 

om vad besökarna har tittat på. Här ser man att indexsidan www.5hus.nu är den sida som besökts av 

nästan alla besökare. Något annat vore förvånande då det är från den som utställningen öppnas i ett 

separat fönster. Ca 2/3 av besökarna tar sig vidare härifrån till själva introt som man också kan välja att 

hoppa över. Det stora bortfallet redan här kan förklaras med, vilket jag själv kunnat erfara, att användaren 

sitter vid datorer som saknar program som krävs för att se 5hus.nu och enbart får upp en blank sida.  

Ungefär hälften av alla besökare hamnar på startsidan och uppehåller sig vid navigationsfemman och 

menyn. Härifrån är det sedan svårt att egentligen spåra hur många som tar sig vidare in i utställningens 

olika understrukturer. Vad man kan se är att 610, ungefär 1/4 av besöken, går vidare till något av de fem 

husen, i första hand till någon av byggnadernas exteriör. Många är även inne på navigationsmenyns olika 

rubriker som guiden, om5hus.nu och biblioteket. Resterande träffar på sidan har gått till andra sidor.   

 

Resultaten vittnar inte bara om utställningens omfång utan även på att besökarna tar del av väldigt olika 

typer av material i utställningen och således är ett besök inte det andra likt. Vidare kan man utifrån 

resultaten anta att besökaren inte följer en strikt ordning genom att ta ett hus i taget, genom att besöka 
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först exteriör, interiör osv. Besökarna klickar runt på de olika huvudrubrikerna i ett inledande skede för att 

sedan på djupet ta del av utställningen.   

 

Antal sidor per besök 
För att få en bättre klarhet i denna information har jag valt att studera hur mycket av materialet man har 

tagit del av. Detta är liksom i fysiska utställningen en god indikator på om det man presenterar är 

intressant och tillräckligt omfångsrikt.  
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   Diagram 8 Besök per antal visade sidor 

 

Grafen hämtad från avsnittet Visits by number of pages viewed visar på antalet sidor som varje besökare ser 

under sitt besök. Det bör dock poängteras att en sidklassificering är svår att göra i fallet 5hus.nu. 

Dessutom har jag upptäckt att grafen inte överrensstämmer med kompletterande tabell. Sålunda avser 

stapeln under siffran 1 noll sidor, stapel nummer två 1 sida osv.  

 

30 % av besöken under avsedd period januari till mars har sett 0-1 sida vilket i 5hus.nu motsvarar 

indexsidan. Många av besökarna har med andra ord inte sett någonting av utställningen. Vidare kan man 

se att en relativt stor andel enbart ser 4 sidor och alltså lämnar utställningen vid startsidan. Resterande 

besök fördelar sig relativt olika. Lika många är de som inget sett är som de som besökt fler än 12 sidor. 

Dessa dryga 30 % har med andra ord tagit del relativt mycket av utställningen.  

 

Varför så många inte sett något beror som i tidigare exempel sannolikt på problemet att sakna de program 

som krävs för att se webbutställningen. Projektets inblandade och de deltagande testklasserna har genom 

sin aktivitet säkert bidragit till att höja denna siffra. Att vara inne på en sida betyder dock inte att man tagit 

del av allt material eftersom det är själva träffen på sidan som räknas. Med andra ord kan en mycket flitig 

och nyfiken besökare klicka runt på massor av sidor men inte tillbringa mer än ett par minuter i 

utställningen. Intrycket blir därmed inte särskilt fördjupat och upplevelsen fragmentarisk. Vad besökaren 

får ut av sitt besök kräver andra mätmetoder. En av dessa kommer att presenteras i nästa kapitel.  
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Sammanfattning 
Trafikanalysen är en statistisk, webbaserad metod genom vilken man kan få information om hur väl 

webbutställningen fungerar och om dess besökare. Metoden visar att man trots Internets möjlighet till 

anonymitet kan få en god bild av användarna och deras aktivitet. Några exempel på detta har presenterats i 

detta kapitel, som lagt tonvikt på information om besökarna i 5hus.nu deras aktivitet, identitet och 

agerande.  

 

Besöksantalet i 5hus.nu mellan januari och mars 2002 var relativt lågt och låg i genomsnitt på 13 besök om 

dagen. Besöken minskade från januari till februari men ökade något under mars, vilket visar på en jämn 

tillströmning av såväl gamla som nya besökare för tidsperioden. Av sammanlagt 1170 besök i 5hus.nu, 

varade hälften kortare än en minut. Uppgifterna kan relateras till att en tredjedel av besökarna inte hamnat 

längre ner i utställningsstrukturen än till indexsidan.  Av resterande besökare varade ungefär en fjärdedel 

mellan 2 till 5 minuter. Sammantaget kan man säga att av de få besökare som kommit in på utställningen 

har en begränsad andel fördjupat sig i det material som finns i 5hus.nu. Resultaten visar samtidigt på att 

besökarnas navigationsmönster ser väldigt olika ut och att man inte följer en kronologisk ordning i 

besöket utan klickar runt i de olika huvudrubrikerna och hoppar fritt mellan olika hus.  

 

En identifiering av besökarnas IP-nummer har kunnat visa att en stor del av samtliga besök, närmare en 

fjärdedel, kan kopplas direkt till de personer som arbetat med 5hus.nu. Många besökare kan också kopplas 

till personer som på annat sätt varit inblandade i 5hus.nu eller för studien. Detta pekar på att utställningen 

i begränsad utsträckning spridits till ”utomstående” besökare. Det finns emellertid en hel del besökare 

(15%) som kommer från Telia domäner, vilket kan vara ett tecken på att 5hus.nu besök hemifrån.  

 

Aktiviteten är som störst på vardagar, under skol- och arbetstid, där användarna för det mesta har tillgång 

till en bättre uppkoppling. Intressant är det dock att se att relativt många tittar på 5hus.nu på kvällstid, 

vilket ger en ny dimension åt webbutställningen som kulturaktivitet.  
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7. Webbenkäter 
Föregående kapitel visade på trafikanalysens begränsningar när det gäller att förstå varför en besökare har 

agerat på ett visst sätt och vilken upplevelse som besöket frambringat. Denna dimension kan man närma 

sig genom att kombinera flera metoder. I detta kapitel presenteras resultaten från fallstudiens andra, 

webbaserade metod.  

 

Med hjälp av en enkätundersökning via webben har jag tagit reda på vad en yngre publik tyckte om 

webbutställningens form innehåll och teknik. Enkätundersökningen riktades till fyra gymnasieklasser i 

Lund och besvarades av 25 flickor och 33 pojkar i åldrarna 16-18 år.31 Mer än hälften (56%) av 

informanterna tillbringade mellan 15-30 minuter i utställningen. Resterande tredjedel var inne i längre och 

något färre (16%) i mindre än 15 min. Besöken ägde rum under lektionstid. Informanterna sade sig 

använda Internet till i huvudsak informationssökning och e-post. Betydlig färre uppgav alternativen chat 

och spela spel som viktiga användningsområden.    

 

Resultaten från undersökningen presenteras i två avsnitt, där det inledande redovisar resultaten i de slutna 

svarsalternativen med tabeller och kommenterande text. Svaren från de öppna frågorna har sammanställts 

utifrån teman som materialet kunnat utvisa. Då de öppna frågorna varit frivilliga har svarsfrekvensen varit 

något lägre och det interna bortfallet varierat.  

 

Slutna svarsalternativ 

Ett generellt omdöme 
En av de första frågorna till informanterna var att be dem fritt kommentera sitt intryck av 5hus.nu. 

Därefter följde en rad påståenden om 5hus.nu som informanterna fick ta ställning till utifrån skalan inte alls 

till mycket där inte särskilt har tolkats som ett mer negativt omdöme och ganska som mer positiv. De två 

sistnämnda svarsalternativen, inte särskilt och ganska, har också tenderat att användas mest för att 

beskriva om 5hus.nu är intressant, kul, lärorik, snygg, spännande, användarvänlig, snabb och lätt att hitta i. 

 

En sammanställning av svaren ( tabell 1) vittnar överlag om elevernas mycket blandade reaktioner på 

5hus.nu. 75 % av eleverna tyckte att 5hus.nu var ganska respektive mycket intressant. Detta svar kan 

kopplast till att besöket har ingått som del av undervisningen och där flera av eleverna på förhand varit 

intresserade av ämnet. Något fler än hälften av eleverna (56%) tyckte utställningen var ganska kul. Nästan 

lika många tyckte däremot inte att 5hus.nu inte var särskilt eller alls lärorik. Detta pekar på att flera av dem 

som uppgivit att utställningen var kul och intressant inte anser sig ha lärt sig mycket av sitt 

utställningsbesök.  

                                                 
31 14 av informanterna lyckades att fylla i enkäten direkt via webben, resterande 43 besvarade samma frågor i en pappersenkät, på 
grund av en teknisk komplikation 
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                 Tabell 1. Om 5hus.nu  

 

Svaren fördelar sig jämnt mellan de som tyckte 5hus.nu var spännande och de som inte tyckte det. Spridda 

svar gäller även för de frågor som var kopplade till användarvänlighet och snabbhet. Mer överens var man 

om navigationen där 2/3 av eleverna tyckte den var ganska och mycket lätt att hitta i. Då eleverna haft 

samma tekniska förutsättningar visar svaren på deras olika inställningar till vad som är användarvänligt, 

snabbt och lätt att hitta i.  

 

Det framgår emellertid tydligt att informanterna uppskattat den grafiska formen där ¾  tyckt den var 

ganska och mycket snygg. Att många uppskattat formen visar framgår även av elevernas egna 

kommentarer i de öppna frågorna. 

 

Vad har man besökt 
För att få en uppfattning om vilka och hur många hus eleverna besökt samt hur de förflyttat sig mellan 

husen ombads de att ange nummerordningen för de hus de besökt.   

 
VILKET HUS HAR DU BESÖKT, ANGE NUMMERORDNING 

 1 2 3 4 5 Total 

Lunds konsthall 28 12 5 2 2 49 (86%) 

Nacksta kyrka 8 9 11 3 8 39(68%) 

Leksands kulturhus 5  10 10 11 6 42 (74%) 

Ungdomens hus 8 7 10 15 2 42 (74%) 

Universeum 10 11 11 4 14 50 ( 88%) 

Total  59 (101%) 49 (86%) 47 (82%) 35 (61%) 32 (56%)  

               Tabell 2 Besökta hus 

  

Eleverna besökte i genomsnitt 3 hus. De mest besökta husen var Universeum och Lunds konsthall. Husen 

besöktes i olika ordningsföljd och alltså inte kronologiskt. Hälften av eleverna tittade emellertid på Lunds 

konsthall först vilket kan bero att eleverna från Lund sedan tidigare var bekanta med denna byggnad och 

därför var nyfikna på att se hur den presenterades. Att resterande hälften inte besökte Lund i första hand 

TYCKER DU ATT 5HUS.NU ÄR: 

 Inte alls Inte särskilt Ganska Mycket Vet ej  

Intressant 2 ( 4%) 12 (21%) 31 (54%) 12(21%) 0 

Kul 5 ( 9%) 17 (30%) 32 (56%) 3 (5%) 0 

Lärorik 3 ( 5%) 26(46%) 22 (39%) 4 (7%) 2 (4%) 

Snygg 2 ( 4%) 4 (7%) 19 (33%) 32 (56%) 0 

Spännande 11 (19%) 18 (32%) 24 (42%) 4 (7%) 0 

användarvänlig 8 (14%) 17 (30%) 22 (39%) 8 (14%) 2 (4%) 

Snabb 10 (18%) 15 (26%) 23 (40%) 7 (12%) 2 (4%) 

Lätt att hitta i  5 (9%) 13 (23%) 31 (54%) 7 (12%) 1 (2%) 
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kan därför tyckas något förvånande. Av den spridda fördelningen av husbesök i relation till turordning kan 

man också utläsa att eleverna har tittat på husen på mycket olika sätt tittat och rört sig i 5hus.nu i mycket 

varierande turordning vilket medför att intrycken bygger på en variation av sätt som besökarna tagit sig 

runt i utställningen.  

  

Vilket hus man tyckte bäst om och varför 

Följdfrågan ”Vilket tyckte du bäst om? motivera” ställdes som en öppen fråga för att se hur eleverna 

reflekterat kring de olika husens form och innehåll. Frågan besvarades av 87 % av eleverna och i många 

fall saknades en motivering. Svaren redovisas här då det kan direkt kan kopplas till föregående fråga. 

 

Flertalet av eleverna (18 st.) gillade Universeum bäst, vilket också bör vägas mot föregående fråga som 

visade att detta var det mest besökta hus. Av de elever som valt att motivera sitt val kommenterade 

flertalet husets innehåll. Vanligt förekommande var med att arkitekturen var intressant och spännande. Andra 

kommentarer kring själva byggnaden var ”mest intressanta lösningar”, ”luftigt & fint och så har det ett roligare syfte 

än de andra husen”, ”häftigare innemiljö”, ”fräckt bygge”, ”kändes som man var ute när man var inne”, ”härliga 

trädgårdar”, ”vackert, mångsidigt heltäckande. JAG SKALL DIT!”. En fjärdedel av eleverna sade sig gilla Lunds 

konsthall bäst. Det berodde dock framför allt för att man själv kom från Lund - ”världens bästa stad”, att 

man varit där och sedan tidigare haft en klar bild av byggnaden. I några svar var Ungdomens hus 

populärast med motivationerna att det var ”bra stämning i huset”, ”roligast att titta på” eller för att ”trappan var 

snygg”. Andra motiverade Nacksta kyrka som huset man gillade bäst med kommentarerna ”snyggt att bryta 

normen med en svart kyrka” eller för att ”det var det hus som var mest orginellast”. Dessa motiveringar vittnar om 

en reflektion hos flera elever kring husens arkitektur och funktion.  

 

Hur har man besökt och vad tycker man om inslagen 
I 5hus.nu kan man ta sig runt på olika sätt. En av frågorna var att se om eleverna förflyttat sig 

kronologiskt utifrån numreringen av nodpunkterna, om de navigerat fritt från punkt till punkt eller tagit 

sig runt i husen genom QTVR-filen.32 På grund av samstämmighet i svaren har jag inte funnit anledning 

att presentera svaren i tabellform.  

 

Resultatet pekar på ett enhetligt hoppande från punkt till punkt i husritningarna. Flera personer har också 

använt sig av QTVR-filen vid navigationen i huset. Detta vittnar ånyo på att chansen att besökarna tar del 

av samma material minskar i detta medium, samt att kronologi inte har en styrande funktion på 

navigationen. 

 

                                                 
32 I papperskopian skiljer sig denna fråga från webbenkäten genom att sakna alternativet via QRVR-filen. Av flera av 
informanterna framgår att de har tagit sig runt med denna metod och därför är det svårt att bedöma hur de har svarat.  
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Nästa fråga ”vad tyckte du om inslagen i webbutställningen” gav eleverna möjlighet att tycka till om de 

olika inslagen i 5hus.nu – OTVR-filer, filmer, bildspel, ljudfiler, texter, guide, bibliotek utifrån skalan trist, 

okej och kul.   

 
VAD TYCKTE DU OM INSLAGEN I WEBBUTSTÄLLNINGEN 

 Trist Okej Kul Vet ej  

QTVR( 360 graders 

panorama ) 
6 ( 11%) 16 (28 %) 11 (19%) 24 (42%) 

Filmer 5 ( 9 %) 10 (18%) 11(19%) 31(54%) 

bildspel  11 (19 %) 16 (35%) 23(40%) 7 (12%) 

ljudfiler 13 (23 %) 15 (26%) 13(23%) 16 (28%) 

texter 13 (23 %) 28 (49%) 4 (7%) 12 (21%) 

guide 13 (23 %) 18 (23%) 8 (14%) 18(32%) 

bibliotek 7 (12 %) 16 (28%) 15 (26%) 19 (33%) 

                                       Tabell 3 Om inslagen i 5hus.nu 

 

Svaren i tabell 3 visar på samma tendens som i tidigare frågor, att eleverna tycker väldigt olika och tagit del 

av olika delar av utställningen. Av de slutna svaren kan man dock inte utläsa vilka bildspel, ljud, och texter 

man tycker är trista respektive okej, vilket också har gjort det svårt att bedöma vad det är man har tyckt 

något om.  

 

Informanterna är överlag mer positiva än negativa till utställningens olika inslag. Eleverna visar ett större 

intresse för det som innehåller ljud och rörlig bild än statiskt material som exempelvis texter och guide.   

Vet ej alternativet har tolkats som att många av eleverna inte tagit del av flera inslag i utställningen såsom 

QTVR-filen och filmerna. Det kan också vittna om elevernas osäkerhet på att bedöma om man verkligen 

har tagit del av allting eller inte. Svaren visar återigen att besöken skiljt sig åt och att därför intrycken av 

utställningen bygger på olika grund.  

 

Öppna frågor 

Elevernas intryck 
Då jag var intresserad av att fånga elevernas spontana reaktioner, utan att låta olika påståenden styra deras 

svar, ombads de redan i första frågan att beskriva sina intryck av besöket i 5hus.nu.  

 

Tidigare redovisade svar har pekat på elevernas varierande omdömen och agerande. Liknande tendenser 

framgår i elevernas svar på frågan, som 6 elever valde att inte fylla i. Meningarna om utställningen går från 

ytterligheten ”kanonbra” till ”trist, tråkigt”. Nära hälften av svaren innehöll blandade synpunkter på både det 

man upplevt som bra och dåligt. Ungefär 1/3 av svaren var positiva och resterande 12 svar präglades av 

negativa åsikter. Jag har valt att gruppera svaren kring sådant som rör innehåll, form och teknik, även om 

en skiljelinje mellan dessa kategoriseringar är svår att dra, då innehåll, form och teknik samspelar. 
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Om Innehållet 

Kommentarerna kring innehållet var i flertalet fall generaliserande såsom ”intressant innehåll”, ”tråkigt”, ” bra 

information”, ”intressant idé” och ”inspirerande”.  Många gånger pekar svaren på att de personer som är 

intresserade också har tyckt om 5hus.nu, medan de som saknade intresse för ämnet inte gjort det; ”är du 

intresserad av det så är det nog roligt, men jag tycker det är ganska tråkigt och ointressant”.   

 

Flera som tyckte att utställningen var tråkig kunde samtidigt fälla kommentaren att den var snygg ”Snygg 

och flashig men ganska tråkig, den gav mig ingenting”. Av de elever som visat intresse för innehållet har många 

irriterat sig över tekniken, vilket följande citat illustrerar: ”Rolig grafik, intressanta hus. Jobbigt med att man var 

tvungen att ha så många olika program för att allt skulle funka.”  

 

Många tog också upp synpunkter på olika inslag i husen, exempelvis bilder, fakta, filmer, som de tyckte var 

bra respektive dåliga. Några konkreta kommentarer som ”kul att se så olika hus och jag skulle vilja ha en hall 

som Ungdomens hus”, ”det var häftiga hus men en del vinklar var bara på nån ful dörr”, ”kul att se och höra hur 

arkitekten beskriver sitt verk”, ”jag irriterar mig oerhört på att allt tar sån tid, dock hann jag med att se hallen i Nacka 

mycket högt i tak balkar täcks ej av något bjälklag” beskriver detta väl. 

 

Om formen  

Positiva kommentarer om formen kunde utläsas i nära hälften av alla svar. Eleverna använde sig av 

uttrycken ”snyggt”, ”fint gjort”, ”fräck sida”, ”fräscht”, ”snygg layout”, ”rolig grafik”. Som tidigare nämnt kunde 

elever vara kritiska till utställningen men ändå tycka den var snygg. Negativa synpunkter kring den grafiska 

formen kunde handla att det var ”för smått” och ”lite rörigt när man skulle läsa texterna”.  Överlag vittnar 

svaren om att estetiken har gjort ett starkt intryck och påverkat upplevelsen, vilket kan sammanfattas med 

citatet ”det är fint gjort och det gör det intressant, det är väldigt high-tech”. Det senare kan också kopplas till den 

tekniken i 5hus.nu. 

 

Om tekniken 

Tekniken har inte fungerat för eleverna på ett tillfredsställande sätt, genom att flera inte kunnat se delar av 

materialet såsom filmer och QTVR-filer. I ett par fall hade några fått upp felmeddelanden vid texterna. 

Omdömet av tekniken är därför klart negativt och detta framgår i många av svaren. Frustrationen över 

problemen kan illustreras med kommentarerna; ”det är jobbigt om man inte har alla program som behövs”, ”det 

fungerade inte så jag fick nog inte rätt intryck”, ”användarvänligt, tyvärr fungerade inte alla filmer”, ”i och med att 

datorerna inte fungerade så bra drog det också ner på upplevelsen”, ”Att allt tar sån tid är irriterande. Dålig kvalitet på 

ljudet”. I mindre utsträckning kommenterades de tekniska lösningarna även om någon tyckte det ”skulle va 

bättre om kan kunde vandra fritt i de olika byggnaderna…som t ex i Arche CAD”.   

 

Ett par informanter tog upp frågan kring om webben och datorn som medium: ”ganska intressant men jag 

tycker inte att en utställning ska ske via Internet” eller ”verkar vara ett bra sätt att få ungdomar att gå på museum!!” En 
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annan kommentar när det gällde tekniken var reflektionen kring vad datorn som medium kan förmedla 

”det var en bra plats, fina bilder, genomtänkt, avancerat, snyggt, intressant, modernt, En stor upplevelse för att komma från 

en dator.” 

 

Bra och Bu  
Svaren på frågan om eleverna tyckte något var särskilt bra respektive dåligt tangerar ofta svaren i 

föregående fråga. Fler elever (27) uttalade sig om det de ansett dåligt än vad det ansett varit särskilt bra (18 

svar). Svaren påverkades i hög grad av föregående fråga kring webbutställningens olika inslag.  

 

Eleverna ställde sig särskilt negativa till att utställningen inte fungerat. ”Det drar ner mycket på betyget att allt är 

så långsamt + att det inte fungerar” var en många likartade kommentarer, där det även framgick att filmerna 

inte fungerade, att ljudet var dåligt och att bildkvalitén i QTVR-filerna var oskarp vid inzoomning.  

 

Av de positiva svaren tyckte flera att ljudet och de fina bilderna var särskilt bra. En person kommenterade 

att QTVR-filerna var bra ”man fick se mycket mer än när man bara ser ett foto”, medan någon annan tyckte att 

panoramafönstret kunde gott ha varit större.  Många kommenterade formen positivt och en person tog upp att 

introt varit ”trevligt.. tack för den”. Någon tyckte att det var ”lätt att hitta själv och det är en enkel sida att sköta”, 

medan andra hade haft problem med att förstå sidans struktur; ”svårt att veta hur man ska ta sig fram”, ”väldigt 

rörigt att hitta i menyn”. 

 

Ett fåtal ställde sig kritiska mot själva innehållet i materialet. ”Lite tråkiga filmer med allt snack och 

personbeskrivningar”, ”tråkigt att läsa texterna”, ”lite för mycket. Ni bör fundera på vem ni ville vända er till. Vem sidan 

skulle intressera” är svar som vittnar om detta. Kommentaren ”Bildspelen gav inte så mycket information, det kan 

göras mera intressant, mer om stiltyperna t ex” visar på vad eleverna velat förändra, vilket nästa fråga handlat 

om. 

 

Vill man förändra något?  
På frågan om det är något man skulle vilja förändra, alternativt något man saknar i 5hus.nu (information, 

bilder, tekniska funktioner m.m.), inkom 36 svar varav 24 var konkreta förslag. Frågan ställdes med avsikt 

att se om det var några funktioner från andra webbsammanhang som man ansåg sig sakna i 5hus.nu, 

exempelvis chattfunktioner, eller om det var något man självt velat se göras annorlunda. Svaren handlar 

om det som rör det tekniska och det som har att göra med webbutställningens innehåll. Många gånger 

återkommer samma synpunkter här som i tidigare frågor kring vad tyckt var bra respektive dåligt. Det som 

inte har fungerat, framför allt filmerna vill man naturligtvis få att fungera.Annat som rör det tekniska är att 

ändra storleken på QTVR-filerna, att förbättra bildernas kvalitet. ”Det hade varit roligare att kunna gå fritt med 

kameran och att skärpan och ljuset varit bättre.” Någon önskade sig en rörligt  rörligt flashkopia av huset” en annan 

ville ha ”mer interaktivitet”.  
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Önskemål som rörde innehållet var mer fakta om husen, något om stilhistoria, om hur uppbyggnaden går 

till väga eller om omgivningarna där husen är lokaliserade. Även urvalet ifrågasattes av någon som önskade 

sig ett ”bostadshus med i stil med Bo01 typ” .  

 

Vill eleverna rekommendera 5hus.nu? 
En avslutande fråga för att undersöka om eleverna bedömde 5hus.nu intressant för sina jämnåriga, löd: 

”kan du tänka dig att rekommendera 5hus.nu till dina kompisar?” Här svarade 30 elever ( 53 %) nej och 

27 (47 %) ja. Frågan, som i webbenkäten var sluten kommenterades i pappersenkäterna med " Nej vill de gå 

på utställningar får de gå till någon som "är på riktigt"”, "nej, dom är inte intresserade", " ja till de jag vet är intresserade 

av arkitektur ", ”absolut, till alla som överhuvud taget har en tanke på att bli arkitekter ”, ”nä! bara om de jobbar om 

något i ämnet" " nej pga. intresse nog saknas.  

 

Av svaren finns det en rimlighet att anta att personer som på olika sätt varit kritiska inte heller velat 

rekommendera 5hus.nu till kompisar och vice versa. En något annorlunda bild lyfts fram då dessa ja och 

nejsvar vägs mot de slutna svarsalternativen i frågan vad man har tyckt om 5hus.nu. Många av de som 

svarat att 5hus.nu är intressant, rolig, snygg, snabb och lätt att hitta har samtidigt inte kunnat tänka sig att 

rekommendera 5hus.nu till vänner. Flera av dem som svarat negativt på flera punkter har däremot svarat 

ja på frågan. Inte heller tycks svaret kunna relateras till hur lång tid eleverna tillbringat i utställningen.33 

Tillsammans med svaren pekar kommentarerna på att elevernas egna positiva bedömning inte automatiskt 

gör webbutställningen intressant för andra som inte anses vara intresserade av samma ämne.  

 

Sammanfattning 
Webbenkätens slutna svarsalternativ och öppna frågor om innehåll, form och teknik i 5hus.nu besvarades 

av 57 gymnasieelever från Lund. Eleverna avsatte i genomsnitt en halvtimme under lektionstid för att titta 

på webbutställningen. Över hälften av eleverna kunde inte se filmmaterialet och många hade även 

problem med att få upp QTVR-filerna. Detta har upplevts som något negativt, vilket också svaren i såväl 

slutna svarsalternativ som öppna frågor har kunnat utvisa.  

 

Resultaten vittnar överlag om elevernas olika intryck och delade åsikter om 5hus.nu. 

Av svaren framgår det att eleverna tagit del av olika delar, olika hus och navigerat på olika sätt. Ett besök i 

5hus.nu skiljer sig därmed från besökare till besökare, vilket gör det svårt att säga vad eleverna grundar 

sina intryck på.  

 

                                                 
33 Uppgiften har studerats med en funktion i Programmet SurveyManager som kallas för crosstabs, där man kan se hur olika 
variabler  har inverkat på svaren.  



62

 

Intrycken tenderar att återges i generaliserande ordalag och kan också förklara till varför få har 

kommentera vårt urval av det innehåll som förmedlas i text, filmer och ljud. I svaren uppvisar eleverna ett 

intresse för ämnet arkitektur. Deras uppmärksamhet på de arkitektoniska kvalitéerna i detta hus vittnar om 

samtidigt om att det rört sig om en skoluppgift. Intrycken tycks bara i några fall ha påverkats av att 

eleverna kom från Lund. Trots att hälften besökte Lunds konsthall först, var Universeum det hus man 

uttryckligen tyckte bäst om. Den uppvisade eftertanken i en stor andel av kommentarerna står i kontrast 

till att mindre än hälften tycke att 5hus.nu var lärorik. Detta föranleder vidarefrågor kring lärande och 

vilken form av kunskap webbmediet kan förmedla.  

 

Överens tycks eleverna vara om att formen, som varit enhetlig i alla utställningsdelarna, är snygg. Många 

återkommer till formens betydelse för en positiv upplevelse även om en snygg och ”flashig” layout inte 

behöver betyda att en utställning är intressant, rolig eller lärorik.  

 

Eleverna återkom ofta till att tekniken inte fungerat, vilket nödvändigtvis också påverkat deras totala 

upplevelse. Svaren uppvisar en frustration över att sakna nödvändiga program, att inte kunna ta del av 

filmer, att behöva ladda ner vissa filer, att den tekniska kvalitén i materialet inte varit tillfredsställande och 

att man upplevt utställningen som svår att hitta i. Nätets begränsningar i kombination med icke 

fungerande teknik är något som fått stora konsekvenser för användarnas totala intryck.  

 

Elevernas svar på frågan kring användarvänlighet, snabbhet, navigationssvårigheter visar samtidigt att 

deras förväntningar på tekniken och datavana skiljer sig åt i stor utsträckning. Vid navigationen har 

kronologin fått ge vika för en mer hoppande förflyttning och kan illustrerar besökarnas inställning till 

mediet som ickelinjärt. Detta gäller såväl vid val av hus och vid förflyttningen i husritningen.  

 

Kombinationen av öppna och slutna frågor, som många gånger tangerar varandra, har kunnat visa att 

eleverna upplever en fråga på en rad olika sätt och nivåer. Citaten ”ganska intressant men jag tycker inte att en 

utställning ska ske via Internet” och ”Verkar vara ett bra sätt att få ungdomar att gå på museum!!” visar på tankar 

och funderingar på metanivå, kopplade till frågor om användningen av webben för kulturell 

kommunikation.    
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8. Slutdiskussion 
Att webben på många sätt är ett outforskat medium har framkommit tydligt i denna uppsats, där syftet 

varit både explorativt och metodologiskt och avsett att generera kunskap om utställningar på webben, genom att 

studera besökarna - deras, upplevelse och agerande  samt att undersöka hur man kan studera besökarna i en 

webbutställning, med tyngdpunkt på de metoder som används i studien, trafikanalys och webbenkäter. 

  

Ett explorativt tillvägagångssätt, genom en fallstudie av 5hus.nu, har gjort det möjligt för mig att hitta nya 

infallsvinklar på ett växande och ännu outforskat kulturellt fenomen, utställningar på webben. En 

definition och kartläggning av centrala begrepp har varit nödvändigt, i synnerhet då tidigare studier och 

vetenskaplig litteratur på området saknas. Den tvärvetenskapliga tolkningsramen har visat sig värdefull vid 

analysen av resultaten och möjliggjort en kontextualisering av studien i ett större perspektiv.   

 

Inledningsvis kan jag konstatera att medierna webb och utställning, som begreppsmässigt ingår i det 

konvergerade mediet webbutställning, förenas av många likheter som interaktivitet, icke-linjär 

berättelsestruktur och öppen presentationstid. Medierna ger besökaren möjlighet att förflytta sig i egen 

takt och selektivt välja bland innehållet. Tendenserna till att i allt högre utsträckning förmedla 

utställningens budskap eller koncept med audiovisuella medier, bidrar till att gränsen mellan de båda, till 

synes olika medierna, håller på att suddas ut. Likväl som att innehållet medieras, kan nu rummet, 

utställningsarenan också förflyttas till en immateriell verklighet i ett växande informationsrum. Ett rum där 

allt går betydligt fortare än i den mer stillsamma utställningen. Ett rum som erbjuder besökarna nya 

former av kommunikation och interaktion.   

 

Teoretiskt går detta att förstå. Jag hade kunnat välja att analysera några exempel på webbutställningar för 

att illustrera detta påstående. Det finns dock en tendens att besökarna och deras upplevelser glöms bort i 

de visionära och konceptuella tankarna om webbens möjlighet att nå ut med kunskapsupplevelser till fler. 

Istället har jag valt att låta bilden av besökarna och deras upplevelser i Riksutställningars första utställning 

på webben - 5hus.nu, ge perspektiv på denna framväxande form av kulturell kommunikation.  

 

Ett interaktivt men okontrollerat medium 
Resultaten i studien har visat att webben möjliggör en ny form av kommunikation, där förhållandet mellan 

avsändare, medium och mottagare förändras radikalt. I detta enanvändarmedium skapas en distans mellan 

flera besökare och ett innehåll, mellan producent och publik. Genom de valmöjligheter som ett interaktivt 

medium erbjuder förskjuts makten från avsändaren till användaren. För avsändaren innebär det en 

minskad kontroll över budskapet, hur mycket och på vilket sätts som det mottas.  
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Samtidigt innebär detta presentationssätt av ett innehåll att besökarens möjlighet att skapa sig en 

helhetsbild och ta del av en linjär berättelse minskar. Berättelsen riskerar istället att bli sönderhackad och 

fragmentarisk. Valmöjligheten förklarar också besökarnas varierande agerande i utställningen i fråga om 

navigation, val av material och hur mycket man sett.  

 

I en webbutställning blir det därmed lättare att missa viktig information, vilket kan återföras till Palmqvist 

utställningskategorier om hur utställningarna kommunicerar. I den bemärkelsen skulle man kunna säga att 

en webbutställning, genom att berättelsen blir viktigare än det som ställs ut, bygger på en 

kunskapsförmedlande kommunikationsmodell. Objekten ersätts med representationer och besökaren ges 

möjlighet att på egen hand söka efter kunskap. Samtidigt kan besökarens interaktiva roll och mycket 

tydliga möjligheter att styra vad och hur man tar till sig innehållet vara kännetecknande för den  

bruksrelaterade kommunikationsmodellen. Rekonstruerandet av en historia överlåts till mottagaren som blir 

författare. Friheten att skapa en egen berättelse ökar samtidigt som möjligheten till att nå samma kunskap 

om ett fenomen som avsändaren minskar.  

 

Ett medierat budskap gör att upplevelsen i en webbutställning i hög utsträckning påverkas av teknikval 

och informationsdesign. De tekniska lösningarna blir nu en del av budskapet och innehållet. Upplevelsen 

styrs därför också av besökarnas egna tekniska förutsättningar, förkunskaper och datavana, vilket är svårt 

för avsändaren att kontrollera. Med Hooper-Greenhills teorier om den meningsskapande publiken, där en 

tolkning av samma sak, påverkas av tidigare erfarenheter och användarens sociokulturella bakgrund, gör 

det tydligare att förstå det komplexa i att tala om användarvänlighet, navigation och teknik som en 

standardiserad egenskap. Det visar också på problemen med att generalisera vad intryck, särskilt i ett 

medium som är interaktivt och därmed i ännu högre grad styrs av besökarnas förförståelse, vana, kontext 

och egna aktiva meningsskapande.  

 

Tillgänglighet med modifikation 
Den snabba utvecklingen på IT-området har resulterat i att Sverige tillhör ett av de länder i världen med 

störst andel av befolkningen som har tillgång till Internet. Det hävdar IT-kommissionen i en nyutgiven 

rapport om Internetanvändningen i Sverige. Bakgrunden till detta bör dels förstås av omfattande politiska 

och ekonomiska satsningar34  men också av en ökad kunskap och intresse hos användarna. Inte minst 

vittnar flera skolors intresse för att testa 5hus.nu på webbutställningens potentiella möjligheter att nå stora 

publikgrupper i skolsammanhang.  

 

 

                                                 
34 I propositionen ”Ett informationssamhälle för alla” 1999/2000:86, sätter regeringen ett nytt mål för IT-politiken: Sverige ska 
som första land bli ett informationssamhälle för alla34. I handlingsplanen föreslås insatser inom tre prioriterade områden: tillit till 
informationsteknik, utveckling av kompetens och ökad tillgänglighet. Inställningen går i linje med den  Europeiska Unionens 
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Webbutställningens spridningsmöjligheter gör att tiden och rummets betydelse minskar. Resultaten i 

denna studie och tidigare forskning, (Chadwick, 1999, Semper, 2000, Vergo, 2001) har kunnat visa att 

användningen sker både i arbetet/skolan och hemmet, vardagar som helger, dag som kvällstid. Denna 

vidgade spridningsmöjlighet öppnar nya möjligheter och förespråkar en ny form av kulturaktivitet.  

 

Samtidigt visar besökssiffrorna i 5hus.nu att Internet är en invecklad kulturarena med många förgreningar. 

Den som söker han finner. Men att finnas är inte samma sak som att synas. Besökarna hittar sällan till ett 

icke sökmotorregistrerat, kontextlöst rum om det inte ingår som en naturlig del i ett socialt sammanhang. 

Spridningsvägarna, som många gångare sker genom användarna själva, blockeras dessutom om man 

använder sig av senaste versioner av program. Särskilt bör detta beaktas då användningen av webben 

förekommer mest under skol- och arbetstid, där man många gånger inte kan ladda ner gratisprogram från 

nätet utan hjälp av nätverksadministratören. Distributionshindret rör alltså användarens tekniska 

förutsättningar och även dennes kunskaper och desamma.  

 

Aktiviteten hos de besökare, som trotsat teknikens begränsningar och tagit del av 5hus.nu, visar också att 

rutinerna för kulturaktiviteter ser annorlunda ut på webben och i en fysisk utställning. Tillgängligheten har 

sina för och nackdelar. Lika lätt som att ta sig till en sida är det att ta sig vidare till en annan. Tålamodet 

minskar och väntetider är inte att föredra. Besöken är också relativt korta, vilket även tidigare studier i 

forskningslaboratorier kunnat utvisa. ”Du har 7 sekunder på dig” har jag hört nämnas vid flera tillfällen. 7 

sekunder för att väcka besökarens intresse och få denne att stanna kvar. Huruvida tidsangivelsen är 

korrekt eller inte är mindre viktigt. Viktigare blir det att i framtiden att studera hur en växelverkan mellan 

användarens beteende och webben som medium styr utformningen av webbens arenor. Det är inte 

osannolikt att föreställa sig att många fler publikflörtande metoder kan komma att tillämpas för att få 

besökaren att stanna kvar på webbplatsen. Detta kan även kopplas till framtidssiarnas bild av en kultur 

som i allt högre utsträckning bygger på underhållning och upplevelse. När mediet nu börjat att användas 

som källa till kunskap och kulturförmedling är dessa frågor viktiga att diskutera.  

  

En differentierad publik 
Internetanvändarna, vilka är de egentligen? Denna studie har tydligt visat att det finns ett problem med att 

tala om en publik. Publiken är differentierad. Att sammanställa en medievana utifrån traditionella 

kategorier som kön, ålder, datavana och tillbringad tid är problematiskt. Dessa kategoriseringar har inte 

visat sig inverka på de svar från enkätundersökningarna och bör därför omvärderas. 

  

 

                                                                                                                                                         
handlingsplan, där några av målen är att skapa ett billigare, snabbare och säkrare Internet och att stimulera användandet av 
Internet. (Programmet finns under adressen http.//europa.eu.int/comm/dgs/information_society/ 
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Elevernas mycket olika agerande och tyckande väcker många tankar kring upplevelse. Formen tycks ha 

haft en positiv inverkan på upplevelsen. Men en snygg sida behöver inte vara bra. Detta har de ömsom 

positiva ömsom negativa omdömena kunnat utvisa. Dessutom visar elevernas frustration av en stundom 

komplicerad och ickefungerande teknik på teknikens betydelse för upplevelsen och också på mediets 

sårbarhet. Elevernas reflektioner kring innehållet och synpunkter på att den var intressant gör det svårt att 

förstå varför mer än hälften inte funnit besöket lärorikt.  

 

Förvisso kan svaren peka på att 5hus.nu faktiskt inte är lärorik eller att begreppet brister som värdemått 

för inhämtad kunskap. Jag skulle hellre vilja förklara det med att förväntningar på lärande ser annorlunda 

ut i ett klassrum än i andra miljöer. Ett besök i en webbutställning skiljer sig dessutom från en traditionell 

inlärningssituation och där det kan vara svårt att mäta vad man har lärt sig. Till detta hör också mediets 

interaktiva egenskaper som många gånger ger användaren ett fragmentariskt intryck av ett innehåll. En 

viktig uppgift, när webben som informationskälla och skolaktivitet blir allt vanligare, blir att ta reda på vad 

en webbutställning egentligen ger och kan ge i form av kunskap och lärande.  

 

En större uppgift handlar om att göra en omvärldsanalys av webbutställningens besökare, deras kontext 

och användarvanor. Vid traditionell statistik av Internetanvändningen nöjer sig undersökarna med att mäta 

tillgången. Detta räcker inte. Omvärldsanalysen bör inkludera de olika programmens spridning och 

bredbandstillgång liksom nätverkens uppbyggnad. Vikten av ”riktiga omvärldsbeskrivningar” betonas 

också av IT-kommissionen som hävdar att de statistiska mätningarna tenderar att överskatta Internets 

genomslag i människornas privatliv. Nästa steg handlar alltså om att utveckla kunskaper om både 

användarna och icke-användarna, deras motiv till att nyttja mediet och deras motiv att avstå.  

 

Hur och att studera publiken  
De delar av uppsatsen som handlat om att uppfylla det andra, metodologiska syftet har varit nödvändiga 

för att kunna generera kunskap om webbutställningar som kulturfenomen ur ett besöksperspektiv men 

också för att förklara studiens komplexitet i fråga om metodval och urval. Lika viktigt som att generera 

svar, har det alltså varit att se vilka typer av svar metoderna kunnat ge och vilka metoder man kan använda 

sig av. En triangulering, kombination av flera metoder, har också på många sätt varit nödvändigt för att 

kunna förstå resultaten och bättre spegla en differentierad publik.  

 

Trafikanalysen kan ge en god summerande bild av när besöken sker, hur länge de varar, vid vilken 

tidpunkt, hur många och vilka dessa besökare är samt vilket material besökarna tagit del av. Med dessa 

exakta och totala sammanställningar undgår man problemet med att grunda resultatet på representativa 

mätningar, som förekommer i TV eller radiomediet. Enkätfrågorna kan däremot mer i detalj besvara 

frågor kring vem som tittar, vad de tittat på, vad de tyckt och varför.  
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Metodernas exakthet slår också hål på myten om det anonyma Internet. När vi sätter oss bakom en 

dataskärm är vi spårbara, trots att vi i chattrummet går under pseudonymen ”Fire”. Det går att många 

gånger göra mycket exakta antaganden om besökarnas identitet. En närmare efterforskning hade kunnat 

ge mig namn och adresser till datorns ägare och dess plats i världen, när han/hon använt sig av Internet 

och till vad. Frågan kring IP-nummer har därför väckt en hel del etiska frågor om hur långt man 

egentligen kan eller bör gå utan att inkräkta på individens integritet.  

Det är också en fråga om demokrati och makt. Redskapet används redan idag på arbetsplatser, vid 

kriminalundersökningar och i marknadsundersökningar. När vår närvaro på Internet ökar, bör detta i 

större omfattning diskuteras och debatteras i det offentliga samtalet om IT-utvecklingen.  

 

Trots flera brister som framkommit i metoderna (se metoddiskussion kap 4) och den problematik som 

tillämpningen av de båda väcker, anser jag att trafikanalys och webbenkäter kan generera ett mycket 

intressant material om besökarna och om samtidigt säga en hel del om hur en webbutställning fungerar i 

praktiken. Programmens möjlighet till att på ett snabbt och överskådligt sätt sprida och sammanställa 

dessa resultat gör dem också mycket användbara för personer utan teknisk specialkompetens. I praktiken 

innebär detta att även personer som inte till fullo är insatta i kvantitativa mätmetoder, till vilka jag i viss 

mån kan räknas, kan få fram resultat som anses vara statistiska och generaliserbara. Samtidigt bör man ha i 

åtanke att båda metoderna är vanligt förekommande i näringslivet, där programmet WebTrends lanseras 

som det bästa på flera marknadsföringsportaler. I dessa sammanhang har man ett kommersiellt intresse av 

kunskap kring användarens beteende och upplevelse. Programmen är också utformade därefter och gör 

det svårare att formulera frågor och göra ett urval som kan bidra till kunskap om besökarnas upplevelse 

och agerande.  

 

En metodutveckling av kombinationen trafikanalys och webbenkäter skulle vara värd att följa upp inom 

ramen för  forskningsfältet Visitor Studies där utvärderingsmetoder för publikstudier på webben 

efterfrågas. 

 

Resultatens betydelse 
Att få fram resultat är en sak. Att förstå vad de i praktiken innebär en annan. Resultatet från analysen (få 

besökare, få sedda sidor, korta besökstider) är inte särskilt imponerande. Det kan däremot finnas en risk 

med att likställa kvantitet (antalet besöket) med kvalitet (en bra utställning). Detta är något som de mycket 

varierande omdömena i enkätsvaren kunnat utvisa.  

 

Särkskilt i trafikanalysen har många uppgifter visat sig vara mycket komplicerade att uttyda. Metoden har 

också uppvisat flera brister, som diskuterats i kap 4. Det gäller särskilt hur man räknar på antalet besök 

och besökare, som sedan utgör grunden för andra beräkningar. Ett IP -nummer kan både vara en unik 

användare och en skolklass. Detta exemplifieras med ett konkret exempel, testklasserna från en skola. 
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Eleverna gick samtidigt in på 5hus.nu, besöker olika saker, olika länge och avslutade besöket i 5hus.nu 

efter en viss tid. Hur registreras nu alla uppgifter om antalet sedda sidor, om antalet minuter vid varje sida 

i programmet? Vad inkluderas i ett besök? Med följande beskrivningar av ett besök och besökare 

problematiseras inte beräkningarnas grund.  

 

 

”som besök avser en serie aktiviteter som påbörjas när besökaren besöker första sidan på 

webbplatsen och avslutas när besökare lämnar webbplatsen eller är passiv under en 

bestämd tidsperiod.”(…) ”visitors ( besökare) - antalet besökare som besöker webbplatsen. 

Denna information visas både som unika besökare och återkommande besökare” 

 

Det skapar problem vid en analys, särskilt för den som inte är helt insatt i teknikens komplexitet. För mig 

har detta inneburit en stor osäkerhet vid summeringen när jag först efter att ha genomfört webbenkäterna 

hittat brister i trafikanalysen. Då jag inte besitter den teknisk kompetens att själv klargöra alla tvetydigheter 

i programmet hade ett förtydligande krävt en stor efterforskning genom att grundligt gå igenom 

programmets tekniska uppbyggnad och kontakt med programutvecklarna själva. Jag ansåg det ligga 

utanför ramen av min undersökning.  

 

Problemen visar dock på en demokratisk aspekt som kan kopplas till utvecklingen av tillgång till tekniken 

dess metoder och kunskap om desamma. En utveckling där tekniken integreras i såväl det privata och 

offentliga livet. En utveckling där forskaren som kritiskt vill studera resultaten av teknikutvecklingen inom 

ett område fjärmas från sitt studieobjekt. Inte minst om denne inte i detalj har satt sig in hur mätmetoden 

tekniskt fungerar i alla led. Mätmetodernas komplexitet gör det också svårt att kontrollera att angivna 

uppgifter verkligen stämmer. Förutom tidigare nämnda problem blir följdfrågan hur jag med säkerhet kan 

veta att programmet läser av loggfilen korrekt och att den över huvud taget registrerar besökarna?   

 

Vid analysen av resultaten och svaren tillkommer också problemen med att förstå användarkontexten. Vad 

sitter användaren på för dator, hårdvaror och mjukvaror? Mac eller PC? Modem eller bredband? Har 

användaren rekommenderad upplösning och storlek på skärmen? Allt detta spelar som bekant in på 

upplevelsen av ett medium. 

 

Där kulturen bryter ny mark är det viktigt att hitta utvärderingsmetoder som kan se om målen uppfyllts. I 

en teknisk värld är det viktigt att personer från andra akademiska fält är med och utformar dessa 

mätmetoder och former för hur resultaten av dessa kan analyseras. Jag vill därför i det följande hävda att 

de frågeställningar som rör de nya medierna kräver teorier som bygger på tvärvetenskaplig 

forskningsmetodik. Forskning som överbrygger gränserna mellan discipliner inom human och 

naturvetenskaperna genom att explorativt och tematisk studera på både bredden och djupet. Detta är 

särskilt viktigt i tider när aktörerna på webben ökar till antalet och när mediets användningsområden 
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utvidgar sig till innefatta kultur och kunskapsförmedling i form av webbutställningar. Tyvärr är 

tvärvetenskapen en bristvara, vilket flera forskare nämner (Hektor 2001, Dodge & Kitchin, 1999) och som 

jag, en representant för humanvetenskaperna, på olika sätt fått erfara.  

 

Avslutning 
Som ett av museernas nya kommunikationsmedium fungerar webbutställningen många gånger som 

kunskapsförmed lare om vårt samhälle och kulturarv. En ny identitet för webbmuseerna, genom 

möjligheten att registrera webbmuseet under domännamnet .museum, utarbetas nu av den internationella 

organisationen MuseDoma (Museum Domain management Association) som tillhör The International 

Museum Council (ICOM ). 35  

 
“A restricted top-level domain named (TLD) has been establishes as .museum to provide a 

distinct identity on the Internet that transcends traditional museum information exchange 

venues”. (…) By securing a .museum TLD, museums from all reaches of the globe will 

benefit from the resources Internet technology provides and eventually, a suite of services 

designed to help the global museum community as a whole.” 36 

 

Domännamnet är tänkt att vara en form av garanti för att webbmuseerna förmedlar ett ”äkta” och därmed 

sant innehåll. Dessutom antas ett gemensamt domännamn kunna underlätta för intresserade att uppsöka 

ett museum på Internet.   

 

Med detta avslutande exempel vill jag peka på sannolikheten för att kulturförmedling via webben, bland 

annat via webbutställningar kommer att bli allt vanligare. Det vi ser idag är fröet till ett växande kulturellt 

fenomen. Därför är det angeläget att studera vad som händer när den kulturella kommunikation, som 

traditionellt skett i museernas offentlighet, förflyttats till webben. Utan att spekulera i om det virtuella 

rummet kan komma att konkurrera med det verkliga, hoppas jag att alla tankar och frågor som väckts i 

uppsatsen kan inspirera framtidens forskare att med nya metoder och tvärvetenskapliga teorier studera 

olika aspekter av kulturens representation i cyberspace.  

 

                                                 
35 ICOM är en internationell museiorgansation som fastställer professionella och etiska kriterier för vad ett museum är och ska 
vara genom en rad insatser. MuseDoma grundades september 2000 av ICOM, för att skapa ett internationellt domännamn för alla 
världens museum. MuseDoma2s uppdrag är att synliggöra museerna och att underlätta i deras kommunikation och uppdrag. 
http.//www.icom.org/resease.musedoma2.html. Information om Musedoma även på http://musedoma.museum 
Ett museum definieras av ICOM som en institution som genom förvärv, bevarande, forskning och dokumentation, förmedling 
och undervisning ska främja förståelsen av det kulturella arvet och fördjupa kunskaperna om samhällets framväxt och dess 
situation idag. 
36 www.icom.org/musedoma/more.html 
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Refererade webbadresser 
musedoma.museum/ MuseDoma  

www.5hus.nu Webbutställningen 5hus.nu 

www.archimuse.com Archimuse ( Archives & Museums)  

www.icom.org ICOM 

www.jajjacommunications.se Jajja communications  

www.kur.se Kulturrådet  

www.kultur.nu Kulturnät Sverige 

www.riksutstallningar.se Riksutställningar  

www.ripe.net Databas för identifiering av IP-nummer  

www.springsolutions.se Spring Solutions 

www.surveymanager.com SurvveyManager 

www.webexhibits.org Portal för webbutställningar 



74

 

www.webtrends.com Webtrends 
 
Nämnda exempel på webbutställningar 

www3.diarioelpais.com/muva2/  Konstutställning i ett virtuellt museum i Uruguay   

www.historiska.se/vr/_swe/_nyfram.htm  Vikingautställningen i CAD  

www.rijksmuseum.nl Nederländskt konstmuseum  

www.sfmoma010101.org  Exempel på digital konst inom ramen för en konstinstitution  

 

Ordlista av datauttryck på http://studentinfo.hik.se/ordlista.html 
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10. Bild, figur och tabellförteckning 
 

Bilder 
Bild 1 Indexsida 

Bild 2 Startsida 

Bild 3 Exteriör 

Bild 4 Interiör 

 

Figurer 
Figur 1 Objekt/konceptorienterade utställningar 

Figur 2 Flödesschema 5hus.nu 

 

Diagram 
Diagram 1. Visits over time – besökare över tidsperiod 

Diagram 2. Visitors by number of visits – Besökare per antal besök 

Diagram 3. Visits by length of visits – Besök i relation till besökstid 

Diagram 4. Visits by hour of day – Besök i relation till tidpunkt på dagen 

Diagram 5. Top visitors - Besökare 

Diagram 6. Top domain names by visits – mest frekventa domännamn per besök 

Diagram 7. Top Geographic regions- Geografiska regioner 

Diagram 8. Top pages by visits – Mest efterfrågade sidor per besök 

Diagram 9. Visits by number of pages viewed – Besök per antal visade sidor 

 

Tabeller 
Tabell 1. Om5hus.nu  

Tabell 2.  Besökta hus  

Tabell 3. Om inslagen i 5hus.nu 
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Bilaga 1 Trafikanalys 
I. Besök månad för månad 
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Antalet besök i relation till antal dagar 

 JAN FEB MARS 

0-10 besök 10 dagar 13 dagar 12 dagar 

10-20 besök 8 dagar 12dagar 14dagar 

20-30 besök 7 dagar 3 dagar 5 dagar 

30-40 besök 1 dag   
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II.  Unikare besökare  
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Time Interval  Visits Unique 
Visitors 

First Time 
Visitors 

Jan 463 374 0 
Feb 332 210 0 
Mar 375 220 0 
Apr 34 27 0 

Average 100 69 0 
Total 1,204 831 0 

 
 
 
III. Besök i relation till  tid  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visits by Length of Visit JAN-MARS 
Visit Duration (Minutes)  Visits % 

0-1 651 51.63% 
1-2 125 9.91% 
2-3 69 5.47% 
3-4 61 4.84% 
4-5 38 3.01% 
5-6 38 3.01% 
6-7 33 2.62% 
7-8 24 1.90% 
8-9 17 1.35% 
9-10 13 1.03% 
10-11 9 0.71% 
11-12 10 0.79% 
12-13 13 1.03% 
13-14 15 1.19% 
14-15 5 0.40% 
15-16 10 0.79% 
16-17 8 0.63% 
17-18 12 0.95% 
18-19 9 0.71% 
19-20 7 0.56% 
Subtotal 1,167 92.55% 
Other 94 7.45% 
Total 1,261 100.00% 
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IV. Besök fördelat på veckodagar 
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                                         Besök fördelat på veckodagar 

 

V. Geografiska regioner och länder  
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VI. Mest besökta sidor 
Top Pages by Visits Jan-3 April 

 Pages Visits % av 1262 besök Avg Time  

 1. Indexsidan http://130.242.51.252/ 1,168 92, 6% 00:00:37 

 2. Intro http://130.242.51.252/intro1.asp 814 64,5% 00:00:18 

 3. Menyraden med kopplade dokument 

http://130.242.51.252/meny_ner.asp 

639 54,7% 00:00:19 

 4. Navigationsfemman http://130.242.51.252/flash_con.htm 611 48,4% 00:00:05 

 5. Navigationsfemman  http://130.242.51.252/val_av_hus.htm 606 48% 00:00:00 

 6. Menyraden med kopplade dokument 

http://130.242.51.252/meny_ner.asp 

578 45,8% 00:00:30 

 7. Exteriören http://130.242.51.252/exterior.asp 330 26,1% 00:00:00 

 8. Biblioteket http://130.242.51.252/bibliotek.asp 294 23,3% 00:00:00 

 9. Interiören  http://130.242.51.252/interior.asp 284 22,5% 00:00:04 

 10. Biblioteket  http://130.242.51.252/bibliotek1.htm 282 22,3% 00:00:00 

 11. Blanksida   http://130.242.51.252/blank.htm 280 22,2% 00:00:00 

 12. Guiden  http://130.242.51.252/guide.htm 235 18,6% 00:00:00 

 13. Om 5hus.nu  http://130.242.51.252/om.htm 211 16,7% 00:00:00 

 14. Page Has No Title  http://130.242.51.252/visa_material.asp 197 15,6% 00:00:26 

 15. Tyck om hus    http://130.242.51.252/tyckomhus.htm  174 13,8% 00:00:00 

 16. Fördjupningstexter   http://130.242.51.252/for_bibliotek.asp 75 5,9% 00:00:00 

 17. Exteriör  http://130.242.51.252/exterior.asp 64 5% 00:00:00 

 18. Fördjupningstext  http://130.242.51.252/for_bibliotek.asp 45 3,6% 00:00:00 

 19. Texter  http://130.242.51.252/visa_txtmaterial.asp 43 3,4% 00:00:21 

 20. http://130.242.51.252/dswmedia/admin/main.asp 42 3,3% 00:00:00 

 Subtotal 6,972 91.66% 00:00:17 

 Other 634 8.34% 00:00:20 

 Total 7,606 100.00% 00:00:17 
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VII. Antal besök i relation till antal sedda sidor 

 
Visits by Number of Pages Viewed  1 Jan-3 april 

Number of 

Pages Viewed 

Visits % 

0 Pages 29 2.30% 

1 Page 344 27.28% 

2 Pages 39 3.09% 

3 Pages 108 8.56% 

4 Pages 29 2.30% 

5 Pages 18 1.43% 

6 Pages 34 2.70% 

7 Pages 52 4.12% 

8 Pages 23 1.82% 

9 Pages 51 4.04% 

10 Pages 30 2.38% 

11 Pages 65 5.15% 

12 Pages 19 1.51% 

Subtotal Pages 841 66.69% 

Other Pages 420 33.31% 

Total 1,261 100.00% 
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Bilaga 2 Enkätformulär 
TYCK OM HUS 

Tack för ditt besök! Vi som arbetat med projektet är nyfikna på att höra vad du tycker om form, teknik och innehåll i 

5hus.nu. Dina svar är naturligtvis anonyma. 

 

Hur länge har du varit inne på 5hus.nu? 

0-15 min  θ  

15-30 min  θ  

30-50 min  θ  

över 1 h   θ  

 

Vilka är dina intryck efter besöket på 5hus.nu? Kommentera fritt! 

 

 

Tycker du att 5hus.nu är? 

                                                 inte alls        inte särskilt             ganska            mycket 

intressant                            θ  θ θ θ 

kul  θ θ θ θ 

lärorik  θ θ θ θ 

användarvänlig  θ θ θ θ 

snygg  θ θ θ θ 

lätt att hitta i   θ θ θ θ 

snabb  θ θ θ θ 

spännande  θ θ θ θ 

 

Vilka hus har du besökt? Ange nummerordning. 

____ Nacksta kyrka  

____ Lunds konsthall 

____ Leksands kulturhus 

____ Ungdomens hus 

____ Universeum 

 

Vilket tyckte du bäst om? Motivera! 

 

 

Hur förflyttade du dig i husen? 

θ i numrerad ordning mellan punkterna 

θ fritt från punkt till punkt 
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θ annat___________________________________________ 

 

Vad tyckte du om inslagen i webbutställningen 

                       Trist                   okej kul             vet ej 

QTVR-film   

(360 graders panorama)        θ θ θ θ 

filmer  θ θ θ θ 

bildspel  θ θ θ θ 

ljudfiler  θ θ θ θ  

texter  θ θ θ θ 

biblioteket   θ θ θ θ 

guide  θ θ θ θ 

 

Tyckte du några saker var bra eller dåliga ? Motivera 

 

 

Är det något (information, bilder, tekniska funktioner m.m. du saknar i 5hus.nu? Något du skulle vilja 

förändra? 

 

 

Skulle du rekommendera 5hus.nu till dina kompisar? 

 

 

Några uppgifter om dig besökare 

θ  kille 

θ  tjej 

klass:_______________ 

 

Använder mig av Internet mest för ( flera svar är möjliga) 

θ  söka information 

θ  spel 

θ  chatt 

θ  e-post 

θ  surfa fritt  

θ  annat____________________________________ 

 

 

Jättetack för dina svar!! 

Om du är intresserad av resultaten från undersökningen,  kontakta gärna Katarina Przybyl, 
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 student vid Kultur, Samhälle och Mediegestaltning, Linköpings Universitet  

katarina.przybyl@riksutstallningar.se 

 

(Webbenkäten finns för påsyn under länken http://surveymanager.com/i/s.asp?MXDA2E5T4 ) 


