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Abstract 

Consumer behavior has changed and today, it is quite normal to buy goods over the Internet. 

The total e-commerce has increased each year since Internet sales began in the early last 

decade. Users book travel, buy electronics, clothes, shoes and books, and belief in the future 

among e-retailers continue to be strong even though the economy has deteriorated during the 

year and the recession affected the retail sector in general. 

 

There is intense competition among all e-commerce operators on the internet and the 

established brands have no trouble getting customers. It's worse for unestablished and 

unknown operators. This depends on the uncertainty that customers experience when they 

visit unfamiliar websites without a well-known brand. To reduce uncertainty and boost 

confidence the use of graphic design is one of the most important aspects, a website that has 

good graphic design increases confidence in the web page. That's because the website gives 

visitors a better first impression that affects how the website is experienced, but how big 

influence does the first impression have? To answer that question we use the question” how 

do graphic design affect user's first impression of unknown e-commerce sites?". The 

empirical study was done in order to get the user's opinions, the study were made on flight 

pages that mediates low cost flights in Asia. This study makes use of web pages from Asia 

because the researchers want to make use of websites that are unknown to the respondents, 

the survey used semi-structured interviews and observation. We asked nine respondents how 

they experienced the different web pages based on the first impression and the graphic design 

used by each web site and then observed the respondent in order to see how they reacted to 

the various websites. All respondents except one were students between 20-30 years old, all 

have shopped online at least five times. The material collected was then analyzed using a 

comparative analysis approach used for comparing theory and empirical data. We did it to be 

able to see differences in how a web page should be designed according to theory and how the 

web pages examined were designed, the differences were then used to see how the graphic 

design influence first impressions. The analysis was used as a basis for drawing conclusions 

about which graphic design aspects is the most important in the design of flight web pages. 

The result shows that the web pages that do not follow the rules are considered less credible 

and respondents said to be less prone to e-shop from those websites. 

 

Keywords: webdesign, e-commerce, communication, website, graphic design, usability, 

first impression, user experience. 



 

III 

Sammanfattning 

Konsumenters beteende har förändrats och i dag är det helt normalt att handla varor via 

Internet. Den totala e-handeln ökat för varje år som gått sedan försäljning via internet kom 

igång på allvar i början av förra decenniet. Användare bokar resor, köper hemelektronik, 

kläder, skor och böcker och tron på framtiden bland e-handlarna fortsätter att vara stark trots 

att ekonomin har försämrats under året och lågkonjunkturen påverkat detaljhandeln i stort. 

 

Det råder stor konkurrens bland alla e-handelsaktörer på internet och de etablerade kedjorna 

har genom sitt starka varumärke inga problem med att få kunder. Sämre är det för oetablerade 

e-handelsföretag och okända e-handelskedjor, vilket beror på den osäkerheten som kunder 

upplever när de besöker okända webbsidor utan ett välkänt varumärke. För att minska 

osäkerheten och öka förtroendet för webbsidan är den grafiska designen en av de viktigaste 

aspekterna, en webbsida som har bra grafisk design ökar förtroende för webbsidan. Det beror 

på att webbsidan ger besökaren ett bättre första intryck som påverkar hur webbsidan upplevs, 

men hur stor påverkan har det första intrycket? För att kunna besvara frågan kommer vi att 

använda oss av frågan "hur påverkar den grafiska designen användarens första intryck av 

okända e-handelsplatser?". Den empiriska studien gjordes för att kunna få med användarens 

åsikter och studien gjordes på flygsidor som förmedlar lågprisflyg i Asien. Studien använder 

sig av webbsidor från Asien då forskarna vill använda sig av webbsidor som är okända för 

respondenterna och undersökningen använder sig av semistrukturerade intervjuer och 

observation. Frågor ställdes till nio respondenter om hur de upplevde de olika webbsidorna 

utifrån det första intrycket samt även om den grafiska designen som användes av varje 

webbsida. Genom att observera såg vi respondenternas reaktioner angående de olika 

webbsidorna. Alla respondenter utom en var studenter mellan 20-30 år gamla och alla har e-

handlat minst fem gånger, det gjordes då vi vill använda oss av respondenter med tidigare 

erfarenhet från e-handel. Det material som insamlats analyserades sedan med hjälp av en 

komparativ analys metod som användes för att jämföra teori och empiri. Det gjordes för att 

kunna se skillnader i hur en webbsida ska designas enligt teori mot hur de webbsidor som 

undersökt har utformats, skillnaderna användes sedan för att kunna se hur den grafiska 

designen påverkade det första intrycket. Analysen användes som grund för att kunna dra 

slutsatser om vilka grafiska design aspekter som är viktigast vid utformning av flyg 

webbsidor. Resultatet visar att de webbsidor som inte följer de webbdesignregler som finns, 

anses vara mindre trovärdiga och respondenterna är då mindre benägna att e-handla från 

webbsidan.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: webbdesign, e–handel, kommunikation, webbsida, grafisk design, användbarhet, 

första intrycket, användarupplevelse
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet diskuteras tidigare gjord forskning för att skapa en välgrundad 

bakgrund inom området. Vi tar även upp de problem som många webbplatser har idag när 

det gäller hur de kommunicerar med användaren genom den grafiska designen. Baserat på 

det följer sedan problemdiskussion, problemformulering samt syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

Konsumenters beteende har förändrats och i dag är det helt normalt att handla varor via 

Internet. Den totala e-handeln ökat för varje år som gått sedan försäljning via internet kom 

igång på allvar i början av förra decenniet. Användare bokar resor, köper hemelektronik, 

kläder, skor och böcker och tron på framtiden bland e-handlarna fortsätter att vara stark trots 

att ekonomin har försämrats under året och lågkonjunkturen har påverkat detaljhandeln i stort 

(Statistik/rapporter, 2012). Konkurrensen inom e-handel ökar och det öppnas ständigt nya 

webbsidor. I Sverige har antalet se-domännamn ökat från 1058102 aktiva se-domän – i början 

av 2011 till 1 221 128 i slutet av 2011, det är en ökning med 163 026 domän under 2011 

vilket motsvarar en ökning med 15 procent (internetstatistik.se). 

För att kunna konkurrera med andra webbsidor är det viktigt att skapa tillit, lyckas företagen 

inte skapa tillit hos kunderna på deras webbsida är sannolikheten stor att de lämnar sidan utan 

att de har handlat något. Det beror på att den användarupplevelse som användaren får av 

webbsidan inte uppfyller de förväntningar som användaren har på webbsidor och kan därför 

inte behålla besökarens intresse. Enligt Lindgaard (2006), har webbsidan 5 sekunder på sig att 

fånga besökarens uppmärksamhet innan de lämnar webbsidan och företaget kan gå miste om 

en potentiell köpare. För att kunna fånga besökarens uppmärksamhet under de första 5 

sekunderna är god grafisk design helt avgörande (Lindgaard, 2006). 

 

Företag som har ett starkt varumärke har ofta inga problem med att skapa en känsla av 

trygghet för användaren. Sämre är det för företag med ett svagare varumärke som har 

svårigheter att uppnå trygghet då de inte kan profilera sig på ett lika bra sätt som företag med 

ett starkt varumärke (e-barometern). 

 

För att göra en webbsida visuellt tilltalande används grafisk design som är en teknik för att 

organisera bilder, texter och färger. Det innebär att objekten placeras på ett sådant sätt att de 

passar in i layouten samt att man använder sig av färger som kan förmedla det budskap som 

webbsidan vill nå ut med. Elementen och funktionaliteten på en webbsida ska fungera som en 

sammanhängande enhet så att användare är nöjda med designen men dras till innehållet. 

Designen får alltså aldrig bli ett hinder, den ska fungera som en kanal mellan användaren och 

informationen. Navigationen ska vara väl synlig med tydliga beskrivningar men ska inte 

dominera hela sidan så att användaren kan fokusera på informationen. Det ska vara en 

sammanhängande stil över hela webbsidan så att designen hålls samman (Beaird, 2010). 
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Första intrycket har betydelse för hur personer uppfattar saker när det gäller exempelvis 

personer, webbsidor, objekt osv. I sammanhang som har med kommunikation att göra är det 

särskilt viktigt att göra ett bra första intryck och detta gäller speciellt webbplatser. Många som 

är intresserade av att e-handla vänder sig idag till webbplatser för att se efter vad de har för 

utbud samt för att bilda sig ett första intryck av företaget. Detta ställer därför stora krav på 

webbplatsens innehåll och struktur så att webbplatsens grafiska design representerar företaget 

på ett tilldragande sätt (Valacich Schneider & Behl, 2012, s.199). 

 

Med användarupplevelse menas hur användaren upplever en webbsida från deras perspektiv. 

Det betyder att användaren kan uppleva webbsidan som tex rolig, tillfredställande, njutbar, 

intressant eller tråkig (Sharp, Rogers & Preece,2011). Det är därför viktigt för webbsidor att 

ge ett bra första intryck eftersom det påverkar användarupplevelsen. Då webbsidan har runt 5 

sekunder på sig att påverka användarupplevelsen är det viktigt att ge ett bra första intryck 

innan användaren tappar intresse för webbsidan. 

 

1.2 Forskningsöversikt 

 

Det är viktigt att lära sig mycket om användarna dvs målgruppen. På webben kan besökare 

vara vem som helst så det är viktigt att designers pratar med sina användare och diskuterar 

med dem och utifrån de insikter om syftet med att göra webbplatsen, användarens mål med att 

besöka webbsidan samt vem hon är, utformar man webbplatsen.  

 

(Gould & Lewis,1985). Det är givetvis viktigt att träffa flera användare ur samma målgrupp 

för att se mönster i deras mål och önskningar med webbsidan som kan användas när en 

persona ska tas fram. I en grupp finns det människor med olika intressen, personlighet och 

mål i livet. En primär persona tas fram som representerar de användare som är viktigast att 

tillfredsställa (Redish, 2007 s. 19-27). Det gäller att bestämma sig för vilken målgruppen är 

som webbsidan ska utformas för och publicera innehåll för dem, en målgruppsanalys för 

tänkta konsumenter är alltså viktig att genomföra (Redish,2007 s.12-19). 

Problemet som konsumenter upplever inom e-handel är att de känner sig osäkra och inte 

riktigt litar på e-handel då de ska lämna ut kontonummer och information utan att veta vem 

som kan se informationen (Marie Christine Roy, Olivier Dewit & Benoit A. Aubert 2001). 

För att kunna uppnå tilltro till webbsidan är den grafiska designen det viktigaste på sidan 

eftersom grafisk design är den största parametern för att kunna uppnå tilltro till webbsidan, 

framför allt för webbsidor som inte har ett starkt varumärke (Marie Christine Roy, Olivier 

Dewit & Benoit A. Aubert 2001) 

Sidans grafiska design är viktig eftersom webben är visuell i sin utformning (Hudson, R., 

Keasey, K. & Littler, K. 2000). Även om vår uppfattning om vad som anses vara grafiskt 

tilltalande är subjektiv, så finns det gemensamma uppfattningar om vad som anses vara bra 

grafisk design. Sidor ska undvika att använda för många bilder eftersom bilder inte bidrar till 

ökad funktionalitet och det finns även risk att användaren tröttnar på bilderna om han/hon 
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besöker sidan flera gånger (Hudson, R., Keasey, K. & Littler, K. 2000). Det är även viktigt att 

webbsidan inte har för många länkar då sidan kan uppfattas som stökig och rörig, vilket ger 

användaren ett dåligt intryck. 

Forskare har också märkt att färg, grafik, och layout spelar en viktig roll (Shun & Yunjie, 

2011). Andra viktiga faktorer som påverkar personers uppfattning av webbsidor är första 

intrycket, som uppstår då personen ser webbsidan för första gången, ett starkt första intryck 

tycks kunna ta bort fokus från sidans sämre navigering och användarproblem (Lindgaard, 

2006). En webbsidas första intryck är en avgörande faktor och påverkar om besökaren 

kommer att stanna kvar på sidan eller gå vidare. Webbsidor som ger användaren ett bra första 

intryck genom bra grafisk design uppfattas som mer trovärdiga och ökar chansen att 

användaren e-handlar (Robins D, Holmes J. Aesthetics 2008). Det är alltså viktigt för de som 

bedriver e-handel på nätet att de verkligen lägger stor vikt vid layouten och utseendet på sidan 

(Tang, 2009). Studier som har utförts visar att användaren kan fatta beslut om de uppfattar 

webbsidan som bra eller dålig redan efter femtio millisekunder (Lindgaard, 2006). 

Beroendes på ålder och kön, kan färgen på webbsidan ha en avgörande betydelse. Färg är en 

viktig del av vårt dagliga liv och har en mycket stark inverkan på människan. Olika färger 

skapar olika känslor i våra hjärnor och det finns varma och kalla färger. Hur människor 

reagerar på färg är individuellt och kan bero på kulturen och upplevelserna från livet. Färg är 

förknippad med olika psykologiska faktorer som kultur, ålder, kön, trötthet, känslor samt 

vissa tekniska överväganden som förgrund, bakgrund, länk, färger bild. Färgen är en av den 

viktigaste delen vid grafisk formgivning eftersom färgen registreras snabbare än form eller 

text. Undersökningar har gjorts på män och kvinnor i olika åldrar när det gäller färger på olika 

webbsidor. När det gäller favoritfärger åldersmässigt, är blått mest populärt i alla åldrar 

oavsett ålder samt kön. Brunt och orange är minst populärt på webbsidor, oavsett ålder. Gult 

var det ingen av könen som tyckte om och befanns vara avskräckande för de flesta deltagarna 

(Blustein & Iqbal, 2010). 

 

Andra faktorer som påverkar besökare av webbsidor är hur komplex webbsidan är visuellt och 

om besökaren känner igen webbsidan. Visuell komplexitet och igenkännande påverkar hur 

personerna uppfattar webbsidan, sidor som har låg visuell komplexitet och hög igenkännande 

av användaren rankas bättre än sidor som har hög visuell komplexitet och låg igenkännande. 

(Tuch AN, Presslaber EE, Stocklin M, Opwis K, Bargas-Avila JA 2012) 

 

1.3 Problemdiskussion 

Vad som får användaren att stanna kvar eller lämna en webbsida de första femtio 

millisekunderna beror helt på vilken målgrupp webbplatsen utgår ifrån när det gäller ålder, 

kön, bakgrund (Lindgaard, 2006). Personer i olika åldrar har olika smak när det gäller 

webbsidors utseende, en del kanske gillar det här med en större bild som väcker attraktion 

samt mycket färger på sidan medans vissa föredrar stilrena webbsidor med endast svart och 

vitt som färger (Redish, 2007). Idag är det viktigt att ha en webbsida som är attraktiv och 

funktionell som lyfter fram produkter och skapar intresse. Webbsidan är oftast det första 
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intryck som kunder får av organisationen (Valacich Schneider & Behl, 2012). Det råder stor 

konkurrens bland alla e- handelsaktörer på internet och de etablerade kedjorna har genom sitt 

starka varumärke inga problem med att få kunder. Sämre är det för de oetablerade e-

handelsföretagen som inte har hunnit etablera sig samt okända e-handelskedjor. För 

användare som går in på webbsidor vars varumärke är okänt, stannar de endast kvar om 

webbsidan ger ett bra och seriöst intryck och det kan man få genom god grafisk design. 

(e-barometern)  

1.4 Problemformulering 

 

Genom ett starkt varumärke skapas det en trygghet att e-handla, men för okända 

e-handelsaktörer kan det vara svårare att inge samma förtroende och få människor att e-

handla.  

 

Baserat på problemdiskussionen är vår huvudfråga: 

 

Hur påverkar den grafiska designen användarens första intryck av okända e-

handelsplatser? 

 

Delfrågor: 

 Hur fångas användarens uppmärksamhet på webbsidan när det gäller bilder, färg och 

layout? 

 Hur stor påverkan har den grafiska designen för användarens vilja att e-handla?  

 Hur viktigt är det att användares förväntningar blir uppfyllda då de kommer in på 

okända e-handelsplatser för att de ska stanna kvar på webbsidan?  

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur det första intrycket påverkar personer som besöker  

okända e-handelsplatser. 

 

Syftet är också att studien ska vara till hjälp för företag som erbjuder elektronisk handel och 

tjänster att få vetskap om hur deras webbsidor ska designas på bästa sätt för att få användaren 

att stanna kvar. 

 

1.6 Begreppsdefinitioner 

 

Första intrycket - I denna uppsats innebär begreppet vilken upplevelse som användaren får 

vid första besöket av en webbsida. 

 

Grafisk design - I denna uppsats så innebär begreppet hur layout, färg och bilder ligger på en 

webbsida. 
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Målgrupp - I denna uppsats är målgrupp en grupp av människor som en webbsida är 

designad för. 

 

Kommunikation - I denna uppsats så betyder begreppet hur den grafiska designen 

kommunicerar med användaren på webbplatsen. 

 

Webbsida – En webbplats med färger bild och information  

  

Användbarhet - Genom att skaffa kunskap om användaren och veta vilken förväntan 

användaren har, kan du också skapa tjänster och system som passar dem och som de kan 

hantera. 

 

Användarupplevelse – ett samlingsnamn för många olika designprinciper som skapar 

harmoni mellan användare och webbplats. 

 

 

1.7 Avgränsning 

Inriktning är mot företag som inte har ett lika starkt varumärke i Sverige och som är aktiva på 

e-handelsmarknaden. Det beror på att kunderna redan har en uppfattning angående företag 

som kommer att påverka deras uppfattning angående sidan. Då företagsmärket är en av de 

starkaste faktorerna för tillit inom e-handel så används företag som inte har ett starkt 

varumärke i Sverige, då varumärket påverkar respondenternas inställning utan att ta hänsyn 

till den grafiska designen. Undersökningen kommer endast att gälla startsidan eftersom alla 

användare ska få en likadan upplevelse och därför minska osäkerheten i uppsatsen. 

 

1.8 Disposition  

 

Kapitel 1 Inledning  

Inledningskapitlet skapar en bakgrund inom vårt område. Kapitlet innehåller bakgrund, 

forskningsöversikt, problemdiskussion, problemformulering, syfte, begreppsdefinition och 

avgränsning.  

Kapitel 2 Metod  

I kapitlet går vi igenom vilka metoder som kommer användas för insamling av information, 

forskningsstrategi, analys, vetenskapligt förhållningssätt, urval av respondenter.     

Kapitel 3 Teori  

Teori kapitlet går igenom teorier inom grafisk design, första intrycket, användarupplevelse, 

användbarhet och e-handel. 

Kapitel 4 Empiri  

I detta kapitel kommer vi att beskriva syftet med undersökningen. Det kommer även att göras 

en utförlig beskrivning av varje respondent samt en sammanfattning om vad respondenterna 

tyckte om varje enskild webbsida.  
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Kapitel 5 Analys 

I kapitlet kommer den teoretiska referensramen att kopplas till empirin för att kunna analysera 

den information som har insamlats. 

Kapitel 6 Diskussion  

I kapitlet kommer en diskussion med utgångspunkt i analysen att genomföras.  

Kapitel 7 Slutsatser I kapitlet presenteras studiens slutsatser som har tagits fram genom att 

besvara de tre delfrågorna i analysen Genom att besvara delfrågorna kunde slutsatser dras som 

sedan användes för att besvara huvudfrågan 

Kapitel 8 Metodutvärdering 

I kapitlet kommer metodutvärdering att göras 
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2 Metod 

I detta kapitel kommer olika metoder som tillämpas i studien att presenteras. Studiens 

vetenskapliga förhållningssätt kommer att förklaras, metoder för insamling samt 

metodreflektion. 

2.1 Informationsbehov 

Studiens syfte är att skapa förståelse för vilka färger, former, och upplägg av webbsidor som 

påverkar besökarens första intryck av en webbsida. För att kunna utföra studien ska först en 

teori studie göras där undersökarna går igenom tidigare gjorda studier och undersökningar 

inom området. Informationen från teori studien ska sedan användas för att utforma intervju- 

frågor till respondenterna. 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Hermeneutiken är en forskningsmetod där tolkningen är i centrum. (Bryman & Nilsson,2011, 

s.507). Hermeneutiken handlar om att tolka hur mänskligt liv och existens kommer till uttryck 

i det talade och skrivna språket samt även människors handlingar (Patel & Davidson,2003).  

Ett tillvägagångssätt är att vara kritiskt hermeneutisk då tolkningen förläggs till en viss 

historisk och social kontext. Detta synsätt innefattar insamling och analys av data som 

möjliggör en förståelse i ett visst sammanhang (Phillips & Brown,1993).  

 

Positivism är motsatsen till hermeneutiken. Den innebär att tänkandet grundas på fakta dvs. 

det är bara sådana företeelser eller fenomen som kan bekräftas via sinnena som är kunskap. 

Positivism är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som säger att man ska tillämpa 

naturvetenskapens metoder på studiet av den sociala verkligheten (Bryman & Nilsson,2011 

s.30). Med det hermeneutiska synsättet observeras individers beteende, det vill säga vad de 

säger, hur deras kroppar rör sig, och hur de interagerar med föremål i deras omgivning som är 

metoden för att nå kunskap om livsvärlden och är tolkning av det observerbara beteendet. 

Genom detta fås en förståelse om mänskliga handlingar, genom tolkning. Det positivistiska 

går inte utöver vad man kan observera utan här rör det sig om ren fakta (Patel & 

Davidson,2003). Vår undersökning fokuserar på hur människornas kroppar rör sig och vad de 

säger, med andra ord vill vi tolka det observerade beteendet. Vi anser därför att 

undersökningen har ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

2.3 Metodansats  

 

Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 

kvantifiering vid insamling och analys av data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv 

och tolkande och mer inriktad på ord än siffror (Bryman &Nilsson,2011,s.340). 

Den tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens regler och tillvägagångssätt och i 

stället fördrar att lägga vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin gemensamma 

verklighet. Kvalitativa studier innebär att man använder sig mycket av intervjuer och tolkade 

analyser. 
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Den kvantitativa metoden är en forskning där man vanligtvis lägger tonvikten på kvantifiering 

vid insamling och analys av empiriska och kvantifierbara data och sammanfattar dessa i 

statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara 

hypoteser. Den kvantitativa metoden innebär ofta att någon form av enkät i pappersform 

används. Dessa enkäter brukar innehålla frågor med olika svarsalternativ. Utgångspunkten är 

att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ forskning på olika sätt 

försöker mäta för att få information om denna verklighet (Bryman & Nilsson,2011, s.202). 

Forskare som använder sig av en kvantitativ metod inriktar sig mot att samla in fakta och 

studera relationer mellan olika uppsättningar av fakta. Medan forskare som använder sig av 

den kvalitativa metoden är mer intresserade av att ta reda på hur människor upplever sin värld 

(Bell&Nilsson, 2000). Då vi genom vår forskning vill ta reda på hur människor upplever e-

handelssidor och vår undersökning är inriktad på att få fram människors upplevda värld, 

därför har en kvalitativ metod använts. 

2.4 Forskningsstrategi  

Studien inleds med en litteraturstudie för att skapa en breddad kunskap inom området. Det 

görs för att kunna konstruera relevanta frågor till våra respondenter. Efter att relevanta frågor 

konstruerats kontaktades personer som var intressanta för undersökning, urvalet skedde 

genom mål inriktat urval. Intervjuerna som genomfördes var av semistrukturerade karaktär 

det gjordes för att få fram en struktur på frågorna och kunna styra intervjuerna. Men även för 

att kunna ställa följdfrågor till respondenterna. 

 

Efter att intervjuerna genomförts sammanställdes respondenternas svar för varje enskild 

webbsida. Det gjordes genom att gå igenom alla intervjuer och skriva samman hur varje 

respondent svarat på intervjufrågorna. 

 

Analysen av studien gjordes genom att jämföra teori från den teoretiska referensramen med 

svaren från empirin för att kunna slå fast den grafiska designens påverkan på trovärdigheten 

som respondenten upplevde av hemsidan.  

 

Att arbeta från teorier för att studera verkligheten är en deduktiv metod och skiljer sig från 

den induktiva metoden som försöker ta fram nya teorier genom empiri (Bryman & Nilsson, 

2011, s. 26-29). Valet av deduktiv ansatts är grundat på den stora mängden redan befintliga 

teorier och undersökningar inom området.  

2.5 Analysmetod 

2.5.1 Transkribering  

Intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades dels för att förbättra forskarnas 

minne av intervjuerna samt för att kunna ge en så noggrann analys av materialet som möjligt. 

  

De semistrukturerade intervjuer som genomfördes gav respondenterna frihet att tala fritt om 

området, vilket gjorde att materialet som anskaffades blev omfattande. Då vi inte ville missa 
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viktig information från intervjuerna valde vi att transkribera samtlig information från alla nio 

intervjuer. 

2.5.2 Komparativ analys  

 

Studien som har utförts använder sig av en komparativ analys metod. Fokus inom den 

komparativa metoden är att kunna jämföra olika föremål med varandra för att kunna se 

likheter och skillnader. Det görs genom att sätta fallen i relation till varandra, vilket i detta fall 

är hur webbsidornas design skiljer sig från teorier som finns för hur den grafiska designen ska 

utformas för webbsidor. Den komparativa metoden kommer att ha sin utgångspunkt i teori 

och empiri.  

 

2.6 Metoder för insamling av empiri och teori 

Det finns flera olika metoder för att samla in information till en kvalitativ undersökning. Vi 

kommer i detta avsnitt gå igenom de metoder som har använts i undersökningen för insamling 

av empiri och teori. 

2.6.1 Semistrukturerade intervjuer 

Då problemformuleringen riktar sig mot hur användare upplever e-handelssidor känns 

intervjuer som en självklar metod för insamling av empiri. Inom kvalitativa undersökningar 

har man två möjliga metoder för undersökningen, ostrukturerade och semi-strukturerade 

undersökningar. Skillnaden är att ostrukturerade intervjuer kan liknas vid ett vanligt samtal 

där undersökaren använder sig av ett antal stödord som en typ av minneshjälp, men utöver det 

finns det ingen struktur på intervjun (Bryman & Nilsson, 2011, s.413). En semistrukturerad 

intervju skiljer sig mot ostrukturerade intervjuer genom att undersökaren har en så kallad 

intervjuguide som används för att kunna beröra specifika områden. Intervjun liknar 

ostrukturerade då respondenterna ges möjligheten att utforma svaren på sitt eget specifika sätt 

(Bryman&Nilsson, 2011, s.415). Då vårt undersökningsområde är såpass specifikt anser vi 

inte att ostrukturerade intervjuer kommer att kunna ge oss svar på våra specifika frågor. 

Därför valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer då intervjun kan styras mot de 

specifika områden som respondenten ska besvara. Men även för att undersökningen ger 

respondenten möjlighet att kunna svara på sitt eget sätt och vi kan därför tolka personens 

känslor på ett bättre sätt då vi kan ställa följd frågor till respondenterna. 

 

Kvalitativa intervjuer genomförs ofta med hjälp av diktafon för att sedan transkriberas vid 

lägligt tillfälle. Det görs för att kvalitativa forskare inte bara har intresse för vad 

respondenterna säger utan även är intresserade av hur de säger det. Inspelning av intervju görs 

också för att under intervjun kunna fokusera helt på vad respondenterna säger, dels för att 

kunna ställa följdfrågor och för att kunna påvisa inkonsekvens i respondentens svar. 

Transkribering används för att det ger möjligheten att beskriva respondentens ordalag och 

uttrycksätt vilket är viktigt vid utförandet av en kvalitativ intervju.(Bryman&Nilsson, 2011, 

s.429) 
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I en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en lista av förhållandevis specifika 

teman som ska beröras, en intervju guide. Respondenten ges precis som i en ostrukturerad 

intervju stor frihet att utforma sina svar på sitt eget vis. Frågor som inte ingår i intervjuguiden 

kan ställas allt eftersom intervjun fortskrider det görs för att dels kunna förtydliga svar som 

respondenterna kommer med och för att kunna gå in på intressanta områden. 

(Bryman,2011, s. 419)  

2.6.2  Observation 

Observation är en vetenskaplig teknik för att samla information och måste svara mot de krav 

som kan ställas på en vetenskaplig teknik. När en observation ska göras måste informationen 

registreras systematiskt och vara systematiskt planerad. När information skall samlas in inom 

områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer, är observationer 

användbara. De är också användbara vid tester i olika av olika slag eller vid experiment. 

Beteenden kan vara fysiska handlingar, verbala yttranden, relationer mellan individer, 

känslouttryck och liknande. Observationsmetoden används mycket i samband med 

explorativa undersökningar och observationer används för att komplettera information som 

har samlats in med andra tekniker. Vi kan studera beteenden och händelseförlopp i ett 

naturligt sammanhang i samma stund som de inträffar (Patel & Davidsson, 2011, s.91).  

 

Vi har använt oss av ostrukturerade observationer för att vi ska kunna inhämta så mycket 

information som möjligt kring varje respondent medan intervjun pågår. Innan vi började med 

dessa observationer hade vi hunnit ganska långt i forskningsprocessen och vi hade skaffat oss 

god kunskap om området både när det gäller de teoretiska och empiriska delarna. Genom 

denna kunskap är det lättare att utreda observationssituationen beroende på vilka som ska 

observeras, själva situationen och tidsperioden. Vi har registrerat sådant som gäller hur 

personen i fråga uppträder under intervjun, vilken sinnestämning han/hon verkar befinna sig i, 

hur rörlig han/hon är under intervjun samt om några speciella ansiktsuttryck förekommer samt 

in- eller utandning. Genom ostrukturerade observationer samlar vi in information, analyserar 

den och drar vissa slutsatser om hur respondenten uppfattar de olika webbsidorna som visas. 

Genom detta får vi ut maximal information om det område vi vill undersöka.  

(Patel & Davidsson, 2011, s.97). 

 

Icke-deltagande observation är en situation där observatören inte deltar i det som sker i det 

område som undersöks utan den iakttas istället. Under våra intervjusituationer intervjuade en 

observatör respondenten och den andre observatören skrev ner och antecknade respondentens 

beteende (Bryman, 2012) 

   

Vi använder oss också av styrd observation eftersom vi har valt ut vilka webbsidor som 

respondenten ska titta på. Olika frågor har ställts om hur de uppfattar element som 

företagsmärke, menyrad, bilders utplacering samt layouten för övrigt på webbsidan. Vi kan 

genom styrd observation påverka och förändra den observerande situationen och lägga märke 

till vilken effekt detta ger (Bryman, 2012) 
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2.6.3 Insamling av teori 

Databaserna INSPEC och Scopus samt Högskolan i Borås sökfunktion Summon har används 

för att samla in relevant litteratur och forskningsartiklar inom området. En övervägande 

majoritet av informationen från tidigare forskning är artiklar som har sökts fram med hjälp av 

sökfunktionen Summon. Information inom området har även insamlats med hjälp av 

kurslitteratur och vanlig litteratur inom ämnet. 

 

Sökord som vi har använt under insamling av information när det gäller artiklar är:   

usability, principles, website, webbsida, design, web page design, web page interface, user 

behavior, website design, expressive aesthetics, shopping enjoyment, web site aesthetics, 

webdesign, kommunikationsdesign, informationsdesign, grafisk design,first impression on e-

commerce, e-commerce. 

   

2.6.4 Pilot studie  

En pilotstudie görs ofta innan man sätter i gång med en enkätundersökning eller en 

intervjuundersökning (Bryman & Nilsson, 2011, s.258). Det görs för att kunna säkerställa att 

undersökningen använder frågor som fungerar i den tänkta undersökningen. Pilotstudien som 

utförs ska inte använda sig av respondenter som kan ingå i det urval som undersökningen har 

valt att använda sig av (Bryman & Nilsson, 2011, s.258). Det beror på att om man väljer att 

göra ett sannolikhetsurval måste man välja bort dem som ingått i pilotstudien. Pilotstudier 

används inte bara för att säkerställa att undersökningsfrågorna fungerar utan även för att 

säkerställa att undersökningen blir bra. 

2.6.5 Empirisk tolkning 

Empirism är ett synsätt på studiet av verkligheten som säger att det bara är kunskap som 

inhämtats via erfarenheten och sinnena som kan accepteras (Bryman & Nilsson, 2011, s.465). 

En empirisk undersökning ska göras med insamling av data från respondenterna.                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ett antal olika webbsidor ska visas vid datorn för respondenterna, som är första gångs 

användare av webbplatserna och de ska ge uttryck för vilken påverkan den grafiska designen 

har för deras första intryck av de olika webbsidorna samt om webbsidan verkar trovärdig. 

Webbplatserna tillhandahåller samma information och har samma tekniska underliggande 

system. Personerna är vana datoranvändare som har e-handlat minst fem gånger.  

Först transkriberas intervjuerna och sedan jämförs den empiriska undersökningen med den 

teoretiska. Transkribering innebär utskriften av en intervju eller ett samtal som spelats in på 

band och underlättar en noggrann analys av vad människor har sagt (Bryman & Nilsson,2011 

s.428). 

2.6.6 Respondent urval  

Då undersökningen kommer att utföras mot e-handelsplatser vill vi använda oss av personer 

som har tidigare erfarenhet från e-handel. Respondenter som använder sig av e-handelssidor 

http://www.engineeringvillage.com.lib.costello.pub.hb.se/controller/servlet/Controller?CID=expertSearchCitationFormat&searchWord1=(%7bWeb+page+design%7d+WN+FL)&database=2&yearselect=%20yearrange%20&searchtype=Expert&sort=yr
http://www.engineeringvillage.com.lib.costello.pub.hb.se/controller/servlet/Controller?CID=expertSearchCitationFormat&searchWord1=(%7bWeb+page+design%7d+WN+FL)&database=2&yearselect=%20yearrange%20&searchtype=Expert&sort=yr
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=SubjectTerms%3A%22user+behavior%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=SubjectTerms%3A%22user+behavior%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=SubjectTerms%3A%22web+site+design%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=SubjectTerms%3A%22expressive+aesthetics%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=SubjectTerms%3A%22shopping+enjoyment%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.q=SubjectTerms%3A%22web+site+aesthetics%22
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förstår sig på e-handel och har besökt e-handelssidor tidigare och kan därför göra bättre 

bedömningar av e-handelssidan än en oerfaren användare. Därför har vi använt oss av ett 

målinriktat urval för att få fram respondenter som är relevanta för frågeställningen.  

(Bryman& Nilsson, 2011, s.434).  

 

För att få fram personer som är relevanta för frågeställningen har det målinriktade urvalet 

baserats på e-handels vana, ålder och tidigare erfarenheter vi har därför haft följande kriterier 

för de respondenter som vi har intervjuat. Respondenterna ska ha e-handlat minst fem gånger, 

vara mellan 20-30 år gamla och vara studenter eftersom vi vill undersöka personer som är så 

homogena som möjligt. Ålders urvalet var baserat på att de flesta studenterna är i tjugoårs 

åldern, vi ville kunna få tag på respondenter som var studenter därför valde vi att använda oss 

av en åldersbegränsning som innefattade de flesta studenterna. 

  

Vi har också använt oss av en person som är mycket äldre och har en helt annan sysselsättning 

än studenterna. Detta har vi gjort för att vi vill kunna jämföra med någon som skiljer sig från 

den homogena gruppen för att observera om det kommer fram eventuella avvikelser i tycke 

och smak när det gäller den grafiska utformningen av webbsidorna. Efter att vi använt oss av 

urvalet för att få fram ett antal personer som vi kan utföra intervjuer med har vi sedan gjort ett 

bekvämlighetsurval som har baserat sig på respondenternas möjlighet att delta. (Bryman & 

Nilsson, 2011, s.194) 

2.7 Utvärderingsmetod 

En kvalitativ studie kan utvärderas antingen från den kvantitativa utvärderingsmetoden eller 

de alternativa kvalitetskriterierna; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera. Vi valde att använda oss av den alternativa utvärderingsmetoden då 

den anses vara bättre utformad för kvalitativa undersökningar. 

Trovärdighet 

Trovärdighet är hur väl forskarnas observation stämmer överens med teorin som har 

utvecklats. Tolkningen av den sociala verkligheten kan variera beroende på vem som studerar 

den. Eftersom det kan finnas flera olika beskrivningar angående en social verklighet är det 

trovärdigheten i beskrivningen som avgör hur acceptabel undersökningen anses av andra 

människor (Bryman, A. & Nilsson, B. 2011 s.354) 

Studien som vi utför bygger på empiri insamlad ifrån respondenter som har medverkat i vår 

undersökning. De svar som kommer fram från intervjuerna kan tolkas på olika sätt, därför har 

vi valt att använda oss av trovärdighet som en av studiens utvärderingsmetoder.  

Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att det skapas en fullständig tillgänglig redogörelse inom alla faser av 

forskningsprocessen. Kollegor kan sedan användas som granskare under forskningens gång 

och göra bedömningar av kvalitén på de procedurer som valts. Det innebär bland annat en 

bedömning om de teoretiska slutsatserna är berättigade (Bryman, A. & Nilsson, B. 2011).  
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Överförbarhet 

Överförbarhet motsvarar den externa validiteten och beskriver i vilken utsträckning som 

undersökningen kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer (Bryman, A. & 

Nilsson, B. 2011). 

Kvalitativ forskning strävar inte efter att uppnå bredd inom undersökningen utan fokus ligger 

på att uppnå en djup förståelse. Undersökningsmetoden skiljer sig därför från den kvantitativa 

metoden som vill uppnå en stor bredd. Kvalitativ undersökning fokuserar istället på detaljrika 

beskrivningar av det sociala sammanhang som studeras, som sedan används som underlag för 

att värdera hur överförbar resultatet är till andra kontexter. Överförbarhet är ett problem inom 

kvalitativa undersökningar då undersökningarna ofta använder sig av ett begränsat urval 

(Bryman, A. & Nilsson, B. 2011). Vi har därför valt att använda oss av överförbarhet som en 

utvärderingsmetod. 

En möjlighet att styrka och konfirmera  

Att utföra samhällsvetenskaplig forskning utan att påverkas av värderingar som redan finns är 

helt omöjligt. Däremot ska forskaren istället säkerställa att de agerat i god tro, det ska med 

andra ord framgå att forskaren inte medvetet har låtit sig påverkas av personliga värderingar 

(Bryman, A. & Nilsson, B. 2011 s.355). Då undersökningens utgångspunkt är i en kvalitativ 

forskningsstrategi där forskarens tolkningar styr undersökningen istället för deltagarnas, anser 

vi att detta kriterium är användbart för att kunna bekräfta resultatet. 

3 Teoretisk studie 

I detta kapitel beskriver vi de teorier som är viktiga att tänka på när det gäller utformningen 

av en webbsida, dess struktur samt att den blir så estetiskt tilltalande som möjligt och fångar 

användarens intresse. Vi kommer även att ta upp hur betydelsefull användarupplevelsen är  

när e-handelssidor ska designas, dess betydelse, fördelar och problem samt hur betydelsefullt 

det första intrycket är vid e-handel. 

3.1 Användarupplevelse 

Användarupplevelse är hur en användare upplever en produkt från deras perspektiv, det gör 

användarupplevelsen personlig för varje individ och kan beskrivas som njutbar, tråkig, 

tillfredsställande osv (Sharp, Rogers & Preece,2011). Användarupplevelsen består av flera 

olika designområden, interaktionsdesign, informationsdesign, kommunikationsdesign, 

användargränssnitt, användbarhet, och mänskliga faktorer. Användarupplevelsen är alltså 

något som påverkas av alla ovanstående design principer och som tillsammans ger 

användaren en uppfattning om en produkt (Saffer, 2007, s.17). Hur användaren upplever 

webbsidan beror på flera olika faktorer, som varför användaren besöker webbsidan, hur 

användarens förväntningar uppfyllts, i vilket sammanhang som användaren besöker hemsidan 

och vilken typ av person som användaren är. Ett antal frågor måste därför kunna besvaras 

angående kunden för att kunna designa en webbsida som uppfyller användarens krav. 

(Badre, 2002). 
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3.2 Användbarhet  

Det visuella intrycket är det första som en användare lägger märke till när han/hon besöker en 

webbplats. Webbsidan ska vara enkel och en välgjord design är en viktig premiss för en hög 

trovärdighet (Nielsen,2001, kap.2). Användare besöker en webbplats för innehållets skull och 

är det första de tittar efter på en ny sida. Det här är en viktig och väsentlig faktor på webben. 

Det är viktigt med en tydlig sökfunktion därför att de flesta användare är otåliga och vill 

kunna hitta informationen snabbt. En sökruta högst upp är nödvändig, tydlig navigation samt 

en nyhetssektion för att besvara frågor som användare kan tänkas ha, är viktiga funktioner på 

en webbsida. Företagets namn bör vara klickbart till hemsidan (Nielsen, 2001, s.168).  

3.2.1 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign handlar om konsten att underlätta samspelet mellan produkter och tjänster, 

särskilt med fokus på hur de används. När den digitala produkten används ska den vara lätt att 

använda och passa in i sitt sammanhang. Interaktion är en samverkan mellan användare och 

webbsidans gränssnitt där användaren kommer åt olika funktioner för att kunna interagera 

med webbplatsen (Saffer, 2007, s.6). Gränssnittet är den del av skärmen som användaren ser 

och det funktionella har sin givna plats dvs där kommer han/hon åt olika funktioner för att 

interagera med produkten. Det är viktigt att designa gränssnittet så att funktioner synliggörs 

(Saffer, 2007, kap.6). 

3.3  Första intrycket 

Det första intrycket kommer från social psykologin och beskriver hur vi uppfattar våra 

medmänniskor. Det första intrycket är starkt förknippat med hur vi ser ut vilket beror på att 

det ofta är det enda intryck vi har av en specifik person. Utefter utseendet skapar vi sedan en 

bild över hur en specifik person agerar och beter sig i olika situationer samt hur de är som 

person, vilket ger en snedvriden bild (Smith & Mackie, 2007). Första intrycket hjälper till att 

fatta beslut om hur han/hon tycker om en person, situation eller föremål. Beslutet fattas redan 

efter 50 millisekunder (Lindgaard, 2006) och det kan vara svårt att få personer som har fått en 

uppfattning att ändra åsikt (Smith & Mackie, 2007). Det här beror på de kognitiva processer 

som uppstår vid det första intrycket. 

 

Kognitiva processer består av hjärnan, sinnesorganen och perifera nervsystemen samt mentala 

processer. För att vi ska kunna minnas, se, höra, tala och tänka är dessa processer viktiga och 

vi använder oss alltid av dessa i vaket tillstånd (Araï, 2001, s.9). Människan har 

sinnesförnimmelser över allt vi ser och hör i vår omgivning men då våra sinnesorgan 

samspelar med information vi möts av, uppstår våra sinnesintryck. I sinnesintrycken finns 

information och detta kallas perception. Varje stimuli t.ex. en musikupplevelse eller någon 

annan form av information följer av tidigare kunskap och erfarenhet och får därmed sin 

mening genom dessa tidigare upplevelser (Araï, 2001). 

 

Första intrycket är viktigt när någon går in på en webbsida för första gången. Detta första 

intryck kvarstår och kommer att påverka om en användare återvänder igen. 
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Webbdesign kan påverka användarnas beteende och de som bedriver e-handel använder 

iögonfallande grafik inte bara för att fånga användares uppmärksamhet men också för att 

förmedla kompetens eller professionalism. Enkel navigering är en viktig faktor för att skapa 

förtroende vid första anblicken av webbsidan. Om användaren får en känsla av effektivitet 

och engagemang på webbsidan, ökar detta pålitligheten till webbsidan och därmed köplusten 

(Basso, Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001). 

 

3.4 Grafisk design  

Grafisk design kan beskrivas som "funktionell design" (Bohman, 1985) det betyder att på ett 

så effektivt sätt som möjligt kunna förmedla ett budskap både ekonomisk och psykologiskt 

(Bohman, 1985). Man avser då planering och utformning av grafiska produkter så att de tar 

hänsyn till utförande, layout och typografi, både inom grafiska och praktiska aspekter 

(Petersson, 2004). Grafisk design är alltså till för att underlätta för användaren att förstå sig på 

budskap genom att designa på ett sådant sätt att budskapet blir tydligare, vilket gör att behovet 

av stora textstycken kan minskas och därför göra sidan lättare att läsa. 

 

Den grafiska designen går in på hur element arrangeras för att förmedla information och 

beteende. Elementen som används har alla olika egenskaper och kan vara färg, kontraster och 

layout som tillsammans skapar gränssnittet. Skillnader och likheter i utformningen gör att 

användaren kan tolka gränssnittet. Objekt som har samma egenskap anser användaren har 

tillhörighet till varandra det är därför lägligt att objekt som har tillhörighet till varandra 

designas så att det tydligt framkommer (Pettersson, 2004) 

3.4.1 Färg 

 

Färg är en viktig del när det gäller människor intryck och påverkar hur vi uppfattar vår 

omgivning och är därför väldigt viktig vid utformning av webbsidor. Färger kan delas in i 

funktionella färger och icke-funktionella färger, skillnaden är att funktionella färger stödjer 

och förbättrar produktens fysiska och kommunikativa funktioner. Funktionella färger har en 

viktig kommunikativ kraft och bör användas för att attrahera, skapa stämning, informera, 

strukturera och pedagogisera (Bergström, 2012, s.256). 

  

Olika färger har olika betydelser som förmedlas till åskådaren. Det är därför väldigt viktigt att 

använda sig av färger som passar till det budskap som webbdesignern vill förmedla. Fel val av 

färger kan göra så att webbsidan inte får tillräcklig uppmärksamhet. Eftersom färger uppfattas 

mycket individuellt beroende på vilken kultur som du kommer ifrån, är det viktigt att 

webbdesignern har en tydlig målgrupp innan webbsidan skapas (Bergström, 2012,s.261). 

Människor har även olika färg preferenser beroendes på ålder och kön (Blustein & Iqbal, 

2010). 
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Rött  ses som en spännande, rik och dramatisk färg i västvärlden. Den påminner också om 

passion (Pettersson, 2004). Den röda färgen kan även betyda fara. I Kina symboliserar rött 

lycka och är där en ofta använd färg på webbsidor (Blustein & Iqbal, 2010). 

Blått: ses som den universella färgen och inger lugn och harmoni. Den symboliserar kyla, hav 

himmel (Pettersson, 2004) samt värdighet och representativitet (Bergström, 2012). Blå färg 

används ofta på webbsidor både i Asien och västvärlden (Blustein & Iqbal, 2010). 

Orange: är en aktiv och energisk färg men som ändå inte väcker samma passion som röd färg 

gör. Den talar för lycka och representerar sol, entusiasm och kreativitet. Färgen syns tydligt 

och är ofta använd på flytvästar, vägskyltar och jaktvästar (Beaird, 2010). Färgen har låg 

popularitet på webbsidor. 

Gult: är en aktiv färg som är mycket synlig och den används ofta på taxibilar och 

varningsskyltar. Den associerar också till lycka vid tanke på ”smileys” som ofta används då 

meddelanden skickas (Beaird, 2010). 

Grönt: associeras med naturen och inger lugn och harmoni. Den symboliserar grönska, gräs 

och skog (Pettersson, 2004). Det är också en mångsidig färg som representerar rikedom, 

stabilitet och utbildning (Beaird, 2010) 

Svart: är en färg som i västvärlden förknippas med döden. Den är också en färg som 

förknippas med elegans, formalitet och stilfullhet (Bergström, 2012). I Kina förknippas svart 

med ungdom (Blustein & Iqbal, 2010). 

Vitt: symboliserar oskuld, snö och köld (Pettersson, 2004).  I den kinesiska kulturen 

förknippas vitt ofta med döden, sorg och mörker Vitt används även ofta som bakgrunds färg  

på webbsidor både i Kina och västvärlden  (Blustein & Iqbal, 2010). 

Lila: associeras till ståt och värdighet (Pettersson, 2004). 

 

3.4.2 Bilder 

 

En bild får sin betydelse genom det sammanhang där den uppträder, dess kontext. Bildens 

inre kontext är det som sker innanför bildkanterna, motiv och komposition. Sammanhanget är 

alltså avgörande för tolkningen (Bergström, Karlsson & Parmenvik,2009).  

Webbplatser väcker attraktion främst genom färger och bilder. Det måste finnas ett blickfång 

och någon form av kommunikativ aspekt med i bilden innan betraktaren är nöjd. En 

dominerande färgbild attraherar och griper tag i mottagaren och fångar blickarna (Bergström,  

2012,s.257). Sidhuvudet, navigationsmenyn och bilden är placerade inom triangeln på 

webbsidan som fångar blickfånget först och det är därför lämpligt att placera en bild där 

(Lynch & Horton, 2008). 

 

3.4.3 Typografi 

 

Typografi är läran om bokstavsformer, hur de används och i vilka arrangemang de kan 

uppträda. Bokstäver kan förmedla tankar, känslor, varningar och förhoppningar som skrivaren 

vill förmedla till läsaren genom användning av olika typsnitt. Inom typografi finns det två 

stycken huvudfamiljer; Antikvor och Sanserifer (Bergström, 2012, s. 118-122). 

http://patricklynch.net/
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Antikvorena karakteriseras av sina seriffer och ombytliga rytm mellan breda grundstreck och 

tunna hårstreck och kan indelas i tre kärnfamiljer; diagonalantikvor, transantikvor och 

vertikalantikvor (Bergström, 2012, s. 125).  

 

Diagonalantikvoran är mjuka och tilltalande med runda seriffer och serifferna utmärks med 

sin sneda ansvällning som hjälper till att markera läsriktningen. De används ofta i böcker och 

anses vara lättlästa och används för att se till så det blir flyt i texten. Transantikvorna utmärks 

av stark skillnad mellan grundstreck och hårstreck, Serifferna är oftast spetsiga och används 

ofta inom visuell kommunikation. Vertikalantikvorna och är ett festligt och smakfullt typsnitt 

och kännetecknas av starka olikheter mellan grundstreck och hårstreck. Bokstäverna har en 

sprödare linjeverkan, tunna, horisontella seriffer, rak avställning.(Bergström, 2012, s. 125) 

 

Sanseriferna utmärker sig på ett specifikt sätt eftersom de till skillnad från Antikvorna i stor 

utsträckning saknar seriffer. De har även en jämntjock konstruktion som i princip helt saknar 

växlande bokstavs storlek (Bergström, 2012, s. 126). 

 

Typsnittet ger ett tekniskt och konstruktionsmässigt intryck, det kan uppstå viss monotoni i 

läsningen på grund av den enkla utformningen av bokstävernas former. Sanseriferna anses 

därför passa som rubriker eller som texter på skyltar som ska kunna läsas på ett längre 

avstånd. Sanseriferna brukar delas in i fyra kärnfamiljer, Humanform, geometrisk, primform 

och Neoform. Geometrisk form är utformat enligt starka bundna formidéer och kan därför 

användas på bokomslag och affischer. Humanform skiljer sig från Geometrisk form genom att 

vara mjukare och i en stark öppen rörelseriktning. Primformen har en tydlig rörelseriktning i 

en öppen form och binder lätt ihop bokstäver till ord och underlättar läsningen. Neoform 

däremot har en sluten rörelseriktning och passar i rubriker men fungerar inte i löpande text. 

(Bergstöm, 2012,s.126) 

 

Inom typografi finns det tre formgivningsprinciper att utgå ifrån: symmetriska, asymmetrisk 

och kontrastrika. Vid användning av den symmetriska principen försöker skrivaren uppnå 

symmetri genom att låta rubriker och andra texter orientera sig kring en vertikal axel. Medan 

användning av den asymmetriska principen innebär dynamik då det inte finns någon axel att 

följa och texten försöker uppnå kraftfull livfullhet genom användning av rubriker och texter. 

Kontrastrika principen kommunicerar med läsaren genom att direkt tala till känslor. För att 

uppnå ett kontrastrikt uttryck använder sig skrivaren av storlekskontraster, formkontraster, 

styrkekontraster och färgkontraster (Bergström, 2012, s.138). 

3.4.4 Layout 

 

En webbplats handlar om layout, struktur samt vilken funktionalitet den har och hur den 

uttrycker sig är avgörande för om användaren stannar kvar eller inte. En bra layout vägleder 

användaren genom webbplatsen samt får mottagaren att uppmärksamma och förstå budskapet.  
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3.4.4.1 Standard på en webbsida 

 

Då en användarvänlig webbplats ska skapas är det flera steg som ska gås igenom. En grafisk 

formgivare eller webbdesigner gör en skiss/mall som visar strukturen och var allting kommer 

att ligga på webbsidan när det gäller innehållet, navigationsverktygen och menyraden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuren visar en skiss som visar den grundläggande strukturen på en webbsida (Lynch & 

Horton, kap.3, 2008). 

 

En webbsidas främsta uppgift är att tala om för besökaren var han/hon är och vilket syfte den 

tjänar och det kräver att webbplatsens namn ska ha en framträdande placering. Detta kräver 

ett företagsmärke/logotyp som helst ska vara ganska stor och placerad i övre vänstra hörnet så 

att den lätt går att känna igen (Nielsen, 2001, s.166). Företagsmärket ska säga någonting om 

företagets verksamhet och ha en unik och genomtänkt design (Bergström, 2012) 

För att blicken ska dras till navigationen och innehållet på sidan skall strukturen vara så enkel 

som möjligt (Lynch & Horton, 2008, s.72-73).  Typografi, bilder och andra grafiska element 

ska helst tala samma språk och ha samma budskap (Lynch & Horton, 2008, kap.7).  

På en webbsida ska det finnas ett sammanhang. Genom länkar på sidan ska man kunna klicka 

sig vidare till andra sidor och underkategorier. Beroendes på vilken skärmupplösning man har 

på sin skärm, kan webbsidor visas på olika vis (Lynch & Horton, 2008, s. 95-97). 

  

Det är viktigt att undvika ovanliga och säregna typsnitt. Times New Roman som är en 

antikva, lämpar sig för längre löpande text men även kortare textstycken med sina serifer. 

Antikvan uppfyller också bättre de krav som ögat och hjärnan ställer på lättuppfattade 

bokstäver och ordbilder. Detta är ett typsnitt som folk är vana vid (Bergström, 2012 s.124 ). 

 

Ett tydligt navigationssystem med sidomenyn eller en horisontell meny ovanför 

huvudinnehållet uppskattas av besökarna. På menyknapparna ska det stå tydligt vad man kan 

söka på. Alla sidor på webbsidan ska kunna länka tillbaka till startsidan men Nielsen (2001) 

påpekar att hemsidan inte ska ha någon Hem-knapp eftersom det är irriterande att klicka på en 

knapp som bara leder tillbaka till just den sidan. Rubrikerna ska läggas i en hierarkisk 

ordning, den största rubriken ska säga vilket företag det rör sig om genom det skapa 

http://patricklynch.net/
http://patricklynch.net/
http://patricklynch.net/
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kommunikation. Underrubrikerna kommer med mer information om vad webbsidan har att 

erbjuda (Lynch & Horton, 2008, s. 99). 

 

Det ska vara en enkelhet över hela sidan och luftigt runtomkring alla webbelement. Om det är 

för mycket på sidan kan det göra att besökaren blir förvirrad och han/hon får svårare att hitta 

information. För maximal funktionalitet bör varje sida ha ungefär samma layout och samma 

hierarki när det gäller rubriker. Målet är att vara konsekvent och förutsägbar, användare ska 

känna sig bekväma med att utforska webbplats och lita på att de kan hitta vad de behöver. 

(Lynch & Horton, 2008, s. 95-99) 

3.3.4.1 Grundläggande designregler 

Det är viktigt att få text, bild och grafiska objekt att samverka på en webbsida så att det inte 

blir för mycket av olika objekt åt ena eller andra hållet eftersom de påverkar varandra på en 

bestämd yta. Det finns olika sätt att arrangera innehållet på och ett sätt är det symmetriska 

sättet som ger en lugn och något formell känsla. Detta sätt att placera innehåll ger en känsla 

av ordning och reda, ett positivt intryck samt ett stelt intryck om det är orörligt och fast. 

(Beaird, 2007) 

Det här är ett exempel på en webbsida som förmedlar sitt budskap men som känns 

symmetriskt och ger då en mer statisk och stel känsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Exempel på symmetrisk webbsida 

Detta är ett exempel på den asymmetriska varianten där de olika objekten balanseras mot 

varandra i diagonala riktningar. Detta kan ge ett mer dynamiskt, spännande och mer levande 

intryck om man förmår skapa balans i den här helheten (Bergström, 2012, s.181, 229). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Exempel på Asymmetrisk webbsida. 

http://patricklynch.net/
http://patricklynch.net/
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Kontrast bidrar till att dra att skapa attraktion och dra till sig ett intresse och uppmärksamhet 

från en användare och detta kan skapas genom storlek och betoning på det viktigaste 

elementet på webbsidan. Genom balans placeras olika element i en sådan ordning så att 

helheten inte kantrar och en balanserad formgivning ger ett harmoniskt och elegant intryck. 

Man kan skapa balans genom att använda sig av symmetri men också i ett asymmetriskt 

arrangemang går det att skapa balans genom att fördela bilder och andra element på ett sådant 

sätt att de väger jämnt på webbsidan. I det stora hela ska man arbeta mot förenkling så mycket 

som möjligt men på ett sådant vis att det övergripande budskapet ändå når fram. Rytm skapas 

genom att föra betraktaren framåt genom helheten igenom växlingar av starkare och svagare 

bildelement (Beaird, 2007). För att skapa det här, bör man använda sig av gestaltlagarna. 

 

3.4.4.2 Gestaltlagarna 

 

Är en psykologisk inriktning som menar att människan behöver förstå saker som helheter och 

som försöker beskriva sådana helheter utifrån deras gestaltkvaliteter. Om gestaltpsykologin 

ska kunna fungera vid praktiska tillämpningar, ska den kunna formulera allmängiltiga lagar 

genom vilka gestalter bildade helheter. Närhetslagen säger att objekt som ligger nära 

varandra upplevs höra ihop och det går att gruppera dem nära varandra med mellanrum till 

andra grupper. För att få en lättbegriplig webbsida skall grafiska objekt placeras i lämpliga 

grupperingar. Exempel är en text som hör till bilden eller olika rubriker som hör till berörd 

text. Olika objekt som upplevs lika varandra och ligger nära varandra, upplevs höra samman i 

en grupp. Du har följt likhetens lag genom att ha återkommande former som linje, rektangel 

och cirkel hos både bild- och textytor. Genom detta skapas enhetlighet men det är viktigt att 

det inte blir kontrastlöst därför att då väcker webbsidan inte något intresse.  

Konturer som nästan sitter ihop upplevs som kompletta. Slutenhetens lag följs då det finns 

grupper av element som hör ihop och ibland placeras de ihop med element som de inte hör 

ihop med. Exempel kan vara att en linje ritas runt dem som hör ihop eller genom att innesluta 

dem i ett område med samma färg. Ett sidhuvud eller sidfötter kan vara inneslutna på ett 

sådant sätt. Om det inte finns så mycket plats på webbplatsen går det att avskilja text från den 

övriga texten. Om en faktaruta behövs går det att färglägga bakgrunden till texten samt lägga 

en ram den och då blir det ett eget grafiskt objekt (Pettersson & Frank, 2004, s.223) 

 

Du kan göra webbsidan lättare att förstå genom att följa gestaltlagarna: 

 

 

 

 

 

 

                                            Närhetslagen  Likhetslagen  Slutenhetslagen 

 

                                    Källa: Rebecca Landmèr Bibliotekshögskolan, Borås 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gestalt
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3.4.4.4 Gyllene snittet 

Gyllene snittet handlar om proportioner, om förhållandet mellan olika delar av en form. 

 

 

Sträckan A+B förhåller sig till B som B 

förhåller sig till A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Google-

bilder 

 

 

 

Ett lugnare och mer harmoniskt dokument kan skapas med hjälp av gyllene snittet. Det är ett 

mått som historiskt har använts för att skapa balans i skulpturer, konst, arkitektur och 

fotografi och det finns överallt i naturen tex blommor och växter. Det är ett väldigt attraktivt 

sätt att fördela ett visuellt material (Beaird, 2007, s.10-11,). 

 

Gyllene snittet ger de harmoniska proportionerna 3:5:8:13:21:34 osv. och har visat sig mycket 

användbart i visuell kommunikation i allmänhet och i typografi i synnerhet. När det gäller 

typografi ligger bildtexter i 8p, brödtexten i 13p, mellanrubrikerna i 21p och kapitelrubrikerna 

i 34p (Bergström, 2012, s 132) 

 

Nedanstående webbsida förhåller sig fritt till Gyllene snittet i sin formgivning. 
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Design 

Det finns många möjligheter och begränsningar på webben. Webbdesign består av ett antal 

komponenter som interagerar och dessa består av teknik som består av kodning. 

I webbarkitekturen ska de olika delarna samverka, vi har den visuella designen samt 

innehållet som är oerhört viktigt. Det är ett samarbete mellan olika komponenter och du får 

inte en bra design om inte kodningen är bra. Innehållet på webbsidan är väldigt viktigt därför 

att det är det som användaren är ute efter. Så det är viktigt att tänka på vad webbplatsen ska 

innehålla först och främst och sedan designa då det är viktigt att ha fokus på användaren.  

 

På en webbsida är det viktigt med  

 Attraktion - kan vara en detalj eller helheten 

 Orientering - handlar om vägledning eller som en karta för att kunna orientera sig på 

webbsidan 

 Enkelhet - ta bort motsägelser och annat som inte talar till målgruppen utan gör det 

tydligt så att budskapet går fram (Lynch & Horton, 2008) 

 

Rymd 

En ”tom” yta är också en yta och en del av helheten. Välorganiserad rymd skapar dynamik. 

En design utan öppna ytor kan vara svårläst. Det är lättare att ta till sig informationen för 

användaren om det är luftig design (Lynch & Horton, 2008, kap.11) 

 

Helhet 

De olika webbelementen ska hänga ihop på webbsidan och ska ge ett balanserat intryck. Det 

finns olika designmodeller och det kan finnas både horisontell och vertikal menyrad på 

webbsidan. Estetiken på webbsidan är viktig, det ska vara en attraktiv sida med bra val av 

bilder samt att de talar samma språk. Det är betydelsefullt att tillgängligheten är bra på sidan 

tex att det går att öka på textstorleken för de som har svårt att se samt att lättläst svenska finns 

att få fram. Det är viktigt att kommunikationen fungerar bra med målgruppen och att 

webbsidan når fram med sitt budskap (Lynch & Horton, 2008, kap.7) 

 

Målgruppsanalys 

Det viktigt att lära känna organisationens målgrupper på webben, därför är det bra att göra en 

målgruppsanalys. Ta reda på vilken målgrupp som webbsida vänder sig till och samla 

information om besökarna. För e-handelsbutiker som vill sälja produkter, är kunderna väldigt 

betydelsefulla. Det är viktigt att prioritera kundernas behov på webbsidan, därför kontaktas 

personer ur målgruppen. Fråga användaren om han/hon tycker att webbsidan är användbar 

och om de kan uträtta sina ärenden på webbsidan (Redish, 2007, s.12,). 
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3.5 E-handel 

3.5.1 Vad är e-handel? 

 

E-handel har funnits ända sedan 1970-talet men på den tiden användes inte Internet. Den 

elektroniska handeln är i de flesta fall indirekt - varor eller tjänster levereras eller utförs 

traditionellt men kan också ske direkt - leveransen sker över Internet tex programvaror eller 

tjänster (Fredholm, 2008) 

Utvecklingen har gått framåt i snabb takt när det gäller Internet och webben. Webben har 

förändrat den traditionella affärsverksamheten till en elektronisk marknadsplats och effekterna 

av detta har lett till bildandet av en global elektronisk marknadsplats som erbjuder 

obegränsade mängder med tjänster och funktioner. Med B2C (business to customer) menas 

transaktioner mellan företag och konsument.  

E-handel är ett utbyte av varor, tjänster och pengar bland företag, mellan företag och 

konsumenter samt direkt mellan konsumenter och detta med stöd av kommunikationsteknik, 

via elektroniska system såsom Internet (Valacich Schneider & Behl, 2012, s. 174,195).  

Att köpa och sälja elektroniskt kan ske på många sätt tex köparen är uppkopplad via sin dator, 

via en knapptelefon, säljarens e-butik eller extranät (lösenordsskyddade kundsidor) och kan 

där se priser, om varan finns i lager information om produkten eller för att lägga en order. 

Affärsprocesser upprätthålls av affärsrelationen mellan köpare och säljare och förändras med 

en ökad effektivitet som resultat (Oscarson, Prenkert, Åhlgren, 1999, s. 49-51).  

 

3.5.2 Fördelar med e-handel 

 

Drivkraften för både köpare och säljare är att spara tid och kostnader. Det sparas tid när 

arbetsuppgiften förenklas och automatiseras, det blir mycket sällan fel systemen tar över de 

manuella systemen och eftersom det inte är någon som gör något manuellt blir ledtiderna 

kortare. Köparen får vanligtvis rabatt eller andra bra villkor om de e-handlar istället för att 

beställa via postorder eller gå till en butik (Fredholm, 2008). 

 

Via försäljning av varor via Internet behöver kunden inte längre besöka någon fysisk butik 

utan kan genomföra sina varuinköp hemifrån (Wigblad & Åhlgren, s.10, 1998). Kund och 

leverantör handlar elektroniskt med varandra och nya och förbättrade möjligheter att bedriva 

affärsverksamhet skapas. Nyttan med elektronisk handel är förändrade affärsprocesser och 

förändrade affärsrelationer samt gynnar organisationens konkurrenskraft (Oscarsson, 

Prenkert, Åhlgren, 1999, s. 49-51). 

3.5.3 E-handels problem 

 

När det gäller e-handel idag är det viktigt att skapa förtroende så att människor vill e-handla. 

Det kan vara svårt att övertyga och konsumenten att förstå fördelarna med elektronisk handel. 

(Oscarsson, Prenkert och Åhlgren, 1999, s. 49-51).  Det växer fram nya marknads- och  



 

- 24 - 

 

och distributionskanaler som innebär att konsumenten kan ta direkt kontakt med producenten 

och vice versa och det här för med sig att funktioner i näringslivet blir överflödiga tex 

mellanhänder som grossister, förmedlare och agenter. 

E-barometern (2013) informerar om hur konsumenter ska känna sig trygga med att handla 

från en viss webbsida, den ska ge ett seriöst intryck och inge förtroende. Det som inger 

förtroende är ett starkt företagsmärke men för oetablerade e- handelsföretag är det svårare att 

uppnå förtroende eftersom de ännu inte har ett starkt företagsmärke. När det gäller nya och 

okända företag blir människor mer osäkra, därför är det betydelsefullt med vilket intryck som 

webbsidan gör vid första anblicken av webbsidan. 

  

Varför användare lämnar en e-handelsplats kan bero på flera anledningar. Många webbsidor 

idag förmår inte kommunicera ut sitt budskap och användare förstår inte vad de har att 

erbjuda eller hur de ska använda sidan. Det är en viktig funktion på webbsidan att få 

användaren att förstå vilket syfte den tjänar (Nielsen, 2001, s.13).  Eftersom människor är 

extremt målinriktade på webben och vill uppnå ett specifikt mål, tolererar de inte något som 

hindrar dem dit de vill så snabbt som möjligt. 
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4  Empiri 

I detta kapitel kommer vi att beskriva syftet med undersökningen det kommer även göras en 

utförlig beskrivning av varje respondent samt en sammanfattning om vad respondenterna 

tyckte om varje enskild webbsida.  

4.1  Syfte med undersökningen 

 

Syftet med studien är att få vetskap om hur den grafiska utformningen ska vara designad på 

webbsidor. Genom att undersöka hur ett antal personer upplever en webbsida vid första 

intrycket, erhålls kunskap om vad som kan vara positivt eller negativt när det gäller den 

grafiska designen. Syftet är att användaren ska fatta intresse för webbsidan och då gäller det 

att designen är så bra som möjligt. Genom resultatet på vår studie får vi kännedom om vad 

som drar till sig blickarna när det gäller de första 50 millisekunderna. Denna insikt som 

kommit fram genom studien skall vara till hjälp för webbdesigners då de ska skapa webbsidor 

åt e-handelsföretag så att webbsidorna blir så attraktiva som möjligt och drar till sig 

användarnas intresse.  

4.2 Beskrivning av respondenter  

 

De respondenter som har medverkat i undersökningen har tidigare erfarenhet från e-handel, de 

har alla vana från e-handel och har tidigare köpt flygbiljetter via flygsidor. De flesta av 

respondenterna är studerande på högskolan i Borås, alla utom en är studenter i åldern 20-30 

år. De som inte studerar på Högskolan i Borås studerar på Chalmers Tekniska högskola.  

 

Respondent ett är en 54-årig kvinna som arbetar inom hemtjänsten som undersköterska och 

som e-handlar lite då och då. Hennes datorvana är begränsad men hon uppfyller ändå våra 

kriterier för att medverka i vår studie.  

 

Respondent två studerar till byggnadsingenjör på Chalmers. Han är 20 år, har god datorvana 

och är en frekvent användare av datorer. Han e-handlar ofta och brukar köpa datortillbehör, 

kläder och biljetter till event.  

 

Respondent tre studerar nu kandidat utbildning inom informatik och hon har tidigare studerat 

till webbredaktör. Hon är 26 år och är en frekvent användare av e-handel och har mycket god 

datorvana.  

 

Respondent fyra går en treårig utbildning inom informatik och studerar till dataekonom. Hon 

är 24 år, e-handlar lite då och då och har en mycket god datorvana. 

 

Respondent fem går en treårig utbildning inom informatik och studerar till dataekonom. Hon 

är 29 år, brukar e-handla ganska ofta och har mycket god datavana. 
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Respondent sex går en treårig utbildning inom informatik och studerar till dataekonom. Han 

är 29 år och e-handlar med jämna mellanrum.  

 

Respondent sju går en treårig utbildning inom informatik och studerar kandidatutbildning till 

dataekonom.  Han är 25 år och e-handlar några gånger i månaden. 

 

Respondent åtta studerar till maskiningenjör på Chalmers men har för tillfället tagit ett 

uppehåll därifrån för att resa ut i världen. Han är tillfälligt hemma från sina resor då han blir 

intervjuad. Han är 24 år och e-handlar ibland och har god datorvana. 

 

Respondent nio studerar informatik och är sedan tidigare utbildad webbredaktör. Hon är 30 år, 

e-handlar ibland och har god datorvana. 

 

4.3 Pilotstudie  

 

För att säkerställa att frågorna vi hade tänkt använda skulle vara lätta att förstå samt få tillfälle 

att öva inför våra riktiga intervjuer, gjordes en pilotstudie. Studien utfördes på en 20-årig man 

som faller utanför det tänkta urvalet. Det beror på att om man väljer att använda sig av ett 

sannlikhetsurval måste man välja bort dem som ingått i pilotundersökningen. 

 

Respondenten fick först granska sidan i 5 sekunder, men personen i fråga hade svårt att ge 

utförliga svar på frågorna då han tyckte att tiden att granska sidan var för kort. Därför 

bestämde vi i samråd med vår handledare att förlänga tiden med 5 sekunder för 

respondenterna som skulle tillhöra vår undersökningsgrupp. Under intervjun framkom det att 

frågorna som används var något svåra att förstå för respondenten. Han ansåg att våra frågor 

var svårformulerade med alltför ospecifika uttryck i vissa av frågor, därför valde vi att 

omformulera några av frågorna så att de skulle bli lättare att förstå  

 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

 

För att kunna försäkra oss om att intervju frågorna var lättförstådda gjordes en test intervju 

med en man som är tjugo år gammal och arbetar på lager, intervjun genomfördes i en lugn 

miljö. Efter att test intervjuerna genomförts omkonstruerades de frågor som upplevdes som 

svåra att förstå för mannen.  

 

Då en respondent hade tackat ja till att medverka i undersökningen bestämdes tid och plats för 

intervjun. Då vi tagit emot respondenten informerade vi om hur testet skulle gå till samt hur 

lång tid det kunde tänkas ta, allt från 20 minuter och mer. Vi upplyste också om att vi spelade 

in intervjun eftersom vi ville få svaren så ”levande” som möjligt. Fyra olika webbsidor skulle 

visas för respondenterna, först i 10 sekunder för att de skulle få ett första intryck av varje 

webbsida. Sedan skulle webbsidorna visas en längre stund för respondenten för att jämföra 
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med hur en längre stunds granskning stämmer med det första intrycket. Respondenten 

betraktade webbsidorna och uttalade sig sedan om den grafiska designen. En av 

observatörerna studerade noggrant respondentens uppträdande och beteende samt gjorde 

anteckningar. Vi använde oss utav det hermeneutiska synsättet som är en tolkning av det 

observerbara beteendet. 

 

Intervju ett pågick i 40 minuter och den genomfördes hemma hos respondenten. Intervjun 

genomfördes i ett avskilt rum och respondenten kände en viss oro för intervjun, därför var hon 

inte helt avslappnad. Respondenten har e-handlat mer än fem gånger men har mindre 

erfarenhet än övriga respondenter av e-handel.  

 

Intervju två genomfördes i hemmet hos observatören i en avslappnad miljö. Respondenten var 

inte van vid platsen men vi upplevde att han uppträdde på ett avslappnat sätt. Intervjun pågick 

i 27 minuter. Respondenten har även här e-handlat mer än fem gånger men vi upplever att han 

inte är lika van vid e-handel som respondent tre.  

 

Intervju tre genomfördes på högskolan i Borås i den stora datorsalen på plan tre, datorsalen är 

en modern lokal med ett flertal datorer, miljön kan beskrivas som en aning stökig då det fanns 

flera personer som pratade runt omkring oss under intervjun.  Respondenten upplevde vi som 

avslappnad och intervjun på gick i 25 minuter. Respondenten har e-handlat mer än fem gånger 

och brukar använda sig av e-handel vid inköp av kläder. 

 

Intervju fyra genomfördes på Högskolan i Borås i ett utav bibliotekets grupprum på plan 5. 

Det inger lugn och ro att bedriva studier i ett grupprum, så här gick det bra att genomföra 

intervjun. Respondenten upplevde vi som avslappnad och intervjun pågick i 26 minuter. 

Respondenten har e-handlat mer än fem gånger och brukar använda sig av e-handel vid inköp 

av kläder och böcker.  

 

Intervju fem genomfördes på Högskolan i Borås i ett utav bibliotekets grupprum på plan 5. 

Det inger lugn och ro att bedriva studier i ett grupprum, så vi genomförde därför intervjun i ett 

utav grupprummen. Respondenten upplevde vi som mycket fokuserad och intervjun pågick i 

25 minuter. Respondenten brukar mest e-handla kläder och böcker. 

 

Intervju sex genomfördes på Högskolan i Borås i ett utav bibliotekets grupprum på plan 5 

eftersom vi då inte behövde bli störda av några pågående samtal utifrån. Respondenten 

upplevde vi som mycket analytisk, då han tänkte efter länge innan han svarade. Intervjun 

pågick i 40 minuter. Respondenten e-handlar lite då och då. 

 

Intervju sju genomfördes på Högskolan i Borås i ett utav bibliotekets grupprum på plan 5. 

Respondenten upplevde vi som lugn och avslappnad och intervjun pågick i 21 minuter. 

Respondenten e-handlar tre – fyra gånger i månaden och handlar då framförallt datortillbehör 

och flygbiljetter. 
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Intervju åtta genomfördes hemma hos respondenten i en ganska lugn miljö. Respondenten 

upplevde vi som mycket avslappnad och positiv och intervjun pågick i 27 minuter. Innan 

respondenten gav sig ut på sina resor brukade han handla datorer och datortillbehör samt 

biobiljetter över nätet. Då han nu reser runt i världen och förflyttar sig från plats till plats, är 

det mest flygbiljetter han e-handlar. 

 

Intervju nio genomfördes i Media Lab. på Högskolan i Borås. Respondenten visade stort 

intresse för undersökningen och upplevdes därför som väldigt koncentrerad vid granskningen 

av webbsidorna. Respondenten brukar e-handla böcker, kurslitteratur, kläder och 

datortillbehör. 

 

4.5  Beskrivning av webbsidorna 

 

Då studiens fokus ligger på webbsidor med ett okänt varumärke har undersökningen använt 

sig av sidor som inte är etablerade på den svenska marknaden. För att minska osäkerheten i 

studien används bara webbsidor som erbjuder liknande tjänster, studien fokuserar därför på 

lågpris flygbolag som är etablerade i Asien.  

 

Studien använder sig av asiatiska flygwebbsidor eftersom de liknar de europeiska flygsidorna 

utseendemässigt. De tillhandahåller samma information och har samma tekniska 

underliggande system vad gäller designpreferenser och är uppbyggda på samma sätt som 

Europeiska Ryan Air.  

 

Asiatiska webbsidor använder något mer färger än de i västvärlden. Blått är en ofta använd 

färg både i Asien och väst. Vitt är en bakgrundsfärg som ofta används i bägge kulturerna och 

som färgrundsfärg används blått, gult och svart. Svart och rött är ofta använda färger på 

logotyper i Asien medan svart, blått och rött är vanligare i västvärlden (Blustein & Iqbal, 

2010). Dessa färger används flitigt på webbsidor i Asien och även i Europa och av den 

anledningen används asiatiska webbsidor i undersökningen. 
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4.5.1 Tiger Airways 

 

Tiger Airways är ett av Asiens ledande lågprisbolag som först etablerades 2003 av Tiger 

Singapore. Det har sedan växt snabbt och Tiger Airways startade i Australien 2007. Tiger 

erbjuder kunderna prisvärda priser och vänlig service samtidigt som de har höga krav på 

säkerhet, trygghet och pålitlighet. Flyger till mer än 50 destinationer i 13 olika länder i 

Asien.Tiger Airways plan heter A320 med en medelålder på mindre än 3 år. Tiger Airways 

planerar att bygga ut sin flotta till 68 flygplan till December 2015. 

 

 

                                             Äldre version av webbsidan 
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4.5.2 JetStar 

 

Jetstar Group erbjuder varje dag låga priser i hela Australien, Nya Zeeland och Asien och 

Stillahavsområdet. Deras affärsidé är att få människor att flyga oftare till fler platser ute i 

världen. Jetstar Group är det största lågprisbolag i Asien och Stillahavsområdet och har flugit 

över 100 miljoner passagerare sedan det lanserades 2004. Under det gångna året 2012, hade 

Jetstar Group mer än 20 miljoner kunder. Jetstar Group har blivit större och från att haft cirka 

400 anställda år 2004 har de idag mer än 7000 anställda i hela Asien. 
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4.5.3 AirAsia 

 

Air Asia är Asiens största lågpris flygbolag och är etablerat i Malaysia, Thailand, Indonesien 

och filippinierna som för närvarande har 116 flygplan. Företaget grundades 2001 och har 

expanderat kraftigt under de senaste åren. Företaget har starkt expanderande på den asiatiska 

marknaden och deras motto är att företaget är ett coolt lågprisbolag som ska ge alla 

möjligheten att flyga. 
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4.5.4  Garuda 

 

Garuda Airlines grundades på 1950 och är ett statligt flygbolag som är verksamt framför allt i 

Asien men som även har flyg till Europa och andra delar i världen. Garuda är ett av världens  

största flygbolag som har expanderat kraftigt i Asien ända in på 90-talet. Under 2005 blev 

bolaget tvunget att omkonstrueras och en ny utvecklings plan av företaget togs fram för att 

minska kostnaderna för bolaget. De är nu ett ledande lågpris flygbolag i Asien. 

 

 

4.6  Observation 

Här kommer vi att beskriva den observation som gjordes under intervjuerna för varje 

respondent samt hur de upplevdes under intervjun.  

 

Respondent ett betraktar webbsidorna länge och tänker efter ofta samt tar även uppehåll 

ibland under intervjun. Hon granskar webbsidornas layout med viss tveksamhet men ibland 

ger hon ett omedelbart svar och uttrycker sin åsikt med bestämdhet. Hennes åsikter om de 

olika elementen på webbsidorna blir över det hela mycket utförliga. 

 

Respondent två uppfattades som koncentrerad på sin uppgift, men gav inte så utförliga svar. 

Han upplevdes som en aning irriterad då han fick följdfrågor som var något ingående. Han 

hade svårt med att svara detaljerat på frågor om designen på webbsidorna och detta beror i 

grund och botten troligtvis på ett något svagt intresse för uppgiften. 

 

Respondent tre upplevdes som avslappnad och väldigt kunnig i detta område. Hon var aldrig 

osäker om något i sin granskning av webbsidorna utan uttryckte sina åsikter med stor 

självklarhet och självsäkerhet.  
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Respondent fyra säger sin mening om webbsidorna på ett säkert sätt och verkar avslappnad 

under intervjun. Hon är aldrig tveksam i sina svar utan vet precis med en gång vad hon anser 

om designen på webbsidorna. Svaren hon ger är väldigt detaljerade och utförliga.  

 

Respondent fem ses som samlad inför sin uppgift samt var mycket fokuserad då hon 

granskade webbsidorna. Hon analyserade webbsidorna noggrant och svaren hon kommer med 

är utförliga och detaljerade. 

 

Respondent sex upplevdes som väldigt analytisk då han granskade webbsidorna. Han 

granskade de olika elementen på varje webbsida ganska länge och eftertänksamt, så svaret 

kunde ibland dröja. Till slut kom det ett uttömmande svar.  

 

Respondent sju upplevdes som lugn och harmonisk och gav sina svar ganska snabbt utan att 

tänka efter så mycket. Han fick följdfrågor som han svarade på kvickt och utförligt. 

 

Respondent åtta upplevs mycket avslappnad och positiv och tyckte att det skulle bli roligt att 

medverka i undersökningen. Han hade ganska mycket att säga om layouten och strukturen på 

varje webbsida och uttrycker sin mening om designen på webbsidorna med intresse, så svaren 

blir utförliga och grundliga.  

 

Respondent nio visade stort intresse för undersökningen och var därför väldigt koncentrerad 

vid granskningen av webbsidorna. Hon tänkte efter länge innan hon svarade och svaren hon 

kom med var detaljerade och med stor eftertänksamhet.  Hon påpekade med säkerhet fel och 

brister på vissa av webbsidorna samt sådant som upplevdes som positivt på några av dem. 

 

4.7  Sammanställning av respondenternas svar från de 

semistrukturerade intervjuerna  

Svaren från alla semistrukturerade intervjuer finns i bilaga(1) det har gjorts för att kunna 

uppnå så hög trovärdighet som möjligt genom att redovisa alla steg i undersökningen. Då 

intervjumaterialet har varit väldigt omfattande har vi valt att sammanfatta respondenterna svar 

för varje enskild webbsida, vilket underlättar översikten av intervjumaterialet. 

 

4.7.1 Tiger Airways Sammanfattning  

 

När det gäller det första intrycket som respondenterna får på Tiger Airways webbsida, dras 

blicken till den stora bilden mitt på sidan med sitt erbjudande. Respondent 2 säger att ”jag la 

märke till bilden till höger som är highligthed som hade ett erbjudande”. Respondent 9 säger 

att ”jag tycker inte att webbsidan har några lockande semesterbilder eller erbjudanden som 

väcker intresse hos mig”. Ingen av respondenterna tycker om webbsidan eller skulle vilja e-

handla från den på grund av att den verkar rörig med för mycket information. ”Jag tycker inte 
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att webbsidan var fin alls”, säger respondent 2. Alla tycker att upplägget och färgerna är fel 

och respondenterna tycker att den ser ut som en reklamsida ”den ser ut som en reklamsida, 

bara reklamannonser vid första anblicken”, säger respondent 5. Respondent 3 uttrycker sig 

”sidan ger ett väldigt rörigt intryck med alldeles för mycket information och jag får ingen 

uppfattning alls om var den här sidan kommer ifrån”. En respondent tycker även att den 

verkade slarvigt gjord. Respondent 1 är tveksam till köp ”för att sidan är väldigt flummig och 

rörlig och skapar inte det förtroende som jag känner att jag vill ha. Jag vågar därför inte 

handla från sidan”. Den orange färgen tyckte ingen om och minskade därför lusten att e-

handla. Annars tycker de att den passar ihop med tigern. Respondent 4 ger förslag på att mer 

vita partier behövs för att avskärma hemsidan och att beställningen då hade synts tydligare. 

En av respondenterna tycker att det hade varit bättre om hemsidan hade varit avskärmad med 

olika färger, då hade den blivit intressantare och beställningen hade synts tydligare. Detta 

hade då ingett större förtroende till sidan. Respondent 1 skiljer sig i sina åsikter från de andra 

när det gäller om hon skulle kunna tänka sig att e-handla från sidan webbsidan eller ej. Hon 

fokuserar inte alls på struktur, färger och bilder som de andra respondenterna gör utan mer på 

var flygsidan kommer ifrån och uttrycker sig som så här ”svårt att säga. Jag har ju bara 

beställt resor genom ticket och lite sådär, men både ja och nej. Jag är inte van vid att gå in på 

sådana här på sidor ifrån Asien, så det känns otryggt tycker jag” 

 

När respondenterna fick titta på webbsidan en längre stund efteråt dras uppmärksamheten 

fortfarande till den stora bilden mitt på sidan med sitt erbjudande. Beställningen lägger de 

flesta också märke till men det är inte populärt med all reklam på sidan ”Jag tycker 

fortfarande att den ser ut som en reklamsida med en massa olika rutor och en massa rutor 

med erbjudanden som man kan klicka på. Erbjudanden på ett rörigt sätt med tanke på att det 

är en flygsida. Man kan knappt tro att det är en flygsida”. Den grafiska designen anses inte 

vara bra gjord eftersom respondent 2 säger ”jag tycker inte att webbsidan var fin alls. Den såg 

billig ut " och respondent 3 uttrycker sig ”Jag tycker att det var alldeles för rörigt med fula 

färger. Jag gillar inte orange och de som gjort sidan har använt den på fel sätt på webbsidan. 

Jag tycker verkligen att den är slarvigt gjord”. 

Beställningen lägger man märke till eftersom man ser valmöjligheter, med rullister och att det 

går att välja olika alternativ.  

Några av respondenterna känner inte stort förtroende för sidan ”nej, inte direkt och det kan 

nog löjligt nog bero på färgen, jag tycker att den känns oseriös därför att det är så himla 

mycket rabatterbjudanden och reklam. Om man jämför med Vings hemsida är det mer fokus 

på själva resan och inte reklamen samt erbjudanden”. Respondent 1 har andra tankegångar än 

de andra respondenterna angående om webbsidan ger förtroende eller ej. Hon fokuserar mer 

på själva varumärket ”Jag är inte van vid resebyråer som kommer ifrån andra länder. Jag är 

tryggare med SAS därför de har fått bra kritik. Man får mat på flygplanet och det är bra 

personal. Det kanske är lite dyrare men allting ingår ju då tex bagageavgifter. Om man tar 

Ryan Air tex så tar ju de betalt för bagageutgifter. Jag är inte verkligen inte trygg med den 

här resesidan”. 

Respondenterna tycker också att det är alldeles för många rabatterbjudanden och reklam. De 

tycker att om man jämför med Vings hemsida är det mer fokus på själva resan där och inte 
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reklamen samt erbjudanden som det är hos Tiger Airways. De upplever sidan rörig och tycker 

att när det gäller ikonerna Facebook och Twitter är de utplacerade på ett felaktigt vis. 

Respondenterna är inte nöjda med logotypen som de inte tycker inger förtroende ”den speglar 

inte alls vad de sysslar med” och respondent 4 säger ”Jag tycker inte att logotypen är så jätte 

förtroendeingivande. Det kanske hade varit mer lämpligt att ha en annan sorts logotyp som 

hade visat tydligare vad det var för sorts företag. Kanske ett flygplan. Tiger för mig är 

djurparken”. Företagsmärket tycker respondent 7 inte passar till en flygsida  

”företagsmärket borde kunna kopplas till flygning vilket den inte gör” Han tycker även att 

bilderna känns oseriösa och är för många, och att bilderna inte förmedlar att sidan är till för 

flygning. Dock skiljer sig en respondent åt från vad de andra tycker” när jag ser 

företagsmärket tänker jag att det här är ett flygbolag där allt går snabbt, kvickt och smidigt 

till, med anknytning till bilden på tigern”.  

En respondent tycker inte att det är någon gemensam struktur över menyraden. Några knappar 

är svarta och några gula. Respondent 5 tycker att ”när det gäller hur de har lagt upp 

menyerna så är det rätt bra, men namnen kanske inte är de bästa – de är för allmänna.  

Namnen på menyerna kunde vara mer specifika. och tar man tex ”bil” skulle det ju kunna 

betyda att de säljer bil eller hyr bil, bilgarage eller vad som helst”. 

Hur bilder är placerade på webbsidan finns det också åsikter om ”De kan med fördel ta bort 

bilderna till höger och bara lägga fokus på beställningen. Det räcker med några enstaka 

bilder”. Alla tycker att webbsidan är rörig med dålig struktur och även att det är för många 

bilder på webbsidan som ger ett rörigt intryck och de hade önskningar om att det skulle 

funnits med exotiska bilder. Detta hade troligtvis lockat mer till köp. Det är ingen som kan 

tänka sig att e-handla från sidan på grund av att det inte finns några exotiska bilder. 

respondent 9 säger även ”Det finns information men layouten är för tråkig för att man ska 

fatta intresse för sidan och därför vill jag inte e-handla”, tycker respondent 9. 

Respondent 4 säger ”Jag vill inte göra en beställning, för här är det bara lågpris som gäller 

och för mig är en resa så mycket mer än bara att det ska vara det billigaste. Så om det hade 

varit en upplevelsebild så hade jag tyckt att det hade medfört ett värde”.   

Respondent 8 kan tänka sig att e-handla från sidan på grund av de låga priserna. 

En respondent tycker att det är överreklam på sidan och det gör att det känns oseriös. De 

tycker också att den påminner om ÖB. Det råder delade meningar om färgerna passar till 

sidan men en respondent tycker att webbsidan verkade lockande i värmen. Textens 

utformning tyckte alla var någorlunda lättläst. 

Vad som är syftet med den här webbsidan förstår alla, trots att den anses rörig. förutom en 

respondent som uttrycker sig som såhär att ”om man tänker på namnet Tiger Airways så låter 

det som ett flygbolag men när man tittar på hemsidan känns den mest som något man lägger 

in annonser i” 

 

Sammanfattningsvis är det inte ingen av respondenterna som får något gott intryck av Tiger 

Airways webbsida endast en respondent kan tänka sig att e-handla från webbsidan.  
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.4.7.2 Jetstar Sammanfattning  

 

När det gäller det första intrycket som respondenterna får på Jetstar är det mycket positivt. 

Respondent 4 tycker att ”det är mycket tydligare här än på den förra sidan, för nu har de 

blandat lite mer färger och det är tydligare var gör sin beställning, mer förtroendeingivande”. 

och respondent 6 säger att ”sidan inte känns lika flummig som den föregående sidan”. 

Webbsidan är mycket uppskattad med alla sina bilder och bakgrundsbilden med havet i 

bakgrunden ”här är det mycket mer färger och mer bilder”. Betydelsen av det är viktigt med 

färg på webbsidor visar sig då två av respondenterna inte tyckte om bakgrundsbilden varav 

den ena klagade över att den orange färgen skar sig med bakgrundsbilden som var blåtonad  

”den verkar vara mer för semester än bara en kort och billig sida”. Respondenterna tycker 

om färgerna på sidan vid första anblicken samt även den tydliga texten och grafiken.  De 

tycker också att allt var mycket tydligare här än på den förra sidan, för nu hade de blandat lite 

mer färger och det var tydligare var man skulle göra sin beställning. Detta gör att den blir mer 

förtroendeingivande. Annars var den bra strukturerad och det var lätt att förstå vad de ville ha 

fram. ”Sidan känns bra strukturerad och den är inte lika rörig som den föregående sidan. Det 

är inte för mycket information, menyraden kommer först sedan informationen. Priserna och 

erbjudandena var tydliga och allt var neutralt”. Detta första intryck respondenterna får gör att 

de skulle välja att stanna kvar på webbsidan och förhoppningsvis e-handla.  

 

När respondenterna har fått betrakta webbsidan en längre stund efteråt lägger de mer märke 

till de billiga flygresorna de har att erbjuda som syns mitt på sidan. De tycker att layouten är 

klar och tydlig och de uppskattar den rörliga bilden mitt på webbsidan och bakgrundsbilden 

som får dem att vilja beställa en resa. Respondent 4 tycker att det är trevligt att det rör sig på 

webbsidan ”banderollen som flyttar på sig hela tiden och jag tycker att det är ganska trevligt 

när det byter bild hela tiden”. Respondent 8 säger att ”de har bra erbjudanden och sidan 

känns mer lockande med tanke på animationen”. Det respondenterna lägger märke till först är 

”Att det rör sig. Det är bra i början men om man vill börja läsa på något så försvinner den ju. 

Den är bra i början men när man väl börjat läsa så stör den något i perfirin”. Detta kan vara 

uppskattat i början men om det är så att de vill börja läsa på något så tycker de att det kan vara 

irriterande då informationen de vill läsa försvinner eftersom det växlar bild hela tiden. 

Beställningen syns tydligt och destinationerna och extrapriserna syns under banderollen. 

Genom detta blir det en tydlighet på sidan. Respondent 3 tycker att ”webbsidan har ett väldigt 

tydligt fokus särskilt när det gäller färgerna mitt på sidan med vit bakgrund. Sidan är heller 

inte alls rörig”. Respondent 1 säger  

”Det jag tycker är positivt är storleken och utformningen på sidan. Det finns en tydlig 

datumkarta, och jag tycker att allting på webbsidan är mycket tydligt och klart. men det är 

inte så mycket med upplevelse, inga lockande bilder med människor som är på stranden och 

badar eller några exotiska bilder med palmer eller elefanter”. 

En av respondenterna hade önskat mer bilder med människor som befann sig på en strand – 

mer semesterbilder helt enkelt. Menyraden ligger bra på sidan och känns tydlig och färgerna 

som finns på sidan inger lugn och harmoni. Respondenten tycker att det är bra med små bilder 

på menyraden eftersom det då blir tydligare.  
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Alla respondenterna tycker att sidan inger förtroende och den känns även seriös eftersom den 

är välstrukturerad, klar och tydlig med bra innehåll. ”Bakgrunden har ett tydligt fokus och att 

det är resandet som har betydelse här. ”Det syns tydligt var man gör beställningen, det är 

orange där, och vart kan man resa syns under banderollen, och vill du ha extrapriser på 

resan så syns det här nere. Så det är en tydlighet på sidan”, säger respondent 4. 

 

Textens utformning är bra och de uppskattar att den inte är kursiv som de upplever som mer 

svårläst. När det gäller företagsmärket tycker de att den har något tråkig utformning på grund 

av att den mest består av text och en stjärna. ”Ett företagsmärke ska med sin utformning och 

design visa vad ett företag har att erbjuda och det företagsmärket som finns på den här 

webbsidan visar inte det tydligt nog” Respondent 4 tycker att ”stjärnan i logotypen inte 

speglar resandet särskilt mycket men tror ändå att stjärnan kan symbolisera att det de gör, är 

de duktiga på”. Respondent 9 säger ”Jag tycker att företagsmärket är tydligt och klart och i 

och med att ordet ”Jet” och ”Star” är med, associerar man det till flygplan och flygande. 

Stjärnan bredvid gör att man får en känsla av att de är duktiga på det de gör”. En person 

tycker att företagsmärket inte speglar vad företaget gör och att loggan inte passar in. Annars 

tycker de att företagsmärket är tydligt så och att de skulle kunna tänka sig att beställa en resa 

härifrån. Trots detta förmedlar ändå webbsidan med sin struktur, layout, färger samt bilder en 

stark attraktionskraft, och de får lust att beställa en resa någonstans. Respondenten som tycker 

att sidan är något rörig och inte särskilt tydlig, vill inte beställa en resa om var osäker på till 

vilken plats hon skulle resa. Hade hon däremot vetat vart hon ville resa kunde hon tänka sig 

att boka en resa. Syftet förstår alla solklart. ”Jag tycker det känns som om detta är ett bra 

flygbolag” anser respondent 8. 

 

Sammanfattningsvis är respondenterna väldigt nöjda med Jetstars webbsida och alla kan tänka 

sig att köpa en flygresa med det första intryck de fått från webbsidan. 

 

4.7.3 Air Asia Sammanfattning 

 

Det första intrycket respondenterna får då de går in på webbsidan skiljer sig lite åt när det 

gäller respondenterna. Respondent 1 tyckte den verkade flummig och rörig och en annan 

tyckte att webbsidan var välgjord. Några av respondenterna tycker att webbsidan ser 

professionell ut på grund av att det fanns flera bilder som var intressanta och att de var tydligt 

strukturerade. Genom dem skulle man kunna leta sig vidare och hitta något som verkade 

roligt. Det finns även direkterbjudanden som säger att man ska åka till olika platser och boka 

med en gång. Animationen mitt på sidan inger förtroende och det är bra färgval på sidan. 

 

En respondent fick intrycket av att det här var en sida som inte riktade in sig på solsemester 

utan verkade mer vara en businessinriktad sida med resor till Tokyo och storstäder. Det råder 

delade meningar om färgerna som finns på webbsidan passar men två av respondenterna vill 

inte köpa några resor därifrån på grund av färgerna på sidan medan en person gärna e-handlar 

på grund av att den är välstrukturerad, välplanerad, har bra färger och inte är rörig. Vid detta 

första intryck väljer två av tre respondenter att de skulle kunna tänka sig att stanna kvar på 
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sidan och e-handla på grund av färgerna på sidan och att den var välstrukturerad. En annan 

respondent gillade inte färgerna och tyckte den verkade för enkel och ville därför inte e-

handla. Två av respondenterna får lust att e-handla därför att det finns mycket att kolla på och 

de tycker om animationen.  Det fanns även mindre bilder som gjorde hemsidan ganska snygg. 

 

När respondenterna får titta på webbsidan en längre stund lägger alla märke till den stora 

bilden som växlar till nya bilder hela tiden. Detta drar till sig uppmärksamheten men det 

räcker inte för att väcka tillräckligt med intresse. ”här var det reklam och lite trevliga bilder” 

säger en respondent. Fler bilder hade uppskattats och en annan bakgrund men lusten att e-

handla finns där ändå. Den är seriös med Röda korset i högra hörnet och neutrala färger i 

grunden. Två respondenter tycker att det finns mycket intressant att titta på och att Röda 

Korset ger reklam inger därför ett ökat förtroende, så därför kan den inte vara helt oseriös. 

Bilderna är tydliga och det tycker de är bra. ”En sida som inte visar bilder känns det som de 

inte visar vad de har heller”. Bilderna måste dock vara strukturerade på ett bra sätt så att 

sidan inte blir rörig. Respondenterna tycker att bilderna är placerade på ett sådant sätt så att de 

inte blir störande och de är strukturerade på ett bra sätt som har med resandet att göra.  Fokus 

ligger på beställningen och så är det lite trevliga bilder och inbjudande runtomkring.  ”Om 

man inte vet vad man är ute efter så kan man lätt hitta något som är intressant ändå” Att 

bakgrunden är vit upplevs som bra för de tycker att med en orange bakgrund hade hemsidan 

upplevts som mer rörig. 

”Layouten är gjord på ett väldigt smart sätt med en lagom blandning av olika färger och 

upplevelsebilder och så är den ljus och luftig, man inte tröttnar på att stanna kvar och titta 

och söka efter information” 

En respondent kände till företagsmärket och hade därför förtroende för flygsidan. Menyraden 

är genomtänkt genom att det finns ett flygplan på ”flight” och då förstår man att man ska göra 

bokningen där och bagaget och hotellbokning. De tycker att bilderna på menyraden gör att det 

är ganska enkelt att veta var de ska trycka. De tycker att det känns som det är en väldigt 

genomtänkt sida tex att en röd boll på den stora bilden med animationen  kommer fram  

ibland och den har samma färg som logotypen. ”det finns en tanke bakom designen på 

hemsidan” tycker en respondent och det upplevs som bra. En annan respondent tycker att 

logotypen är väldigt bra eftersom den talar om vad webbsidans syfte med tanke på namnet 

”Air Asia”. 

Texten på webbsidan anses vara lättläst. Respondenten som skiljde sig från övriga delen av 

undersökningsgruppen gruppen tyckte webbsidan kändes väldigt Asieninspirerad. Hon tyckte 

att den gav ett flummigt intryck och kändes otrygg och på grund av det ville hon inte e-handla 

här. Varumärket var också okänt för henne och det gjorde till största delen att hon inte ville e- 

handla. Syftet med webbsidan förstår alla, men för att inte användare ska få intrycket att det 

till största delen mest handlar om businessresor och resor till storstäder, så skulle det funnits 

med fler bilder på hav och strand. Det första intrycket respondenterna får då de går in på 

webbsidan skiljer sig lite åt när det gäller respondenterna. Respondent 1 känner osäkerhet 

inför denna okända webbsida ”Jag tycker att sidan verkar rörig och flummig och nej, jag vill 

verkligen inte e-handla här. Jag tycker att sidan verkar lite flummig och otrygg, men så 

kommer den ju också från Kinaområdet…”. Respondent 2 säger ”Den såg billig ut och den 

verkade heller inte alls välgjord” och respondent 3 ” Jag tycker att webbsidan var välgjord” 
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och respondent 5”man ser allting. Det är inget som drar till sig ögonen speciellt. Allt verkar 

intressant”. 

Några av respondenterna tycker att webbsidan ser professionell ut på grund av att det fanns 

flera bilder som var intressanta och att de var tydligt strukturerade. ”Den såg professionell ut 

men ändå rörig för att titta så snabbt för då hann man inte med att kolla på allting som fanns. 

Men annars så såg den professionell ut. Genom dem skulle man kunna leta sig vidare och 

hitta något som verkade roligt”. Det finns även direkterbjudanden som säger att man ska åka 

till olika platser och boka med en gång. Animationen mitt på sidan inger förtroende och det är 

bra färgval på sidan. 

En respondent fick intrycket av att det här var en sida som inte riktade in sig på solsemester 

utan verkade mer vara en businessinriktad sida med resor till Tokyo och storstäder. Det råder 

delade meningar om färgerna som finns på webbsidan passar, men två av respondenterna vill 

inte köpa några resor därifrån på grund av färgerna på sidan medan en person gärna e-handlar 

på grund av att den är välstrukturerad, välplanerad, har bra färger och inte är rörig. Vid detta 

första intryck väljer två av tre respondenter att de skulle kunna tänka sig att stanna kvar på 

sidan och e-handla på grund av färgerna på sidan och att den var välstrukturerad. En 

respondent gillade inte färgerna och tyckte den verkade för enkel och ville därför inte e-

handla. Två av respondenterna får lust att e-handla därför att det finns mycket att kolla på och 

de tycker om animationen.  Det fanns även mindre bilder som gjorde hemsidan ganska snygg. 

 

När respondenterna får titta på webbsidan en längre stund lägger alla märke till den stora 

bilden som växlar till nya bilder hela tiden. Detta drar till sig uppmärksamheten men det 

räcker inte för att väcka tillräckligt med intresse. ”här var det reklam och lite trevliga bilder” 

säger en respondent. Fler bilder hade uppskattats och en annan bakgrund men lusten att e-

handla finns där ändå. Respondent 4 säger ”Den är seriös med röda korset i högra hörnet och 

neutrala färger i grunden”. Respondent 8 ”Bra exakta erbjudanden som säger exakt vart de 

tar mig. Jag tycker att det verkar vara en smart sida. Animationen är bra med bra bilder som 

man kan se i resekataloger”. Respondent 3 säger ”Det är shopping som gäller här och resor 

till storstäder. Det känns som om sidan har mycket med kultur att göra. Min blick dras till den 

stora bilden med animationen”. 

 

Respondent 8 tycker att användbarheten verkar bra på webbsidan ”Jag tycker att allt verkar 

bra på denna sida med bra meny-check in, bra bilder. De verkar som de har gjort det enkelt 

för användaren”. Två respondenter tycker att det finns mycket intressant att titta på och att 

Röda Korset ger reklam inger därför ett ökat förtroende, så därför kan den inte vara helt 

oseriös. Bilderna är tydliga och det tycker de är bra. ”En sida som inte visar bilder känns det 

som de inte visar vad de har heller”. Bilderna måste dock vara strukturerade på ett bra sätt så 

att sidan inte blir rörig. Respondenterna tycker att bilderna är placerade på ett sådant sätt så att 

de inte blir störande och de är strukturerade på ett bra sätt som har med resandet att göra.  

Fokus ligger på beställningen och så är det lite trevliga bilder och inbjudande runtomkring.  

”Om man inte vet vad man är ute efter så kan man lätt hitta något som är intressant ändå”. 

Att bakgrunden är vit upplevs som bra för de tycker att med en orange bakgrund hade 

hemsidan upplevts som mer rörig. Respondent 9 uppskattar layouten på webbsidan ”Layouten 

är gjord på ett väldigt smart sätt med en lagom blandning av olika färger och 
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upplevelsebilder och så är den ljus och luftig, man inte tröttnar på att stanna kvar och titta 

och söka efter information” Två respondenter kände till företagsmärket och hade därför 

förtroende för flygsidan. ”Menyraden är genomtänkt genom att det finns ett flygplan på flight 

och då förstår man att man ska göra bokningen där och bagaget och hotellbokning. Bilderna 

på menyraden gör att det är ganska enkelt att veta var man ska trycka”. 

 

Respondent 4 har åsikter om menyraden… 

”Ja, de har tänkt till lite när de gjort det här och just bilderna på menyraden gör att det är 

ganska enkelt för mig att veta var jag ska trycka. När det gäller det här med have a question 

så kanske jag hade lagt den i högra hörnet i stället om jag hade utformat sidan eller om man 

själv hade fått bestämma vart man skulle ha den placerad”. 

De tycker att det känns som det är en väldigt genomtänkt sida, en röd boll på den stora bilden 

med animationen kommer fram ibland och den har samma färg som logotypen. ”det finns en 

tanke bakom designen på hemsidan”, tycker respondent 4 och det upplevs som bra. En 

respondent tycker att logotypen är väldigt bra eftersom den talar om webbsidans syfte, med 

tanke på namnet ”Air Asia”. 

 

Texten på webbsidan anses vara lättläst. Respondent 1 som skiljde sig från övriga delen av 

undersökningsgruppen gruppen tyckte webbsidan kändes väldigt Asieninspirerad och fick 

därför ett intryck av att den verkade flummig och otrygg och på grund av det ville hon inte e-

handla här. Varumärket var också okänt för henne och det gjorde till största delen att hon inte 

ville e- handla. ”Om jag hade varit från Kina eller Asien skulle jag nog e-handla, eftersom det 

är trevliga bilder på sidan. Elefanten och geishorna tex…. Om jag hade varit turist i Asien 

skulle jag inte köpa något härifrån därför att det är ett okänt varumärke för mig”. 

Syftet med webbsidan förstår alla, men för att inte användare ska få intrycket att det till största 

delen mest handlar om businessresor och resor till storstäder, så skulle det funnits med fler 

bilder på hav och strand.  

 

Sammanfattningsvis är respondenterna väldigt nöjda med Air Aisa och alla utom en 

respondent kunde tänka sig att e-handla från webbsidan. 

 

4.7.4 Garuda Indonesia Sammanfattning  

När respondenterna går in på webbsidan och tittar några sekunder får de intrycket av att detta 

är en välskapad, bra och modern webbsida med många fina bilder som växlar hela tiden i ett 

bildspel mitt på sidan Respondent 2 tycker ”den såg bra och modern ut. Det var snygga 

färger och många bilder med sitt bildspel” respondent säger ”Allt var snyggt på sidan, den 

var välstrukturerad med fina bilder” och respondent 4 säger ”att detta är den bästa hemsidan 

av de alla fyra och att det är en väldigt seriös och välskapad hemsida. Färgerna som är blåa 

gör att den blir neutral”, respondent 3 menar ”Jag tycker att den blå färgen lockar till köp”. 

Vissa av respondenterna tycker att det känns som en hemsida som man skulle kunna beställa 

ifrån om man vore affärsman. ”På den här sidan tänker man inte på att beställa semester 

resor, här känns som det bara är business som gäller”. Anledningen till att en beställning av 

en resa skulle kunna bli gjord här beror på att man upplever att allting är sammanhängande 
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och det finns en tydlighet. Det fanns inte så många bilder och text. En respondent hann inte se 

så mycket mer än bilderna som fanns mitt på sidan på den korta stunden, men hon tyckte att 

upplägget på de bilderna såg väldigt seriösa ut på något sätt. Respondent 6 säger  

”Man hann inte se så mycket mer än bilderna mitt fram, men upplägget på de bilderna såg 

väldigt seriösa ut på något sätt. Jag tänker inte på semester mest bara på flygresor för att ta 

sig från en destination till en annan”.  

 

Alla utom två respondenter tycker att den grafiska designen inger förtroende med en gång så 

att de skulle vilja e-handla från den och de tycker också att det verkar vara en 

förtroendeingivande webbsida som är noggrant och fint gjord. Tack vare att företagsmärket 

var okänt för en av respondenterna, var hon tveksam till köp på webbsidan. Hon upplever 

också webbsidan något tråkig ut vid första anblicken och endast om hon befann sig i Asien 

kanske hon hade beställt en resa ifrån den här webbsidan. Respondent 8 tycker inte att den 

lockar till spontanköp utan tycker att den ser ut som KLMs sida ungefär ”jag tycker inte den 

ser intressant ut. Det är en bra mix med färger men den lockar inte till köp. Den har inga 

säljande bilder och några destinationer ser man inte heller. Det känns bara som att flyga som 

gäller”.  

 

Det första man lägger märke till när respondenten fått betrakta webbsidan en längre stund är 

beställningen och animationen som rör sig. Detta gör att hemsidan blir mer levande. De tycker 

också fortfarande att den stora bilden mitt på sidan med animationen inger förtroende. Den 

har en väldigt stark attraktionskraft och lockar till köp av resor. De tycker att webbsidan med 

sin grafiska utformning inger förtroende och verkar seriös. Alla tycker att färgerna är väl 

valda och företagsmärket harmoniserar med webbsidans budskap. Respondenterna tycker att 

logotypen är genomtänkt. ”De som har designat webbsidan har tänkt till så den inger 

förtroende”, säger respondent 4 . Även om det inte är en konkret bild på en fågel så tycker de 

ändå att den är utformad så att det går att se att det är flyg det handlar om, som ju också är 

hemsidans syfte. Trots att menyraden inte har några bilder anses den tydlig ändå och 

informationen som ges är bra. De tycker också att bokningsrutan är tydlig och det är en fördel 

att det verkar lätt boka.  

 

Respondent 2 säger att han lägger märke till alla bilder som finns på webbsidan. ”Det finns 

många bilder på sidan, den som växlar hela tiden tycker jag om och den blå färgen i olika 

nyanser”. Respondent 4 tycker likadant ”Beställningen och trevliga bilder i bakgrunden som 

rör sig. Jag tycker att när det finns bilder som skiftar hela tiden så inger det förtroende, 

därför att då blir hemsidan mer levande”. Respondent 5 anser ”Den ser professionell och 

tydlig ut men ingenting annat mer än flyg… Här tänker man lite annorlunda än om det hade 

varit vanliga resebilder”. Respondent 8 tycker något liknande ”Trist, det är bara att sälja 

tjänster och flygbiljett här” men tycker annorlunda angående bilderna på sidan ”Det finns 

inga lockande bilder. Den ser mer businessinriktad ut och ej spontanbokning”. 

 

Antalet bilder på webbsidan är lagom många och texten och typsnitten är lättlästa. 

Animationen är trevlig att ha som bakgrund och den går i lagom fart ”Det är trevligt att det 

växlar bilder, särskilt om det är en stor bild och då ser man den tydligt med en gång och man 
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kan koncentrera sig på den. Om det hade varit mindre bilder kanske man hade behövt längre 

tid på sig så att man hade kunnat koncentrera sig på detaljerna.  En stor bild behöver man 

inte titta på så länge”. Respondenterna säger också att trovärdigheten ökar då de har med en 

bild på hur flygplanet ser ut inuti samt att det är med en färg på webbsidan som de tycker om. 

Mixen av både färgen och animationen är bra tycker de också.  Det kanske inte hade varit lika 

trovärdigt om det bara hade varit bilder på destinationer. De uppskattar också att det är en bild 

med på personalen. 

 

Verklighetsbilder kombinerat med grafiska bilder är uppskattat samt att det är trevligt när man 

ser hur det ser ut inuti flygplanet. ”det är bra att det är neutrala färger som flyter rakt 

igenom, lite blåton i allting, även bilderna är lite blå. Det är viktigt att det följer samma färg 

för att det inte ska bli rörigt”. Respondenterna hade gärna valt att göra en resa på den här 

flygsidan. ”Man får en känsla att här är det service som gäller och att man kan känna sig 

trygg med att resa med dem. Jag också en känsla av att det kanske är dyrare att beställa en 

resa härifrån än från andra flygbolag, beroendes på webbsidans design”. 

 

Respondent 1 är osäker när det gäller okända varumärken ”Växlande bilder är trevligt som 

gör att jag blir mer intresserad. Vet ändå inte om jag skulle vilja beställa genom det här 

bolaget eftersom det är okänt för mig. Annars är bilderna ganska lockande måste jag säga”. 

Menyn tycker alla respondenterna är tydlig ”Menyraden har ju här inga bilder men jag tycker 

att den är tydlig ändå. Informationen tycker jag är bra, destinationen, vart jag vill åka, hur 

många personer man är och vilken klass man vill åka med”. 

 

När det gäller logotypen tycker respondenterna att den är genomtänkt och uppfyller sitt syfte. 

Respondent 4 uttrycker sig så här ”Ska det vara någon form av fågel, kanske? Man har tänkt 

till så den inger ju förtroende. Även om det inte är en konkret bild på en fågel så är den ändå 

utformad så att man kan se att det är flyg det handlar om som ju är hemsidans syfte”. 

Respondent 2 säger ”Jag tycker att det är en väldigt snygg företagsbild. Det är många olika 

textstorlekar och en fågelliknande figur”. Respondent 8 tycker ”Logotypen säger mig 

ingenting. Den är för lång. Namnet säger mig heller ingenting om vad företaget gör, kanske 

fågeln i så fall” 

 

Alla respondenterna utom en tycker att webbsidan harmoniserar med sitt budskap så att dess 

syfte blir uppfyllt. Hon säger ”jag förstår ju att man ska flyga och är det bara det så förstår 

man ju dess syfte. Men är det så att de har charterresor så är det väldigt otydligt” och 

respondent 8 säger ”De vill sälja en riktigt bra flygresa men den säger ingenting om vart man 

vill resa ut i världen. Bara att du får en jäkligt bra flygresa”. 

 

Sammanfattningsvis är de flesta respondenterna väldigt nöjda med Garudas webbsida och kan 

tänka sig att e-handla från webbsidan eftersom de upplever att sidan har bra grafisk design.  
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5 Analys  

I detta kapitel kommer vårt empiriska material att analyseras och jämföras med det teoretiska 

material som sammanställts. Analysen kommer att besvara de delfrågor som har tagits fram 

och kommer att vara strukturerade efter våra delfrågor. 

5.1 Hur fångas användarens uppmärksamhet på webbsidan när det 

gäller bilder, färg och layout. 

 

Resultaten från empirin bekräftar Nielsens (2001) teori om att det första som en användare 

lägger märke till vid besök av en webbsida är den grafiska designen. Respondenterna svarade 

att det första som de lade märke till på sidan var färgerna, layouten och bilderna på 

webbsidan. Deras teori om att en välgjord design påverkar användarens upplevda trovärdighet 

av sidan stämmer överrens med de svar vi fick från respondenterna. De webbsidor som 

respondenterna upplevde som stökiga betraktades som mindre trovärdiga än de andra 

webbsidorna och användaren fick därför ett sämre första intryck av webbsidan. 

 

Det framkom även att färger har en stor betydelse för respondenterna och kunde vara helt 

avgörande för vilket första intryck som användaren skapade sig av webbsidan.  

 

Färg  

 

Det är viktigt att tänka på vilka färger som ska användas vid webbdesign. Färg är en viktig del 

av vårt dagliga liv och har en mycket stark inverkan på människan och olika färger skapar 

olika känslor i våra hjärnor (Bergström., 2012, s. 256). Färgvalen på sidan får effekt på 

användarna och det är därför viktigt att ta reda på vilka färger som passar till den målgrupp en 

webbsida riktar sig till. Fel val av färger kan göra så att webbsidan inte får den 

uppmärksamhet den behöver. Det skiljer sig också åt vilken association olika kulturer har till 

olika färger. Färg är förknippad med olika psykologiska faktorer som kultur, ålder, kön, 

trötthet och känslor. Människor från olika kulturella och geografiska bakgrund, olika åldrar 

och kön har olika preferenser när det gäller färger (Blustein & Iqbal, 2010). 

 

Efter att ha undersökt nio olika respondenter på fyra olika flygsidor, har det framkommit att 

färgen har stor betydelse för att en användare ska stanna kvar och förhoppningsvis göra ett 

köp. Det framkom tydligt att färgerna som finns på Tiger Airways inte lockade till köp och 

det visade sig redan efter de 10 första sekunderna att ingen av respondenterna tyckte om 

webbsidan på grund av den hade fel färger. Upplägget och färgerna är fel och liknas vid en 

reklamsida. Den orange färgen är inte populär och känns oseriös, därför minskar lusten att e-

handla. Respondenterna tycker att den passar ihop med företagsmärket då den går i stil med 

den orange färgen på tigern. Webbsidan anses inte vara trovärdig på grund av färger som 

företaget har använt sig av. Bergström, 2012 pratar om funktionella färger och icke-

funktionella färger där skillnaden är att funktionella färger har en viktigt kommunikativ kraft 

och kan användas för att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och pedagogisera. 
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En avskärmning med olika färger, exempelvis vita partier, hade gjort den intressantare och 

beställningen hade synts tydligare. Orange är en färg som märks tydligt och som är energisk 

och aktiv samt talar för lycka och representerar sol och kreativitet (Beaird,2010). Enligt 

Blustein & Iqbal 2010, har undersökningar gjorts som visar att orange färg dock är inte 

populär som färgval på webbsidor. 

 

När respondenterna kommer in på Jetstar´s webbsida får de ett helt annat intryck när det gäller 

färgsammansättningen. De flesta respondenterna tycker om färgerna och stannar gärna och e-

handlar. Några av respondenter tycker att den orange färgen skär sig med bakgrundsbilden 

som är blå men trots detta skulle de kunna tänka sig att stanna kvar på sidan och e-handla. Blå 

färg används ofta på webbsidor på webbsidor både i Asien och västvärlden och associerar till 

himmel och hav, därav den passande bilden på havet som bakgrund (Blustein & Iqbal, 2010). 

Beroende på i vilket sammanhang svart färg används kan den ge en känsla av elegans och 

vissa av rubrikerna är svarta. Vissa informationsrutor på webbsidan är blå som enligt Beaird 

(2010) inger lugn och harmoni. 

  

Det råder delade meningar om vad respondenterna tycker om färgerna på Air Asia, men de 

flesta tycker att de är bra. Webbsidan har neutrala färger i grunden med bl.a. vit bakgrund.  

Webbsidan har även enstaka färgklickar i form av logotypen som går i stil med en färgboll 

med information i animationen mitt på sidan, en sökknapp mitt på sidan som är röd samt 

mindre färgglada bilder på nedre delen av sidan. Detta gör webbsidan lockande och 

spännande. Rött inger en känsla av spänning och enligt Blustein & Iqbal (2010) symboliserar 

röd färg lycka i Asien och är där en ofta använd färg på webbsidor. Vit färg används även där 

och i västvärlden som bakgrunds färg på webbsidor.  

 

Garudas hemsida är mycket populär när det gäller dess färger. Respondenterna tycker att det 

är bra att det är neutrala färger som flyter rakt igenom, att det är lite blåton i allting, även 

bilderna har lite blått i sig. Det är viktigt att färgerna harmonierar för att det inte ska ge ett  

rörigt intryck. Blått är den vanligaste företagsfärgen och förknippas vanligtvis med värdighet 

och representativitet (Bergström, 2012, s.272). Beaird (2010) menar att blå färg ses som den 

universella färgen som inger lugn och harmoni. Några förknippar färgen på webbsidan till 

flyg och med anknytning till detta menar ju också Beaird (2010) att blå färg associerar till 

himmel och hav. Respondenterna tycker också att webbsidan inger en känsla av 

professionalism och enligt Bergström (2012) symboliserar blå färg också värdighet och 

representativitet. Blå färg används ofta på webbsidor både i Asien och västvärlden 

(Blustein & Iqbal, 2010). 

 

Layout  

 

När en webbsida ska designas är det viktigt att den är så estetiskt tilltalande som möjligt och 

det gäller att fånga målgruppers behov. Webbsidan måste vara enkel att förstå för besökaren 

vid första anblicken då hon surfar runt på nätet för att hitta det hon söker och för att uppnå 

sina mål. Det råder stor konkurrens bland alla konkurrerande webbplatser ute på nätet idag, 

därför måste webbsidan ha en bra struktur och layout så att företaget kommunicerar det 
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budskap som företaget ska förmedla till sina användare. Den grafiska designen på webbsidan 

ska skapa sådana känslor och intryck hos besökaren att han/hon stannar kvar på webbsidan 

och inte surfar vidare (Valacich Schneider & Behl, 2012, s.199). 

  

Det intryck som respondenterna fick av Tiger Airways webbsida var inte det bästa hos någon 

av respondenterna. Den upplevdes rörig med för mycket information och ansågs slarvigt gjord 

med ett felaktigt upplägg. Den uppfattades som en reklamsida hos några av respondenterna 

med för många rabatterbjudanden på olika rutor och några exotiska bilder på resedestinationer 

finns inte. Enligt Lynch & Horton (2008) ska det finnas ett sammanhang på en webbsida. För 

att blicken ska dras till navigationen och innehållet på sidan skall strukturen vara så enkel som 

möjligt. Typografi, bilder och andra grafiska element ska helst tala samma språk och ha 

samma budskap. Det ska vara en enkelhet över hela sidan och luftigt runtomkring alla 

webbelement. Om det är för mycket på sidan kan det göra att besökaren blir förvirrad och 

han/hon får svårare att hitta information. Målet är att vara konsekvent och förutsägbar, 

användare ska känna sig bekväma med att utforska webbplatsen och lita på att de kan hitta 

vad de behöver. Respondenterna tycker att menyn på webbsidan är lagd på ett bra vis, men att 

namnen kanske inte är så bra och som de upplever för allmänna. De skulle ha gjort 

menyknapparna mer specifika genom att visa om det är bilförsäljning eller uthyrning av bil. 

Navigationen måste vara tydligt med antingen sidomeny eller horisontell meny och när det 

gäller menyknapparna ska dessa visa tydligt vad det går att söka på för information. När det 

gäller rubrikerna på webbsidan ska de läggas i en hierarkisk ordning och den största rubriken 

ska säga vilket företag det rör sig om och genom detta skapas det kommunikation (Lynch & 

Horton, s 99, 2008). Ingen av respondenterna tycker att Tiger Airways logotyp säger något 

om företagets verksamhet – en tiger förknippas med djurpark, menar de. Den anses även vara 

ganska liten för ett företagsmärke. Det är viktigt för en webbsida att tala om för besökaren 

vilket syfte den tjänar och med ett bra företagsmärke med genomtänkt design förmedlar 

webbsidan sitt budskap. Företagsmärket ska vara relativt stor och ha en framträdande 

placering och ska därför vara placerad i övre vänstra hörnet (Nielsen, 2001, s.166). 

 

Respondenterna får ett positivt första intryck av Jetstar och detta första intryck respondenterna 

får, gör att de skulle tänka sig att stanna kvar på webbsidan och beställa en resa. De tycker att 

webbsidan känns seriös och inger förtroende eftersom den är välstrukturerad, klar och tydlig 

och informationen med prisuppgifter är väl synlig mitt på sidan. Typografin anses bra och de 

uppskattar att texten inte är kursiv som kan upplevas som mer svårläst. Sanseriferna utmärker 

sig på ett specifikt sätt eftersom de saknar serifer. Den enkla utformningen gör att de syns 

tydligt och därför passar som rubriker (Bergström,2012, s. 126). Menyraden ligger 

horisontellt högt upp på sidan med textinnehåll som talar om vilken information det går att få 

under varje knapp. Bokningsrutan innehåller menyknappar med text och även bild på. Bild, 

text och grafiska objekt måste samverka så att det inte blir för mycket av olika element åt ena 

eller andra hållet eftersom de påverkar varandra. Jetstar är designad på det symmetriska sättet 

som gör att den blir lugn och harmonisk att titta på. Respondenterna tycker den är 

välstrukturerad och ger en känsla av ordning och reda. Denna form av design kan inge en 

formell känsla och ge statisk och stel känsla, men i och med att det finns med en rörlig 

animation mitt på sidan ger den ändå ett positivt intryck (Beaird, 2007, s. 15-16).  

http://patricklynch.net/
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Webbsidan följer även närhetslagen då man placerat olika destinationer och deras priser nära 

varandra. Objekt som ligger nära varandra upplevs höra ihop och det går att gruppera dem 

nära varandra med mellanrum till andra grupper. Likhetens lag har även följts genom att ha 

återkommande utseende på destination och pris mitt på sidan. Genom detta skapas enhetlighet 

(Pettersson & Frank, 2004, s. 223) Företagsmärket säger ingenting om vad företaget gör med 

dess text och stjärna utan förknippas istället med bensinstation eller jeansmärken.  

Bergström (2012) menar att det är viktigt att ett företagsmärke säger någonting om vad 

företaget gör. Respondenterna tycker vid första intrycket att AirAsia känns seriös och 

professionell på grund av att det fanns flera bilder som verkar intressanta och att de var tydligt 

strukturerade. Genom dem skulle man kunna leta sig vidare och hitta något som verkade 

roligt. Strukturen på sidan känns väl genomtänkt och kombination av färgen layouten och 

typografin som gör att sidan känns trovärdig. Animationen gör så att webbsidan upplevs som 

spännande samt lockande och detta gör att respondenterna skulle kunna tänka sig att e-handla. 

Den här sidan är något asymmetrisk med en stor bild i mitten som ligger till höger och fyra 

små bilder längre ner på sidan som ligger vänsterjusterade. Den har även en annan sorts 

menyknappar med bilder på, i bokningsrutan än vad som finns ovanför den stora bilden. 

Webbsidan har kontrast med tanke på alla färger som bilderna innehåller tillsammans med 

bakgrundsfärgen som är vit och detta skapar attraktion och uppmärksamhet ifrån en 

användare.  På en webbsida som är designad på ett asymmetriskt sätt, balanseras de olika 

elementen mot varandra i diagonala riktningar. Detta ger ett mer spännande, dynamiskt och 

levande intryck om balans skapas i själva helheten (Beaird, 2007). 

Respondenterna tycker att Garudas webbsida med sin grafiska utformning, inger förtroende 

och verkar seriös - de upplever att allt på sidan känns sammanhängande och att det finns en 

tydlighet. Menyraden är tydlig och informationen med som ges är bra. De tycker att 

företagsmärket känns genomtänkt, placerad på ett bra sätt på webbsidan och utformad så att 

det går att se att det är flyg det handlar om. Enligt Beaird (2007) skapas en lugnare och mer 

harmonisk webbsida med hjälp av Gyllene snittet. Gyllene snittet inger precis som de olika 

blå nyanserna på Garudas webbsida en känsla av lugn och harmoni samt även att webbsidan 

känns välbalanserad. 

 

Bilder 

 

Webbplatser väcker attraktion främst genom färger och bilder. En dominerande färgbild 

attraherar och griper tag i mottagaren och fångar blickarna (Bergström, 2012, s.257).  

På Tiger Airways webbsida dras blicken hos alla respondenterna till den stora rutan mitt på 

sidan med sitt lågpriserbjudande som växlar bild hela tiden. Den anses inte särskilt lockande 

därför att den inte innehåller upplevelsebilder. Resten av bilderna på webbsidan ser mest ut 

som reklamannonser. Alla respondenterna tycker också att antalet bilder är för många på 

webbsidan. Webbsidan ger ett rörigt intryck med alldeles för många bilder. Om det är för 

mycket på sidan kan det göra att besökaren blir förvirrad och han/hon får svårare att hitta 

information (Lynch & Horton, 2008, s. 95-99). Tiger Airways webbsida är ett exempel på en 

asymmetrisk variant där de olika objekten balanseras mot varandra i diagonala riktningar. 

Beaird (2007) menar att balans kan skapas genom att fördela bilder och andra element på ett 

sådant sätt att de väger jämnt på webbsidan. Om det övergripande budskapet ska nå fram ska 

http://patricklynch.net/
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en webbdesigner tänka på att sträva mot förenkling så mycket som möjligt då webbsidan ska 

skapas annars kommer webbsidan att upplevas som rörig. På Jetstar uppskattas den rörliga 

bilden mitt på sidan men det kan upplevas som att den växlar bild för snabbt så att 

respondenten inte hinner läsa informationen omkring den. Mer semesterbilder hade också 

uppskattats.  

 

På Air Asia´s webbsida upplevs bilderna som tydliga och det tycker respondenterna är bra. 

Bergström, Karlsson & Parmenvik (2009) talar om att en bild får sin betydelse genom det 

sammanhang där den uppträder, dess kontext. Respondenterna tycker att bilderna är placerade 

på ett sådant sätt så att de inte blir störande och de är strukturerade på ett bra sätt som har med 

resandet att göra. När respondenterna betraktar bilderna som finns på Garuda tycker de att den 

stora bilden mitt på sidan med animationen inger förtroende. Upplägget med bilderna och 

även de små bilderna under bildspelet gör att webbsidan ser seriös ut. En bild på personalen 

och hur det ser ut inuti planet inger en känsla av trovärdighet och professionalism. 

Sammanhanget är alltså avgörande för tolkningen (Bergström, Karlsson & Parmenvik,2009).  

 

5.2 Hur stor påverkan har den grafiska designen för användarens 

vilja att e-handla?  

Under vår undersökning har det framkommit att den grafiska designen har stor påverkan för 

användarens vilja att e-handla från webbsidan. De sidor som var bättre strukturerade och 

använde sig av färger och layout som tilltalade respondenterna betraktades som seriösa och 

ingav därför större förtroende till respondenterna. Om användaren upplever att webbsidan är 

effektiv och engagerar, ökar trovärdigheten för webbsidan och även köplusten (Basso, 

Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001). Tiger Airways som var den första webbsidan som 

visades för respondenterna använde sig av många små bilder och hade för många orange 

element över hela webbsidan. Alla små bilder och erbjudanden gav respondenterna ett 

oseriöst intryck. Färgen var även ett problem då flertalet av respondenterna tyckte att den 

orange färgen inte passade till flygsidor, webbsidan upplevdes därför som oseriös. Alla utom 

en respondent angav att de inte vill e-handla från webbsidan.  

 

Det kan vara svårt att ändra uppfattning när respondenten har fått ett intryck av sidan (Smith, 

E.R. & Mackie, D.M. 2007). Det första intrycket som respondenterna fick av sidan var att den 

var ostrukturerad och webbsidan kändes oseriös. Jetstar fick bättre respons av respondenterna 

eftersom den använde sig av färger som ansågs passande för flygsidor. Webbsidan använde 

sig även av en dominerande bild och upplevdes därför som mindre förvirrande än Tiger 

Airways sida. Webbsidan upplevdes därför som mer professionell och ökade köplusten hos 

respondenterna. 
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5.3 Hur viktigt är det att användares förväntningar blir uppfyllda då 
de kommer in på e-handelsplatser för att de ska stanna kvar på 
webbsidan?  

 

Det beror på olika faktorer om hur en användare upplever en webbsida och om hans/hennes 

förväntningar blir uppfyllda när han/hon besöker en webbsida. Det kan bero på vilken typ av 

person användaren är och i vilket sammanhang webbsidan besöks (Badre, 2002, s.11). 

Människor är extremt målinriktade på webben och vill uppnå ett specifikt mål så snabbt som 

möjligt (Nielsen, 2001). Användare besöker en webbplats för innehållets skull därför är det 

viktigt att designen är bra så att den väcker tillräckligt med känslor och intryck så att 

besökaren vill stanna kvar. Respondenterna anser att de endast kan tänka sig att stanna kvar 

på de webbsidor om de har en bra struktur, bra färgsammansättning samt har bilder som är av 

bra kvalitet, visar exotiska platser och som visas i form av ett bildspel. 

 

Användare som går in på en webbsida för första gången bildar sig ett första intryck. Detta 

första intryck kommer att kvarstå och kommer att påverka om en användare återvänder igen. 

(Basso, Goldberg, Greenspan & Weimer, 2001) Respondenterna säger att de vid första 

anblicken av Tiger Airways webbsida inte skulle kunna tänka sig att köpa någon resa därifrån 

på grund av färgvalen på sidan samt dess röriga struktur. Sinnesförnimmelser uppstår över allt 

vi ser och hör i vår omgivning men då vi samspelar med information vi möts av uppstår våra 

sinnesintryck (Araï, 2001). Respondenten som skiljer sig något från den homogena gruppen, 

framhåller att ett känt varumärke betyder väldigt mycket för henne. Araï (2001) menar att 

varje stimuli som kan vara någon form av information som följer av tidigare kunskap och 

erfarenhet får sin mening genom dessa tidigare upplevelser och detta förklarar varför den nyss 

nämnda respondenten bara vill åka med flygbolag som har gott rykte och är kända. 

 

Redish (2007) menar att det är viktigt att prioritera kundernas behov genom att göra en 

målgruppsanalys och då fråga användaren om vad han/hon tycker om webbsidan. Detta gäller 

särskilt för de som bedriver e-handel. Den homogena grupp - studenter i åldersgruppen 20 – 

30 år som observerades, tycker i stort sett likadant när det gäller hur webbsidor ska vara 

designade angående färger, bilder och typografi.  

 

Sedan Web 2.0 gjorde sitt inträde har många tekniska framsteg skett inom webben och fler 

och fler handlar över nätet (Valacich Schneider & Behl, 2012). Webben har förändrat den 

traditionella affärsverksamheten till en elektronisk marknadsplats. Wigblad & Åhlgren, 

(1998) skriver att konsumenten har förflyttat sig från den fysiska butiken till hemmet och köp 

via nätet och detta påstående stämmer väl in på respondenterna som e-handlar ganska mycket. 

Höga krav ställs på dagens e-handelsidor som måste sticka ut med något speciellt för att väcka 

attraktion och priset måste också vara rätt för att kunna möta all konkurrens ute på webben.  

 

Genom de observationer som gjorts på studenterna har det kommit fram att det är viktigt med 

färgsammansättningen på webbsidan men även att det finns stora och tydliga bilder som 

väcker attraktion och intresse. Bergström (2012) menar att webbplatser väcker attraktion 
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främst genom färger och bilder. En stor färgbild som är av bra kvalitet lockar, griper tag i 

mottagaren och fångar blickarna.  

 

Oscarsson, Prenkert och Åhlgren (1999) menar att det är viktigt att skapa förtroende så att 

människor vill e-handla men det är inte alla som förstår nyttan med att handla över nätet. 

Respondenterna som vi intervjuade, hade för vana att e-handla lite då och då men endast ifrån 

kända e-handelsidor. De webbsidor de fick titta på i den här studien var okända för alla utom 

två. Enligt respondenterna ska en webbsida inge förtroende med en alltigenom genomtänkt 

design.  E-barometern (2013) informerar om att ett starkt företagsmärke är viktigt för att 

konsumenter ska känna sig trygga med att e-handla men för oetablerade e- handelsföretag är 

det svårare att uppnå förtroende eftersom de ännu inte har ett starkt företagsmärke. Våra 

respondenter fick granska webbsidor som kommer ifrån Asien och dessa sidor var för de 

flesta respondenterna okända. Endast två av dem hade stött på Air Asia tidigare i olika 

sammanhang och en av dem hade också hört talas om Tiger Airways men aldrig tittat på deras 

webbsida. När det gäller Air Asias företagsmärke så tycker de flesta respondenterna att den 

förmedlar sitt syfte genom dess design och namn som är väldigt genomtänkt. Det är dock inte 

företagsmärket som får användaren att vilja stanna kvar på denna webbsida, utan i stället dess 

layout och struktur som känns väl genomtänkt samt kombinationen av färger, layouten och 

typografi som gör att sidan känns trovärdig. Animationen med växlande och tydliga bilder gör 

även att den upplevs som spännande och lockande och detta gör att respondenterna skulle 

kunna tänka sig att e-handla. 

 

Webbsidan ska uppfylla användarens behov och den ska göra det på ett tilltalande och 

lättförståeligt sätt och detta får användaren att stanna kvar på webbsidan. 

Användarupplevelsen är en användares förnimmelse, effekt och förståelse för en webbsida - 

en sammanslagning av olika designprinciper som tillsammans skapar användarupplevelsen på 

webbsidan (Saffer, 2007, s.17). 
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6 Diskussion 

I detta kapitel kommer materialet som har analyserat i kapitel 5 att diskuteras  

 

I vår studie har vi kommit fram till att webbdesigners inte alltid följer teorin när de designar, 

vilket leder till att det budskap som webbsidan ska förmedla inte når fram till användaren. 

Respondenter upplever osäkerhet inför okända varumärken som kan övervinnas av en 

välgjord grafisk design som kommunicerar ut sitt budskap och skapar förtroende. 

 

6.1 Hur fångas användarens uppmärksamhet på webbsidan när det 

gäller bilder, färg och layout? 

 

Resultaten visar att färg på webbsidor har en i hög grad stor betydelse om en användare 

kommer att stanna kvar eller inte vid första anblicken av en okänd e-handelsida. Färger har 

stark effekt på människor och talar direkt till känslorna och respondenterna som var studenter 

i åldern 20-30 år, visade genom undersökningen att de blev starkt påverkade av vilka färgval 

som webbsidan hade och detta kunde avgöra om de fann webbsidan intressant eller inte. En 

av de webbsidor som visades för respondenterna, hade en färg som fick vissa av dem att 

känna att de helst skulle vilja lämna sidan med en gång. Tiger Airways hade orange som 

huvudfärg och den färgen är en aktiv och energisk färg som står för lycka samt representerar 

sol och kreativitet. Trots detta är det svårt att klarlägga varför den färgen inte är omtyckt och 

inte alls populär på webbsidor. Färgvalet på webbsidan är till stor del en viktig avgörande 

faktor för om webbsidan kommer att ge ett gott första intryck och som får den att väcka 

intresse hos besökarna. Blå färg är en vanlig färg bland företag och anses representera 

företaget på ett bra sätt. Respondenterna ger Garudas webbsida ett gott betyg och de använder 

sig mycket av blå toner i sin design. 

 

”Det är bra att det är neutrala färger som flyter rakt igenom, lite blåton i allting, även 

bilderna är lite blå. Det är viktigt att det följer samma färg för att det inte ska bli rörigt” 

 

”Jag tycker att den blå färgen lockar till köp” 

 

6.2 Hur stor påverkan har den grafiska designen för användarens 

vilja att e-handla?  

 

Det framkom också att osäkerhet fanns inför okända varumärken och lusten att e-handla 

minskade på grund av detta. Respondenten som är äldre och har en annan sysselsättning 

efterlyser vid första intrycket, klarhet och tydlighet vart man kan resa samt vill gärna att 

flygbolaget hon beställer ifrån ska ha gott rykte om sig och vara ett känt varumärke. Därför 

hade hon svårt att tänka sig att beställa från dessa flygsidor som var helt okända för henne. 
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Färger på webbsidan betydde inte särskilt mycket för henne. I undantagsfall skulle hon 

beställa en resa ifrån dessa flygsidor om befann sig i Asien om det inte fanns något annat 

flygbolag att beställa ifrån. Osäkerheten som de yngre respondenterna upplevde av det okända 

varumärket kunde övervinnas av en välgjord grafisk design som väckte intresse. 

 

Strukturen på webbsidan hade mycket stor betydelse i den utvalda undersökningsgruppen om 

webbsidan skulle väcka något intresse. En webbdesigner måste tänka på att sträva mot 

förenkling så mycket som möjligt då webbsidan ska skapas annars kommer webbsidan att 

upplevas som rörig.  

 

”Det ska inte vara en massa grejer som blinkar och hoppar omkring” 

 

Olika element på webbsidan ska gå i stil med varandra och som två respondenter uttryckte sig 

om Air Asia: 

 

”Layouten är gjord på ett väldigt smart sätt med en lagom blandning av olika färger och 

upplevelsebilder och så är den ljus och luftig, man inte tröttnar på att stanna kvar och titta 

och söka efter information” 

 

”Om man inte vet vad man är ute efter så kan man lätt hitta något som är intressant ändå” 

 

På webben spelar bilder i form av grafik och foton en mycket stor roll och är viktiga för att 

skapa fokus på en sida. Bilden går direkt in i högra hjärnhalvan där centra finns för känslor 

och associationer och skapar omedelbart stämningar och känslor samt överför information. 

 

”En sida som inte visar bilder känns det som de inte visar vad de har heller” 

 

Bildspel är en serie bilder som visas efter varandra och därför är Garudas webbsida mycket 

uppskattad: 

 

”Jag tycker att när det finns bilder som skiftar hela tiden så inger det förtroende, därför att 

då blir hemsidan mer levande.” 

 

”Det är trevligt att det växlar bilder, särskilt om det är en stor bild och då ser man den tydligt 

med en gång och man kan koncentrera sig på den. Om det hade varit mindre bilder kanske 

man hade behövt längre tid på sig så att man hade kunnat koncentrera sig på detaljerna.  En 

stor bild behöver man inte titta på så länge” 
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6.3 Hur viktigt är det att användares förväntningar blir uppfyllda då 
de kommer in på okända e-handelsplatser för att de ska stanna 
kvar på webbsidan?  

 

E-handlare bör fråga sig hur de vill att deras kunder ska uppleva webbsidan, att ta reda på vad 

olika färger signalerar är viktigt. Respondenterna upplever att Garudas webbsida verkar seriös 

och det är detta flygbolags koncept att signalera ut trygghet och professionalism.  

 

”Jag tycker att bilderna och färgerna är väldigt fina på webbsidan som gör att jag skulle 

tänka mig att beställa en resa.” 

 

Sidan uppfyller respondentens förväntningar när det gäller valet av färger som webbsidan 

använder sig av. Det gör så att respondenten får en positiv användarupplevelse genom dess 

färgsammansättning samt professionalist som den förmedlar till användarna. Därför känner 

användaren större förtroende för webbsidan och kan därför tänka sig att e-handla från 

webbsidan.  

 

Ett bra sätt att lära känna sina kunder är att vara där de är. Sociala media är ett viktigt verktyg 

där det går att kommunicera och diskutera med olika människor och få en god bild om vilka 

de är och vilka intressen de har men även försöka förstå varför de intresserar sig för just dina 

produkter eller tjänster. Det kan därför vara betydelsefullt för företag att ha en sida på 

Facebook eller ett konto på Twitter och där lära känna sin målgrupp. På så vis kan företagare 

lära känna sina användare för att kunna tillgodose deras förväntningar så att deras 

användarupplevelse blir optimal. 

  



 

- 53 - 

 

7 Slutsats  

I kapitlet presenteras studiens slutsatser som har tagits fram genom att besvara de tre 

delfrågorna i analysen. Genom att besvara delfrågorna kunde slutsatser dras som sedan 

användes för att besvara huvudfrågan  

 

Huvudfrågan: Hur påverkar den grafiska designen användarens första intryck av okända e-

handelsplatser? 

 

Utifrån analys av den empiriska undersökningen och på basis av teorin har vi dragit slutsatser 

om hur den grafiska designen påverkar användarens första intryck av okända e-handelsplatser.  

 

Det som framgått av vår undersökning är att det första intryck som en person bildar sig under 

några sekunder då de betraktar okänd webbsida är snabbt och bestående. Den slutsats som vi 

har kommit fram till bör vara intressant för webbdesigners när de ska skapa webbsidor åt 

företag och organisationer. 

 

Under vår undersökning har vi kommit fram till att färger har en stor betydelse för hur 

webbsidan uppfattas av respondenterna. Färger bör användas för att förstärka det budskap 

som webbplatsen vill förmedla. Färger som är energirika som orange ansågs av flertalet av 

respondenterna som störande och gav ett oseriöst intryck av webbsidan, medan sidor som 

använde sig av lugna färger som blått var omtyckta av respondenterna. På flygsidor är det 

uppskattat om blå färg används i olika toner men med inslag av vita partier. Detta beror på att 

blå färg ses som den universella färgen som inger lugn och harmoni samt associerar till 

himmel och hav, därmed anser vi att det är passande till flygsidor. Användning av lugnande 

färger på flygsidor ökar alltså trovärdigheten för sidan. Genom detta ökar 

användarupplevelsen vilket gör att kunderna är mer benägna att handla från webbsidan.  

 

Upplägget med bilder på en webbsida är betydelsefullt och kan avgöra om användaren vid 

första anblicken får förtroende för webbsidan. Bilder ska ha ett kommunikativt syfte och ha 

ett tydligt sammanhang med elementen och texten på sidan. Sidor som använde sig av en stor 

mängd bilder ansågs inte vara lika trovärdiga som webbsidor med en mindre mängd bilder 

vilket berodde på att sidorna upplevdes som oseriösa. Webbplatser som använder sig av blåa 

färger samt en mindre mängd bilder ökar användarens användarupplevelse och därmed även 

köplusten på okända e-handelsplatser.   

 

Bildspel är uppskattat och gör att hemsidan blir mer levande. Garudas webbsida hade ett 

bildspel med stora bilder av god kvalitet och på några av bilderna visades flygbolagets 

personal, och detta ingav förtroende. Ett sammanhang är således avgörande för tolkningen. 

Det är viktigt att det finns med upplevelsebilder med exotiska motiv på destinationer och att 

bilderna är placerade på ett sådant sätt så att de inte blir störande. Bildspel är uppskattat men 

det ska inte röra sig för snabbt utan användaren ska hinna läsa och betrakta innehållet.  
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Företagsmärket bör vara noggrant designad både när det gäller dess konstruktion och färger, 

eftersom den ska harmoniera med övriga element på webbsidan och säga något om vad 

företaget sysslar med. 

 

En person kan således direkt, under några få sekunder avgöra om webbsidan är intressant för 

dem eller inte. När respondenterna väl har uppfattat webbsidan som oseriös ändrar de inte 

uppfattning om sidan. Vi har därför kommit fram till att god grafisk design är helt avgörande 

för webbsidor som inte har ett starkt varumärke, vilket beror på att användare upplever sidor 

med dålig grafisk design som oseriösa. 
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8 Metod utvärdering  

Då den kvalitativa metoden är inriktad mot sociala kontexter och fokuserar på hur människor 

uttrycker sig i ord och agerar i verkligheten så riktar sig den kvantitativa metoden in sig på 

insamling och analys av empiriska och kvantifierbara data och sedan sammanfattas dessa i 

statistisk form som stapeldiagram och tabeller. Då undersökningen har fokuserat på den 

sociala kontexten så passar den kvalitativa metoden bättre till den här undersökningen. Därför 

anser vi att valet av kvalitativ metod är ett bättre alternativ. Undersökningen kunde däremot 

ha utförts på ett kvantitativt sätt om man använt sig av enkäter istället för semistrukturerade 

intervjuer, men vi anser att vi missar utförliga beskrivningar genom att använda oss av en 

sådan metod. 

 

Vi har använt oss av två insamlingsmetoder för empirin – Observation och semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Observation är en metod där vi iakttar hur en person uppträder under en intervju. Detta 

innebär vilken sinnestämning han/hon verkar befinna sig i, om personen ifråga verkar lugn 

eller orolig samt analyserar om några särskilda känslouttryck kommer fram då en webbsida 

visas. Genom denna metod kunde vi dra vissa slutsatser om hur och varför de medverkande 

uppfattat webbsidorna som visats och fick därmed ut högsta möjliga information om området 

vi ville undersöka. Respondenterna uppträdde väldigt olika, någon visade ganska stor oro då 

intervjun pågick vilket troligtvis påverkat hennes bedömning av webbsidorna något, då hon 

inte helt kunde slappna av. För övrigt var hon den person som mest visade känslouttryck för 

varje sida som visades för henne och därför kunde man genom det förstå vad hon egentligen 

menade då hon granskade sidorna. De flesta respondenter var avslappnade och väldigt 

fokuserade på webbsidorna, de analyserade därför webbsidorna på ett väldigt bra sätt. En 

person visade inte särskilt stort intresse utan visade på otålighet så därför gav han korta men 

ändå precisa svar. 

 

Med en semi-strukturerad intervju har vi kunnat styra intervju frågorna mot de områden som 

vi vill att respondenten ska besvara. Vi utformade en intervjuguide med frågor som skulle ge 

oss svar på angående hur de uppfattade den grafiska designen. Den innehöll först fyra frågor 

som berörde det första intrycket och sedan kom det elva frågor om hur de upplevde 

webbsidan efter att de granskat webbsidan en längre stund. De första 10 sekunderna skulle ge 

ett första intryck om vad de ansåg om den grafiska designen och resterande stund kunde 

respondenterna uttrycka mer om vad de ansåg om webbsidorna. Vi ställde även följdfrågor för 

att få ut ännu mer av deras åsikter om den grafiska designen. Intervjuerna kunde även varit av 

ostrukturerad natur, men det hade medfört att vi hade haft mindre kontroll över 

respondenternas svar. Därför tycker vi att valet av semistrukturerade intervjuer passade bäst 

för den här undersökningen. 

 

Vi har använt oss av den komparativa analysmetoden där vi jämfört teori med resultatet ifrån 

empirin. Anledningen till att vi använde oss av denna analysmetod var att vi ville undersöka 

om de svar som respondenterna gav oss på de olika frågorna om den grafiska designen stämde 
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överens med vad teorin säger när det gäller struktur, layout, bilder samt färger. Genom att 

först ta reda på vad författaren säger om hur tex en färg påverkar en användare på webbsidan 

så görs en analys strax därpå genom att undersöka vilken känsla respondenten får om 

färgsammansättningen på exempelvis Garudas webbsida. Stämmer respondentens tycke och 

smak med vad som står i teorin har en webbdesigner lyckats med sin design på webbsidan. 

Om respondenten har negativ kritik om något som gäller bilder och bilders placering på en 

webbsida, konstaterar vi att genom att använda oss av vår komparativa analysmetod, har 

utforskat att designen på den webbsidan är misslyckad. 

 

8.1 Resultatutvärdering 

Trovärdighet 

För att öka trovärdigheten i undersökningen valde vi att i slutet av intervjun ställa en 

sammanfattande fråga, det gjordes för att säkerställa att svaren som vi tidigare fått från 

intervjuerna hade tolkats på rätt sätt. Det gjordes för att kunna uppnå respondentvalidering 

vilket enligt Bryman & Nilsson (2011) är ett sätt att uppnå trovärdighet inom uppsatsen. 

Då vi använde oss av personer från en specifik grupp får vi empiri som bara beskriver deras 

uppfattning om hur den grafiska designen påverkar deras första intryck. För att kunna öka 

trovärdigheten i studien valde vi att intervjua en person som inte var i den specifika 

åldersgruppen, det gjorde så att vi ökade trovärdigheten i uppsatsen. 

Pålitlighet 

 

För att kunna ge så stor insikt i arbetet som möjligt valde vi att spela in alla intervjuer och 

sedan transkribera dem. Vi valde även att skriva med all information som vi fått från 

intervjuerna för att kunna ska en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser. Det 

betonas även i Bryman & Nilsson (2011), som säger att det är viktigt att skapa en fullständig 

och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. 

 

Vi medverkade även i ett seminarium där en seminarieledare samt två kurskollegor var 

närvarande. Både seminarieledaren och kollegorna granskade uppsatsen för att bedöma 

kvalitén på de procedurer som valts samt hur de har tillämpats, vilket beskrivs av Bryman & 

Nilsson (2011) som en metod för att uppnå pålitlighet. 

Överförbarhet  

För att öka överförbarheten i studien gjorde vi grundliga beskrivningar av respondenterna. Vi 

beskrev ålder, sysselsättning, vana av e-handel samt hur ofta de använder sig av e-handel. 

Detta styrks av Bryman & Nilsson (2011) som uppmanar kvalitativa forskare att skapa "thick 

descriptions", vilket betyder att forskarna försöker skapa fylliga beskrivningar av de detaljer 

som ingår i en kultur.  
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En möjlighet att styrka och konfirmera   

För att kunna öka möjligheten att styrka och konfirmera resultatet från undersökningen 

använde vi frågor som var öppna, vilket betyder att respondenterna var fria att utforma sina 

svar utan att vi som forskare försökte påverka dem med våra värderingar. Detta säger även 

Bryman & Nilsson (2011), som understryker vikten av att inte medvetet låta personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverka slutsatserna.  

 

9 Förslag till vidare forskning 

 

I stället för att göra en kvalitativ undersökning kunde man göra en kvantitativ och skicka ut 

enkäter till ett stort antal personer. Denna enkät kan även innehålla frågor där svaren skrivs 

ner för hand och på så vis går det att få utförliga svar på vissa frågor. 

 

Det hade varit intressant att besöka en webbyrå och granska vilka arbetsmetoder som de har 

när de designar webbsidor. Går de efter teorin eller designar de med hjälp av mallar? En 

annan idé hade varit att jämföra en webbyrå och ett företag som har egna webbdesigners, 

skiljer det sig åt i arbetsmetoder då de designar webbsidor? 

 

Det hade gått att göra en undersökning när det gäller de handikappades situation på webben. 

Några personer med synsvårigheter tex personer med nedsatt syn eller färgblinda hade kunnat 

analysera hur tillgängligheten för dem varit på olika webbsidor. 

 

En djupare analys om färgers betydelse vid design av webbsidor hade kunnat göras, hur 

skillnaderna i tycke och smak kan vara när det gäller ålder och kön. Vissa färger kanske kan 

användas vid design av webbsidor för yngre användare och vissa för webbsidor för de som är 

äldre. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga 1 - Intervjuer 

 

TIGER AIRWAYS 

 

Delfråga 1(Första intrycket) 10s 

 

1. Vilket är ditt första intryck av sidan? 

 

Resp.1 Det första jag såg var ju priset och att man skulle betala med dollar. Det skulle gå att 

flyga för 25 dollar. 

Resp.2 Jag la märke till bilden till höger som är highlighted som hade ett erbjudande. 

Resp.3 Jag tyckte att sidan gav ett väldigt rörigt intryck med alldeles för mycket information 

och jag fick ingen uppfattning alls om var den här sidan kommer ifrån. 

Resp.4 Lite rörig, tror jag och det var nog färgerna som gjorde att jag tyckte det. Det framgick 

ju hur man kunde göra beställningen, men jag tycker ändå att den är ganska rörig. 

Resp.5 Rörig.  

Resp.6 Respondenten tycker att sidan är flummig för att sidan innehåller för mycket 

information som inte var utspridda det var för mycket bilder  

Resp.7 Respondenten tycker att sidan känns rörig och tycker att sidan inger ett oseriöst 

intryck.  

Resp.8 Mycket bra erbjudanden, enkelt gränssnitt. De erbjudanden man har syns tydligt. 

Resp.9 Jag tycker att webbsidan känns väldigt rörig med en färg som jag inte tycker om. 

 

 

2. Tycker du att den grafiska designen inger förtroende så att du vill e-handla. 

 

Resp.1 Svårt att säga. Jag har ju bara beställt resor genom ticket och lite sådär, men både ja 

och nej. Jag är inte van vid att gå in på sådana här på sidor ifrån Asien så det känns otryggt 

tycker jag. (Säger detta med en viss tveksamhet) 

Resp.2 Nej, jag tror inte det. 

Resp.3 Nej, jag skulle inte vilja e-handla härifrån. 

Resp.4 Jag hade nog inte gjort det och så var det samma färg över hela hemsidan, men om det 

hade varit lite mer avskärmningar så hade den varit mer intressant, så kanske jag hade gjort en 

beställning, men som den är nu är det samma färg över hela skärmen. Det hade varit bättre om 

den hade varit mer avskärmad med olika färger och då hade där man kunde beställa synts 

tydligare. Kanske jag då hade beställt en resa. Den känns oseriös och otydlig. 

Resp.5 Nej, det tycker jag nog inte. 

Resp.6 Tveksam för att sidan är väldigt flummig och rörlig och skapar inte förtroende som 

respondenten känner att han vill ha. Han vågar därför inte handla från sidan  
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Resp.7 Nej, respondenten tycker att sidan inte ger det förtroende som behövs för att kunna 

uppnå förtroende. 

Resp.8 Kanske, men den gav ett rörigt intryck med alla orange rutor. 

Resp.9 Nej 

 

3. Vad är det som gör att du vill/eller ej vill e-handla? 

 

Resp.1 Jag fick intrycket av att om man åkte en speciell dag så kostade det just det priset, 

både ja och nej. Jag tycker också att det var alldeles för kort tid som jag fick titta på sidan så 

därför kunde jag inte bilda mig någon uppfattning om det. Jag är osäker på om jag skulle vilja 

e-handla därifrån. 

Resp.2 Jag tycker inte att webbsidan var fin alls. Den såg billig ut. 

Resp.3 Jag tycker att det var alldeles för rörigt med fula färger. Jag gillar inte orange och de 

som gjort sidan har använt den på fel sätt på webbsidan. Jag tycker verkligen att den är 

slarvigt gjord. 

Resp.4 Det var nog själva upplägget och färgerna. 

Resp.5 Den ser ut som en reklamsida, bara reklamannonser vid första anblicken. 

Resp.6 

Resp.7 Det som gör att respondenten inte vill e-handla är att han upplever att sidan känns 

oseriös. 

Resp.8 Trots, det trista utseendet…ja. 

Resp.9 Jag tycker inte att webbsidan har några lockande semesterbilder eller erbjudanden som 

väcker intresse hos mig. 

 

 

4. Är det bilden, färgen, layouten eller typografin?  

 

Resp.1 Både bilden och färgen gjorde att jag la märke till att man kunde beställa. 

Resp.2 Nej, jag tror inte det. 

Resp.3 Jag gillar ingenting på sidan. 

Resp.4 När det gäller färgen hade det varit bättre om det hade varit lite mer vita partier så 

kanske man hade gjort en beställning. Det hade ingett förtroende och då kanske man hade 

gjort en resa där. 

Resp.5 Det var nog färgen. 

Följdfråga: var det något speciellt med färgen?  Färgen kändes oseriös på något sätt. Är det 

något mer speciellt tex.layout ?Den hade väldigt många rutor tycker jag. 

Resp.6 Respondenten tycker att det är en mix av alla element som finns på sidan. Han tycker 

inte att det är fel färg på sidan utan att det är strukturen som gör att alla element känns fel på 

sidan. 

Resp.7 Respondenten tycker att färgerna inte passar till en flygsida och att det finns för 

många bilder på sidan som gör att sidan känns flummig.  

Resp.8 Erbjudandena. Färgen var lite tråkig förstås. 

Resp.9 Gillar inte färgen och webbsidan känns inte proffsig och välgjord. 
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Efter 10s(Första intrycket) 

 

5. Vad är det första du lägger märke till då du kommer in på webbsidan? 

 

Resp.1 Det är att jag ser att jag kan åka någonstans för 24.95 dollar och jag ser också att det 

står Midweek, så då är det tisdagar och onsdagar som man kan åka på. Jag dras till den bilden 

med det erbjudandet. 

Resp.2 Jag lägger märke till den större bilden på grund av att den är så stor.  

Resp.3 Jag tycker att animationen på bilderna går för fort, det ändras för snabbt och jag 

hinner inte läsa. Jag undrar varifrån sidan kommer egentligen. 

Resp.4 Själva beställningen - sökfunktionen. 

Resp.5 Pay to go. Den största bilden. 

Resp.6 (Tänker efter väldigt länge) Vilken del av den eller vad som helst. De här siffrorna 

som kommer och sedan försvinner.  

Resp.7 Det är färgen och de erbjudande som finns i den stora bilden på sidan. 

Resp.8 Erbjudandena 

Resp.9 Olika erbjudanden och tråkig färg. 

  

 

6. Varför tycker du så? (har det med storleken på bilden att göra eller utformningen på 

den?)  

Resp.1 Jag tycker att den är klar och tydlig och man hittar var man ska skriva i avresedag, 

vem som ska åka och hur många man är. Jag tycker också att webbsidan är klar och tydlig så 

att man blir intresserad av den.  

Resp.2 Den tar upp mycket plats, mer än det andra. Det kan ju vara bra med en stor bild om 

företaget vill visa på något som är viktigt för dem. Men jag gillar faktiskt inte färgen på sidan.  

Annars måste jag säga att jag tycker att de verkar har en väldigt bra sökfunktion. 

Resp.3 Jag gillar inte utformningen på sidan. Den är rörig och det finns ingen genomtänkt 

struktur på den och jag tycker den är slarvigt gjord. 

Resp.4 Det finns olika valmöjligheter, med rullister och att man kan välja olika alternativ. 

Fast det finns olika erbjudanden till höger så tittar man ändå på där man kan beställa. 

Resp.5 Det är väl för att det är den största bilden mitt på sidan. 

Följfråga: är det något negativt med sidan? Jag tycker fortfarande att den ser ut som en 

reklamsida med en massa olika rutor och en massa rutor med erbjudanden som man kan 

klicka på. Erbjudanden på ett rörigt sätt med tanke på att det är en flygsida. Man kan knappt 

tro att det är en flygsida. 

Följdfråga: är du osäker på att det är en flygsida? Ja 

Resp.6 

Resp.7 Respondenten säger bildens storlek drar till sig uppmärksamhet och att färgen drar till 

sig uppmärksamhet. 
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Resp.8 Det var pga av den stora texten. 

Resp.9 De ligger ju mitt på sidan men de är inte särskilt intressanta. 

 

7. Känner du stort förtroende för sidan?( Om respondenten tycker att sidan verkar vara 

seriös och om han/hon vill e-handla från webbsidan.) 

 

Resp.1 Jag är inte van vid resebyråer som kommer ifrån andra länder. Jag är tryggare med 

SAS därför de har fått bra kritik. Man får mat på flygplanet och det är bra personal. Det 

kanske är lite dyrare men allting ingår ju då tex bagageavgifter. Om man tar Ryan Air tex så 

tar ju de betalt för bagageutgifter. Jag är inte verkligen inte trygg med den här resesidan  

(säger detta med bestämdhet) 

Resp.2 Nej, jag tror inte det. Seriös är den nog, men jag skulle ändå inte vilja e-handla här. 

Resp.3 Nej, jag känner inte till företaget men tack vare certifieringen där nere gör den att jag 

kanske skulle beställa en flygresa. 

Resp.4 Nej, inte direkt och det kan nog löjligt nog bero på färgen som känner att den känns 

oseriös att det är så himla mycket rabatterbjudanden. och reklamen Om man jämför med 

Vings hemsida är det mer fokus på själva resan och inte reklamen samt erbjudanden. 

Resp.5 Nej 

Resp.6 Nej det är flummigt och inte strukturerad på ett bra sätt, de kunde istället använda sig 

av mindre bilder samt sprida ut informationen till flera ställen.  

Resp.7 Nej, respondenten skulle inte vilja e-handla från sidan då han upplever att sidan känns 

oseriös. 

Resp.8 Ja, jag vet att det är ett flygbolag. 

Resp.9 Jag tycker att den verkar för enkelt och oproffsigt gjord och då tror man inte att de har 

något bra att erbjuda heller, därför vill jag inte beställa något härifrån. 

 

8. Tycker du att företagsmärke, bilder, menyrad och information är utformad på ett 

sådant sätt så att du vill e-handla från webbsidan? 

 

Resp.1 Jag brukar bara beställa resor från resebyråer här i Sverige som jag känner mig trygg 

med så därför vill jag inte e-handla härifrån. 

Resp.2 Nej jag tycker faktiskt inte det. 

Resp.3 Nej. De har gjort för mycket på sidan. Det är ingen bra struktur på den så jag vill 

stänga av direkt. 

Resp.4 Jag tycker inte att logotypen är så jätte förtroendeingivande. Det kanske hade varit 

mer lämpligt att ha en annan sorts logotyp som hade visat tydligare vad det var för sorts 

företag. Kanske ett flygplan Tiger för mig är djurparken. Det är rörigt för helt plötsligt 

kommer det reklam och man kan se Facebook och Twitter.  

Resp.5 Logotypen märks ju knappt, men annars är det väl fint. 

Följdfråga: speglar företagsmärket vad de sysslar med? Nej, den speglar inte alls vad de 

sysslar med. Det kan i och för sig bero på varifrån de har sitt ursprung. 

När de gäller hur de har lagt upp menyerna så är det rätt bra , men namnen kanske inte är de 

bästa. Tex om man hyr bil eller…. Det förstår man ju inte riktigt. 
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När det gäller informationen så tycker jag att det är för allmänna ord för att förstå vad de 

innebär. Följdfråga: vad menar du med allmänna ord? tex bil som kan betyda att de säljer bil 

eller hyr bil, bilgarage eller vad som helst. 

Resp.6 Ja, ser inget fel på den. Men blir sedan tveksam till det. Tycker att menyraden är 

konstig, de har ingen gemensam struktur. Några i meny raden är svarta och andra gula. 

Resp.7 Företagsmärket tycker respondenten inte passar till en flygsida eftersom den borde 

kunna kopplas till flygning vilket han inte tycker att webbsidan gör. Respondenten tycker att 

bilderna känns oseriösa och är för många, han tycker även att bilderna inte förmedlar att sidan 

är till för flygning. 

Resp.8 Jag tycker inte att den passar. Den ser ut som en tiger som kommer flygandes. 

Resp.9 När jag ser företagsmärket tänker jag att det här är ett flygbolag där allt går snabbt, 

kvickt och smidigt till, med anknytning till bilden på tigern. Det är för lite bilder på sidan och 

jag gillar inte färgerna i menyraden. Annars är det bra med bilder bredvid texten på 

menyknapparna med tanke på de som har lässvårigheter eller inte förstår språket. Det finns 

information men layouten är för tråkig för att man ska fatta intresse för sidan och därför vill 

jag inte e-handla. 

 

9.Tycker du att färgerna passar till sidan? varför?  

 

Resp.1 Ja, det är väldigt lockande färger i värmen.(Omedelbart svar) 

Resp.2 Nej jag tycker inte det. På grund av att de har den färgen på sidan, gillar jag den inte.  

Resp.3 Nej. Det jag kommer att tänka på är bensinstation, när jag ser loggan – typ Statoil, Jet. 

Jag tänker inte alls på flygföretag när jag ser den här webbsidan. 

Resp.4 Det kan nog vara personligt för jag gillar helt enkelt inte orange. 

Resp.5 Om man tänker på deras logga så passar det ju med tigern. 

Resp.6 Tycker att färgen passar bra, ser inga problem med färgen. 

Resp.7 Tycker inte att färgerna passa till sidan, han tycker att färgerna borde kunna associeras 

med flygande tex blå färg. 

Resp.8 Ja 

Resp.9 De har ju valt orange färg som inte är min favoritfärg. 

 

 

10. Tycker du att det är lagom många bilder på sidan? Gör bilderna så att du vill e-

handla? 

 

Resp.1 Det är ganska lagom med bilder men på vissa ställen är det ganska många som gör det 

lite rörigt på sidan. 

Resp.2 Det är alldeles för lite bilder för att vara en resesida. Jag får inte lust att e-handla med 

de bilderna på sidan. 

Resp.3 Det är alldeles för många bilder och för rörigt på sidan. Det finns heller inga exotiska 

bilder. Så jag vill inte e-handla härifrån. 

Resp.4 De kan med fördel ta bort bilderna till höger och bara lägga fokus på beställningen. 

Det räcker med några enstaka bilder. Jag vill inte göra en beställning för här är det bara 

lågpris som gäller och för mig är en resa så mycket mer än bara att det ska vara det billigaste. 
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Så om det hade varit en upplevelsebild så hade jag tyckt att det hade medfört ett värde. 

Resp.5 för många. Jag får ingen lust att resa med dem. 

Resp.6 Tycker att sidan är flummig behöver sprida ut informationen och göra det lättare att 

hitta informationen istället. Saknar struktur. 

Resp.7 Tycker att sidan känns flummig, de borde minska antalet bilder på sidan och försöka 

organisera sidan på ett bättre sätt. 

Resp.8 Tycker att den verkar tråkig och inte alls säljande. De låga priserna lockar ändå till 

köp. 

Resp.9 Det är inte så många riktiga bilder, mest orange bilder med erbjudanden i. 

 

11.Tycker du att textens utformning på sidan gör den lättläst? 

Resp.1 Det beror på om man är duktig på engelska, som jag inte är. Ganska lättläst. 

Resp.2 Ja jag tycker att den är lättläst. 

Resp.3 Eftersom grafiken är ful så ser texten också ful ut. 

Resp.4 Nej, det är överreklam för mig och oseriöst. Den påminner mig om ÖB. För oseriöst. 

Att typsnittet är kursivt gör mig inte så mycket. 

Resp.5 Den är lättläst 

Resp.6 Ja. För mycket information, förstår sig inte på om det är erbjudande eller reklam. 

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Jo det går väl att se vad som står men jag gillar inte att texten är kursiv. 

 

12. Hur upplever du sidan förövrigt? 

 

Resp.1 Det känns som om åååå.. vad skönt det ska bli att få komma iväg någonstans, 

Bangkok tex. Trevlig sida annars (säger detta med viss tveksamhet) 

Resp.2 Jag tycker de har bra meny med biluthyrning och hotell mm. Annars tycker jag att det 

är dåligt att de har så lite bilder på sidan och färgen gillar jag inte alls. 

Resp.3 Jag tycker inte alls att den är bra. 

Resp.5 oseriös 

Resp.6 Flummig 

Resp.7 Sidan känns ogenomtänkt 

Resp.8 Lite tråkig, allmänt sett. 

Resp.9 Gillar inte strukturen och den orange färgen på sidan. Sidan hade vunnit mycket på att 

ha fler färger på sidan och lockande exotiska semesterbilder. 

 

 

 

 

Delfråga 3(Webbsidans syfte) 

 

13. Förstår du webbplatsens syfte? 

 

Resp.1 Ja, för att locka kunder till att köpa flygresor. 
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Resp.2 Dom vill att folk ska köpa resor. 

Resp.3 Ja 

Resp.4 Att man söker sig flighter och kan boka. 

Resp.5 inte riktigt. Om man tänker på namnet Tiger airways så låter det som ett flygbolag. 

Annars känns det mest som något man lägger in annonser i. 

Resp.6 Ja 

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 ja, det förstår man väl att det är de vill sälja flygresor. 

 

 

14. Tycker du att webbsidan skapar tillräckligt med känslor och intryck så att dess syfte 

blir uppfyllt? 

 

Resp.1 Ja, någorlunda. Men jag tycker nog att det är lite rörigt på vissa ställen på sidan, trots 

allt. 

Resp.2 Ja det funkar. Vissa kanske tycker den är bra men inte jag. 

Resp.3 Nej, det tycker jag inte. 

Resp.4 Ja 

Resp.5 se ovan 

Resp.6 nej 

Resp.7 nej 

Resp.8 nej 

Resp.9 Att de vill sälja flygresor förstår jag men sidan känns tråkig och oproffsig, så någon 

lust att beställa en flygresa har jag inte. 
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JETSTAR 

 

Delfråga 1(Första intrycket) 10s 

 

1. Vilket är ditt första intryck av sidan? 

 

Resp.1 Att jag ser en blå sida med många datum. Jag hann inte se så mycket på den korta 

tiden. 

Resp.2 Här är det mycket mer färger och mer bilder. 

Resp.3 Jag tycker att sidan ser lite suddig ut men jag är inte helt säker vad det kan bero på. 

Annars tycker jag att det är fin grafik på webbsidan. 

Resp.4 Att det var mycket tydligare här än på den förra sidan , för nu hade de blandat lite mer 

färger och det var tydligare var man skulle göra sin beställning. Mer förtroendeingivande. 

Resp.5 Tydligt strukturerad. 

Resp.6 Sidan känns inte lika flummig som den föregående sidan. 

Resp.7 Sidan känns mer seriös än vad tidigare sida gjorde  

Resp.8 Den verkar vara mer för semester än bara en kort och billig sida 

Resp.9 Den verkar välstrukturerad och tydlig. 

 

 

2. Tycker du att den grafiska designen inger förtroende så att du vill e-handla. 

 

Resp.1 Jag kan inte kommentera det på så kort tid som 10 sek. Det är alldeles för kort tid att 

tänka på. 

Resp.2 Ja 

Resp.3 Ja det tycker jag. 

Resp.4 Ja. 

Resp.5 Ja, den var bra strukturerad och det var lätt att förstå vad de ville ha fram. Priserna och 

erbjudandena var tydliga. Allt var neutralt. 

Resp.6 Ja det kan jag tänka mig att göra. 

Resp.7 Jag kan tänka mig att handla från denna sidan. 

Resp.8 Ja 

Resp.9 ja 

 

3. Vad är det som gör att du vill/eller ej vill e-handla? 

 

Resp.1 Det är svårt att svara på, på den korta tiden jag fick se sidan. 

Resp.2 Den hade mer bilder och såg mer ingivande och inbjudande ut så att man får lust att 

köpa sig en resa. 

Resp.3 Strukturen var bra med genomtänkt design. Det gav mig bra förtroende för sidan. 

Resp.4 Det var olika färger som gjorde det tydligt , den verkar förtroendegivande. 

Resp.5 SE OVAN 
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Resp.6 Sidan känns bra strukturerad och den är inte lika rörig som den föregående sidan. Det 

är inte för mycket information, menyraden kommer först sedan informationen. Sidan har eller 

för många bilder ,länkar och erbjudande  

Resp.7 Sidan är bra strukturerad och inte rörig alls.  

Resp.8 se nedan 

 

4. Är det bilden, färgen, layouten eller typografin? 

 

Resp.1 Jag kan inte svara på det på grund av att det är för kort tid att se på sidan. 

Resp.2 Det är layouten , ja alltihop som gör att jag vill e-handla. 

Resp.3 Allting på sidan. Tycker att texten såg lite suddig ut. 

Resp.4 se ovan 

Resp.5 SE OVAN 

Resp.6 SE OVAN 

Resp.7 Det är layouten som är bättre strukturerad, färgerna känns inte lika skrikiga och det 

känns som att de passar på flygsidor. 

Resp.8 Intressant bakgrund och den känns mer lockande. 

Resp.9 Verkar lätt att beställa ifrån med tydliga priser och destinationer. 

 

Efter 10s(Första intrycket) 

 

5. Vad är det första du lägger märke till då du kommer in på webbsidan? 

 

Resp.1 Här var det sjukt billiga flygresor. Två almanackor som jag tycker verkar bra för man 

kan trycka på olika val. Allting på webbsidan är väldigt klart och tydligt. Det brukar det 

verkligen inte vara på alla sidor. 

Resp.2 Jag ser den rörliga bilden. 

Resp.3 Priserna som man ser med en gång och destinationen. 

Resp.4 Banderollen som flyttar på sig hela tiden och jag tycker att det är ganska trevligt när 

det byter bild hela tiden. 

Resp.5 Erbjudanden. Animationen. 

Resp.6 Dras till den rörliga bilden med företages erbjudande. 

Resp.7 Jag dras till animationen med erbjudandet 

Resp.8 De har bra erbjudanden och sidan känns mer lockande med tanke på animationen. 

Resp.9 Priserna och destinationerna mitt på sidan som är tydligt gjorda. 

 

6. Varför tycker du så? (har det med storleken på bilden att göra eller utformningen på 

den?  

Resp.1 Det jag tycker är positivt är storleken och utformningen på sidan. Det finns en tydlig 

tydlig datumkarta, och jag tycker att allting på webbsidan är mycket tydligt och klart. 

Det är inte så mycket med upplevelse, inga lockande bilder med människor som är på 

stranden och badar eller några exotiska bilder med palmer eller elefanter. 

Resp.2 Jag lägger märke till havet i bakgrunden och den rörliga bilden mitt på sidan. 
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Resp.3 Webbsidan har ett väldigt tydligt fokus särskilt när det gäller färgerna mitt på sidan 

med vit bakgrund. Sidan är heller inte alls rörig. 

Resp.4 se svar ovan 

Resp.5 Att det rör sig. Det är bra i början men om man vill börja läsa på något så försvinner 

den ju. Den är bra i början men när man väl börjat läsa så stör den något i perfirin. 

Resp.6 Respondenten dras till sidan eftersom bilden var rörlig. 

Resp.7 Ja, hade kunna tänka sig att köpa en resa. 

Resp.8 Jag tycker det känns som om detta är ett bra flygbolag 

Resp.9 Därför att priserna och destinationerna ligger mitt på sidan. 

 

 

7. Känner du stort förtroende för sidan?( Om respondenten tycker att sidan verkar vara 

seriös och om han/hon vill e-handla från webbsidan.) 

 

Resp.1 Både och, är det väl. Annars var det sjukt billiga flygresor (tveksamhet här) Jag tror 

nog att jag skulle titta lite mer på denna sida faktiskt. 

Resp.2 Ja den här sidan verkar bra. Allting är mycket bättre och den känns modernare än de 

andra sidorna. 

Resp.3 Ja den här sidan har jag förtroende för. 

Resp.4 Ja, det tycker jag.  

Följdfråga: Varför tycker du det? Är det bakgrunden? 

Bakgrunden har ett tydligt fokus och att det är resandet som har betydelse här. Det syns 

tydligt var man gör beställningen (det är rött där) och vart kan man resa syns under 

banderollen, och vill du ha extrapriser på resan så syns det här nere. Så det är en tydlighet på 

sidan. 

Resp.5 Ja den var tydlig och man förstår vad de är ute efter. 

Resp.6 Ja, hade kunna tänka sig att köpa en resa. 

Resp.7 Ja, kan mycket väl tänka sig att handla från sidan. 

Resp.8 Ja, det tycker jag 

Resp.9 Ja 

 

 

8. Tycker du att företagsmärke, bilder, menyrad och information är utformad på ett 

sådant sätt så att du vill e-handla från webbsidan? 

 

Resp.1 Jag tror nog det, (tveksamhet här) den känns ganska seriös. 

Resp.2 Ja det är inget fel på den. Företagsmärket är lite tråkigt eftersom den bara består av en 

text och en stjärna. Den ser tråkig ut och hade varit bättre med lite mer färger. 

Resp.3 Den är välstrukturerad men jag tycker inte om logotypen som påminner mig om jeans 

och klädföretag men jag tycker att menyraden är jättebra, dock något suddig. 

Resp.4 Ja, fast stjärnan i logotypen kanske inte speglar resandet så jättemycket fast det kanske 

i och för sig symboliserar att de är duktiga på det de gör, med stjärnan. 
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Resp.5 Företgsmärket förstår man ju inte bara på att se vad det är för någonting. Loggan 

passar heller inte in. Annars är det ju tydligt för övrigt så att jag skulle kunna beställa en resa 

härifrån. Menyraden är bra med små bilder och tydlig text. Lättförståelig information. 

Följdfråga: vad tycker du om bakgrunden?  Lite tråkig, man tänker knappt på att det är en 

havsbild bakom för det enda man tänker på är det som är på sidan.  

Resp.6 Har aldrig tidigare sätt märket, Tycker inte att företagsmärket passar. 

Tycker att menyraden är tydlig och bra strukturerad 

Respondenten känner att han får tillräckligt med information första intr  

(Förstår inte frågan) 

Resp.7 Sidans företagsmärke passar bra till sidan bilderna är lagom många och informationen 

är lätt att hitta på sidan. 

Resp.8 Jag tycker menyraden är bra med bilder på en del av knapparna. 

Resp.9 Jag tycker att företagsmärket är tydligt och klart och i och med att ordet ”Jet” och 

”Star” är med, associerar man det till flygplan och flygande. Stjärnan bredvid gör att man får 

en känsla av att de är duktiga på det de gör. Det kunde varit mer bilder på sidan som skulle 

legat för sig själv och inte bara att alla ska vara i animationen. När det gäller menyraden ser 

det konstigt ut med olika färger på olika sökmöjligheter och detta ger ett osammanhängande 

intryck. Bra med små illustrationer bredvid texten på menyraden för de som har har svårt för 

att läsa, men de kunde varit tydligare. Informationen är tydlig och klar. Jag kan tänka mig att 

köpa en resa härifrån. 

 

9.Tycker du att färgerna passar till sidan? varför?  

Resp.1 Inte såå faktiskt. Sidan är ganska trist, tycker jag och lite tråkig som kanske beror på 

färgerna (tveksamhet här) 

Resp.2 Ja det gör den. Jag gillar den här orange färgen och bättre. 

Resp.3 Ja, den har en harmonisk bakgrund med lugna färger och fokus ligger på bakgrunden 

med bilden på havet. 

Resp. 4 Ja, jag tycker det är ganska smart gjort att markera extrapriserna med röd färg, för då 

ser man dem tydligt. 

Resp.5 de matchar inte varandra och de går inte i samma ton. Tonerna med det oranga går 

inte ihop med det andra så det skär sig med andra ord. 

Resp.6 Färgerna passar till sidan tycker han det har blivit en bra kombination  

Resp.7 Färgerna passar till sidan, det är framförallt den blå färgen.  

Resp.8 Bakgrunden är bra men det orange skär sig med bakgrunden 

Resp.9 Ja, men de är lite tråkiga ändå för mitt tycke och smak. 

 

 

10. Tycker du att det är lagom många bilder på sidan? Gör bilderna så att du vill e-

handla? 

 

Resp.1 Jag tycker det kunde ha varit mer bilder. Det hade nog gjort att jag hade tittat mer på 

vart man kunde resa. 

Resp.2 Ja det tycker jag. Bakgrundsbilden gör att jag vill e-handla. 

Resp.3 Ja de är många, men väl strukturerade. 
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Resp.4 De har 3 bilder på animationen som växlar hela tiden, så det är lagom tycker jag. 

Resp.5 Ja det tycker jag nog. 

Resp.6 Han tycker att bakgrunds bilden är lämplig  

Resp.7 Antalet bilder känns bra, men det beror till stor del på att webbsidan bara visar en bild 

åt gången vilket minskar antalet bilder som visas på samma gång.  

Resp.8 Ja, och animationen går lagom fort. 

Resp.9 Kunde varit mer på själva sidan som skulle varit färgglada, för det är ju bara 2 stycken 

i animationen. Bakgrundsbilden gillar jag alls trots att det är en havsbild. Det hade varit bättre 

med en ljus bakgrundsfärg istället. 

 

11.Tycker du att textens utformning på sidan gör den lättläst? 

Resp.1 Ja det tycker jag. 

Resp.2 Ja det tycker jag eftersom texten är rak och inte kursiv som på den förra sidan. 

Resp.3 Ja jag tycker att den är lättläst. 

Resp.4 ja, inga kursiva texter? 

Resp.5 Ja, men i menyn kanske orden kan flyta ihop så har man sämre syn kan man ha svårt 

att läsa. För min del kan man fatta vad det står. 

Resp.6 Ja 

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.8 Ja  
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12. Hur upplever du sidan förövrigt? 

 

Resp.1 Lite lockande att söka en resa. 

Resp.2 Det är bra att den har många språkval som man kan välja på ett enkelt vis. Jag tycker 

också att det är lätt att hitta allting på den här sidan. 

Resp.3 Jättebra. 

Resp.4 Trevlig och inbjudande hemsida som gör att man får förtroende att göra en resa. 

Resp.5 Den är något rörig för jag tycker det är viktigt att en sida ska vara tydlig när man ska 

klicka och så. Om man ska boka en resa så är det viktigt  med bokning på första sidan faktiskt. 

Resp.6 Känner att sidan är trovärdig och att denna sidan är mycket bättre än den förra, den 

känns mer tydlig. 

Resp.7 Sidan känns seriös och har en bättre struktur än föregående sida vilket gör det lättare 

att ta in informationen som finns på sidan. 

Resp.8 Hyfsat bra 

Resp.9 Bra, men strukturen är lite tråkig och stram. 

 

Delfråga 3(Webbsidans syfte) 

 

13. Förstår du webbplatsens syfte? 

 

Resp.1 Att här är det billiga resor som gäller. 

Resp.2 Ja det är att man ska beställa resor. 

Resp.3 Ja, det är väldigt tydligt vilket syfte den har. 

Resp.4 Yes 

Resp.5 mmm 

Resp.6 Ja 

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja 

 

14. Tycker du att webbsidan skapar tillräckligt med känslor och intryck så att dess syfte 

blir uppfyllt? 

 

Resp.1 Ja, eftersom jag inte är så van vid att sitta och boka flygresor har jag inte så många att 

jämföra med. Jag har svårt att svara på det. 

Resp.2 Ja det tycker jag, främst med sina bilder. 

Resp.3 Ja det tycker jag. 

Resp.4 Ja, fast om inte banderollen hade rört si hade inte jag fått lika stort förtroende för 

sidan. 

Resp.5 Man kanske inte blir sådär jättesugen på att resa så sett om man vet vart man  ska resa. 

Jag skulle inte gå in på denna sidan om  man inte vet vart man ska resa för då ser den ju inte 

speciellt rolig ut. Men vet jag destinationen då kan jag tänka mig att boka en resa här. 

Resp.6 Ja 
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Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja 

 

 

AIR ASIA 

Delfråga 1(Första intrycket) 10s 

 

1. Vilket är ditt första intryck av sidan? 

 

Resp.1 Jag tycker att sidan verkar rörig och flummig. 

Resp.2 Den såg billig ut och den verkade heller inte alls välgjord. 

Resp.3 Att den är snygg och välstrukturerad med fina bilder. 

Resp.4 I jämförelse med de andra webbsidorna får jag mycket större förtroende för sidan för 

de har också en banderoll. Den här sidan är ännu bättre. 

Resp.5 Den såg ändå professionell ut men ändå rörig för att titta så snabbt för då hann man 

inte med att kolla på allting som fanns. Men annars så såg den professionell ut. 

Följdfråga: vad är det som gör att den ser professionell ut? Det var många bilder men de var 

ändå tydligt strukturerade och bra färgval. Följdfråga: skulle denna  sidan kunna göra  så att 

du skulle stanna kvar och inte lämna  den och surfa  vidare. Det fanns mycket att kolla på 

och bilderna var mest intressanta. Genom dem skulle man kunna leta sig vidare och hitta 

något som verkade roligt. 

Resp.6 Tycker att sidan känns lite rörig och man direkt kan se att det är en flygbolagssida.  

Resp.7 Sidan känns seriös och jag tycker om sidans utformning och färg 

Resp.8 Den har bra erbjudanden – direkterbjudanden . Flyg till den och den platsen. Den 

verkar bra på att fånga träffar. Bra typsnitt på sidan. 

Resp.9 Jag tycker att sidan känns lockande med mycket att hitta som verkar roligt. 

 

2. Tycker du att den grafiska designen inger förtroende så att du vill e-handla. 

 

Resp.1 Ja det tror jag nog att den gör. Jag tycker att de vita och röda färgerna passar på sidan.  

Resp.2 Nej, här skulle jag inte vilja beställa några resor. 

Resp.3 Ja, det vill jag. 

Resp.4 Ja 

Resp.5 se ovan 

Resp.6 Ja 

Resp.7 tveksam 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja 

 

 

33. Vad är det som gör att du vill/eller ej vill e-handla? 

 



 

- 75 - 

 

Resp.1 Nej, jag vill verkligen inte e-handla här. Jag tycker att sidan verkar lite flummig och 

otrygg, men så kommer den ju också från Kinaområdet….. 

Resp.2 Som jag sa förut så tycker jag att den ser billig ut. Den har väldigt tråkiga färger, den 

är för vit och ljus, helt enkelt med tråkig text. 

Resp.3 Den är välstrukturerad, välplanerad med bra färger och den är inte rörig alls. 

Resp.4 Jag gillar det här med banderoller och det finns även en tydlighet när de gäller 

beställningen. Den här sidan hade också mindre bilder som gjorde hemsidan ganska snygg.  

Resp.5 Det fanns mycket att kolla på och bilderna var mest intressanta. Genom dem skulle 

man kunna leta sig vidare och hitta något som verkade roligt. 

Resp.6 Tycker att sidan känns rörig och han kunde inte se tillräckligt med information som 

behövs om han ska kunna köpa flygbiljett. 

Resp.7 Färgerna och strukturen på sidan  känns väl genomtänkta. 

Resp.8 Typsnittet ihop med lättläst, färgerna och att den har en genomtänkt design. 

Resp.9 Bra layout.  

 

4. Är det bilden, färgen, layouten eller typografin? 

 

Resp.1 Det är bilden och layouten som gör att jag tycker så. 

Resp.2 Det är färgen och typografin jag inte gillar. 

Resp.3 Jag tycker att allt är bra på sidan. 

Resp.4 se ovan 

Resp.5 man ser allting. Det är inget som drar till sig ögonen speciellt. Allt verkar intressant. 

Resp.6 Det är en kombination av färgen layouten och typografin som gör att sidan känns 

trovärdig. 

Resp.7 Kombinationen av allt på sidan 

Resp.8 se ovan 

Resp.9 se ovan 

 

 

Efter 10s(Första intrycket) 

 

5. Vad är det första du lägger märke till då du kommer in på webbsidan? 

 

Resp.1 Det är den stora bilden med en flicka som håller en skylt. 

Resp.2 De låga priserbjudande som finns på den stora bilden. Webbsida har heller ingen rolig 

bakgrund så därför är den inte rolig att titta på. 

Resp.3 Det är shopping som gäller här och resor till storstäder. Det känns som om sidan har 

mycket med kultur att göra. Min blick dras till den stora bilden med animationen. 

Resp.4 Reklam och lite trevliga bilder. Seriös med röda korset i högra hörnet samt neutala 

färger i grunden.  Ej ÖB i grunden, utan den är neutral som gör att man får större förtroende. 

Resp.5 

Resp.6 Rörliga Bilden 

Resp.7 Den stora rörliga bilden. 
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Resp.8 Bra exakta erbjudanden som säger exakt vart de tar mig. Jag tycker att det verkar att 

vara en smart sida. Animationen är bra med bra bilder som man kan se i resekataloger. 

Resp.9 Animationen mitt på sidan och att sidan känns ljus och luftig. 

 

 

6. Varför tycker du så? (har det med storleken på bilden att göra eller utformningen på 

den? (Om det är negativt kan vi fråga varför, kan vara storlek , färg eller att sidan är 

rörig) 

 

Resp.1 Jag tycker den verkar rörig kanske (säger detta med viss osäkerhet och tveksamhet) 

Tycker att sidan är svår att tyda. 

Resp.2 Det var för lite bilder och ingen handlar om resor. Längre ner kanske det finns, men 

dem lägger man inte märke till med en gång. 

Resp.3 Det har med utformningen på bilden att göra. Tycker att den verkar genomtänkt. 

Resp.4  

Resp.5 

Resp.6 För att bilden är rörlig och drar till sig blicken  

Resp.7 den rörliga bilden 

Resp.8 Se ovan 

Resp.9 Layouten är gjord på ett väldigt smart sätt med en lagom blandning av olika färger, 

bilder som är både stora och små med bra kvalitet, animationen i mitten och bra erbjudanden 

som syns tydligt. Jag tycker att sidan känns ljus och luftig också, man inte tröttnar på att 

stanna kvar och titta och söka. Bra med bilder i bokningsrutan för de som har svårt att läsa.  

 

 

7. känner du stort förtroende för sidan? (Om respondenten tycker att sidan verkar vara 

seriös så att han/hon vill e-handla från webbsidan.) 

 

Resp.1 Jag tror inte det. Den känns inte seriös och jag vet inte varför. Jag känner inte igen 

bolaget. 

Resp.2 Den är förmodligen seriös men jag skulle inte vilja e-handla från den. Tycker den 

verkar tråkig. 

Resp.3 Ja 

Resp.4Se ovan 

Resp.5 Ja. 

Följdfråga: är det något speciellt som gör att du får förtroende? Det är bra grejer på sidan 

som gör att man kanske känner förtroende. Följdfråga: Kan det vara att Röda korset gör 

reklam? Jag vet inte. Det var inte det jag tänkte på det första, men nu när jag tänker på det 

så… Det ser ut som de är mer seriösa med mer erbjudanden och tydliga bilder. En sida som 

inte visar bilder känns det som de inte visar vad de har heller. Men det får inte vara som på 

den första hemsidan som visades där det fanns bilder men det var rörigt. 

Resp.6 Helt ok tycker respondenten och kan kunde tänka sig att köpa en resa från sidan 

känner att sidan känns trovärdig. Respondenten säger att han ändrade sig då han tittade på 

sidan en längre stund och tyckte senare att sidan inte var flummig.  
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Resp.7 Sidan känns seriös och inger därför stort förtroende till respondenten 

Resp.8 Ja med anledning av det jag sagt förut 

Resp.9 Ja 

. 

8. Tycker du att företagsmärke, bilder, menyrad och information är utformad på ett 

sådant sätt så att du vill e-handla från webbsidan? 

 

Resp.1 Om jag hade varit från Kina eller Asien skulle jag nog e-handla, eftersom det är 

trevliga bilder på sidan. Elefanten och geishorna tex…. Om jag hade varit turist i Asien skulle 

jag inte köpa något härifrån därför att det är ett okänt varumärke för mig. 

Resp.2 Jag tror knappast det eftersom den verkar så trist.. 

Resp.3 Ja, de färgglada bilderna lockar. 

Resp.4 Ja, det tycker jag. Det är en röd boll som kommer igen. Det finns en tanke bakom det  

och det är ju alltid trevligt. Om det är Röda korset som stödjer den här sidan kan det inte vara 

en helt oseriös sida. Då bidrar den till att jag får ett ökat förtroende. Menyraden är genomtänkt 

tex ett flygplan på flight och då förstår man att man ska göra bokningen där och bagaget och 

hotellbokning. Det känns som det är en väldigt genomtänkt sida. 

Resp.5 Eftersom företagmärket  är känt för mig har jag förtroende för det (genom ett spel på 

bilden). Den ser ut som vilken sida som helst man går in på så har de ungefär samma upplägg 

så man känner sig lite hemma och det är ju rätt bra. 

Följdfråga:vad tycker du om den vita bakgrunden? Bra då den blir neutral genom detta. 

Inte för kladdigt. Menyraden är bra. Informationen är bra lagd på sidan. 

Resp.6 Loggan tycker han är mycket bättre och lämplig än de två föregående sidorna, det 

beror på att tidigare loggor inte hade något att göra med det som företaget arbetade med. De 

två menyraderna tycker respondenten gör sidan lite flummig och det hade varit bra om sidan 

använde sig av en enda menyrad. Bilderna tycker respondenten är bra och det är lättare att 

hitta den information som man behöver. 

Resp.7 Ja, bilderna färgerna och layouten tycker jag är bra utformade, bilderna visar på vad 

webbsidan vill förmedla. Färgerna passar bra till en flygsida och menyraderna är lätta att hitta. 

Resp.8 Jag tycker att allt verkar bra på denna sidan med bra meny-check in, bra bilder. De gör 

det enkelt för användaren. 

Resp.9 Ja det är designad på ett mycket bra sätt. 

 

 

9.Tycker du att färgerna passar till sidan?  

 

Resp.1 Ja det tycker jag. Det är trevligt med animationen som ger ett positivt intryck. 

Resp.2 Nej, det är för mycket vitt och för lite rött. Den förra webbsidan var mycket bättre 

som har varit den bästa hittills. 

Resp.3Allt är enkelt och färgerna passar till sidan. 

Resp.4 Ja 

Resp.5 Yepp 

Resp.6 Ja 

Resp.7 För att de använder sig av färgen bli vilket passar till en flygsida. 
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Resp.8 Ja, färgerna känns neurala och passar bra till flygsidor 

Resp.9 Ja, det är en lagom blandning av färger. Det behövs inte så mycket färger, i och med 

att det är bilder av bra kvalitet, är bilderna är färgglada i sig själva. Gillar allt det ljusa som 

ger ett fräscht intryck som gör att jag inte tröttnar utan vill stanna kvar. 

 

 

10. Tycker du att det är lagom många bilder på sidan? Gör bilderna så att du vill e-

handla? 

Resp.1 De är lite för många som gör att det blir rörigt. Kanske att det finns en liten chans att 

jag skulle e- handla. 

Resp.2 Nej det är för lite med bilder. Eftersom det inte är tillräckligt många vill jag inte det. 

Resp.3 Ja jag tycker att bilderna räcker för att jag skulle vilja beställa en resa. 

Resp.4 De är placerade på ett sådant så att de inte blir störande. Fokus ligger ändå på 

beställningen och så är det lite trevliga bilder och inbjudande runtomkring och bakgrunden är 

också vit så vi upplever att det inte är så störande. Hade det varit en orange bakgrund kanske 

man hade upplevt det som om det hade varit mer rörigt. 

Resp.5 Ja. Om man inte vet vad man är ute efter så kan man lätt hitta något som är intressant 

ändå. Jag är emot mycket bilder men är de strukturerade på ett bra sätt som har med resandet 

att göra är det ok. Det får inte bli för kladdigt överallt. 

Resp.6 Tycker att det är bra bilder som är tyliga men det är för många bilder tycker 

respondenten. 

Resp.7 Det är lagom många bilder. 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja 

 

11. Tycker du att textens utformning på sidan gör den lättläst? 

 

Resp.1 Jo den är lättläst. 

Resp.2 Ja den är lättläst. 

Resp.3 Ja det tycker jag. Det passar med svart text mot vit bakgrund. 

Resp.4 Ja detta känns ju mer som en seriös sida jämfört med de två andra nu när jag har tittat 

på den här och de andra känns mer oseriösa. 

Följdfråga: Så detta är den bästa sidan? Ja skulle jag göra en beställning så skulle jag välja 

den här. Följdfråga: Är det just bakgrunden du tänker på då? Mmm  

Följdfråga: för att den är så neutral och du kan…..tex den här röda searchknappen  och… ja, 

de har tänkt till lite när de gjort det här och just bilderna på menyraden gör att det är ganska 

enkelt för mig att veta var jag ska trycka. När det gäller det här med have a question så kanske 

jag hade lagt den i högra hörnet i stället om jag hade utformat sidan  eller om man själv hade 

fått bestämma vart man skulle ha den placerad. 

Följdfråga: Skulle du vilja ändra på någonting? Nej, det tror jag inte. Jag tycker den är 

ganska bra. 

Resp.5 Ja 

Resp.6 Texten är varken för stor eller för liten och formaten som de har använt sig av är bra.  

Resp.7 Ja 
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Resp.8 Ja och förmedlar informationen som finns på sidan 

Resp.9 Ja 

 

12. Hur upplever du sidan förövrigt? 

 

Resp.1 Någorlunda trevlig, men något rörig. 

Resp.2 Den har ingen riktig meny och är inte lika tydlig. 

Resp.3 Jag tycker den är jättebra. 

Resp.4 Jag tycker bara att hittills är detta den bästa sidan. 

Resp.5 Följdfråga: skulle du vilja e-handla härifrån? Ja. 

Resp.6 Bra 

Resp.7 Bra 

Resp.8 Lockande 

Resp.9 Jag är nyfiken på den och vill stanna kvar 

 

 

Delfråga 3(Webbsidans syfte) 

 

13. Förstår du webbplatsens syfte? 

 

Resp.1 Ja, de vill sälja flygresor till ett billigt pris. 

Resp.2 Ja, de vill sälja flygresor. 

Resp.3 Ja 

Resp.4 Ja 

Resp.5 Ja 

Resp.6 Ja 

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja 

 

14. Tycker du att webbsidan skapar tillräckligt med känslor och intryck så att dess syfte 

blir uppfyllt? 

 

Resp.1 Ja det tycker jag. 

Resp.2 Vissa kanske tycker den är bra, men inte jag. 

Resp.3 Ja det tycker jag. 

Resp.4 Ja 

Resp.5 Ja 

Resp.6 Ja 

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja 
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GARUDA INDONESIA 

 

Deltagare 1 

 

Delfråga 1(Första intrycket) 10s 

 

1. Vilket är ditt första intryck av sidan? 

 

Resp.1 Att det satt två personer där som skulle beställa en resa. 

Resp.2 Den såg bra och modern ut. Det var snygga färger och många bilder med sitt bildspel. 

Resp.3 Allt var snyggt på sidan, den var välstrukturerad med fina bilder. 

Resp.4 Att detta är den bästa hemsidan av de alla fyra och att det är en väldigt seriös och 

välskapad hemsida. Färgerna som är blåa gör att den blir neutral. 

Följdfråga: Tycker du att blå färg passar till flygresor? Ja, det tycker jag, himmel och hav… 

Resp.5  Seriös. Det känns som ett ställe som man skulle kunna beställa härifrån om man vore 

affärsman. Inte semesterresor, bara business. 

Följdfråga: Om du jämför denna sidan med de andra sidorna, vilken tycker du är mest 

trovärdig?   

Resp.6 tycker att bilderna känns lockande  

Resp.7 Sidans bilder känns professionella och visar tydligt vad sida säljer. 

Resp.8 Jag tycker att den ser professionell ut 

Resp.9  Kvalitet rakt igenom 

 

 

2. Tycker du att den grafiska designen inger förtroende så att du vill e-handla? 

 

Resp.1 Inte direkt. Det var något tråkigt över webbsidan. 

Resp.2 Ja, det tror jag. 

Resp.3 Ja, absolut. 

Resp.4 Ja, absolut. 

Resp.5 ja 

Resp.6 tycker att bilderna känns lockande  

Resp.7 Ja 

Resp.8 Nej, den lockar inte till spontanköp. Den ser ut som KLMs sida ungefär. Jag tycker 

inte den ser intressant ut. 

Resp.9 Ja 

 

3. Vad är det som gör att du vill/eller ej vill e-handla? 

 

Resp.1 Det var något tråkigt intryck jag kände då jag fick se sidan.. 
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Resp.2 Jag tycker att sidan verkar förtroendeingivande. 

Resp.3 Det var en förtroendeingivande webbsida. Noggrant och fint gjord. 

Resp.4 Bilderna ihop med tydligheten där man gjorde beställningen. Allting var 

sammanhängande och det fanns en tydlighet. Det fanns inte så många bilder och text. 

Resp.5 Man hann inte se så mycket mer än bilderna mitt fram, men upplägget på de bilderna 

såg väldigt seriösa ut på något sätt. Jag tänker inte på semester mest bara på flygresor för att ta 

sig från en destination till en annan. 

Resp.6 **** 

Resp.7 Strukturen är bra och det var lagom många bilder på sidan. Ger ett seriöst intryck  

Resp.8 Den verkar trist 

Resp.9 Får en känsla av att om jag beställer något här får jag något bra. 

 

 

4. Är det bilden, färgen, layouten eller typografin? 

Resp.1 Det kunde ju varit bilden och att det var en okänd sida. 

Resp.2 Jag tycker att bilderna och färgerna är väldigt fina på webbsidan som gör att jag skulle 

tänka mig att beställa en resa. 

Resp.3 Jag tycker att den blå färgen lockar till köp. 

Resp.4 se ovan 

Resp.5 

Resp.6 Färgen var lockande och att strukturen var bra samt det var bra bilder. 

Resp.7 Bilderna, färgen och layouten tycker jag är de viktigaste  

Resp.8 Det är en bra mix med färger men den lockar inte till köp. Den har inga säljande bilder 

och några destinationer ser man inte heller. Det känns bara som att flyga som gäller.  

Resp.9 Animationen mitt på sidan som innehåller stora bilder som känns behagliga att titta. 

Färgerna känns också behagliga och jag gillar de olika blå tonerna. 

 

Efter 10s(Första intrycket) 

 

5. Vad är det första du lägger märke till då du kommer in på webbsidan? 

 

Resp.1 Människor som åker från en världsdel till en annan. De sitter på flygplanet och nu 

tycker jag att webbsidan ser förtroendeingivande ut.  

Resp.2 Det finns många bilder på sidan, den som växlar hela tiden tycker jag om och den blå 

färgen i olika nyanser. 

Resp.3 Animationen som ändrar sig hela tiden.  

Resp.4 Beställningen och trevliga bilder i bakgrunden som rör sig. Jag tycker att när det finns 

bilder som skiftar hela tiden så inger det förtroende, därför att då blir hemsidan mer levande. 

Resp.5 Den ser professionell och tydlig ut men ingenting annat mer än flyg. Här tänker man 

lite annorlunda än om det hade varit vanliga resebilder. 

Resp.6 Blir fortfarande lockad av de rörliga bilderna 

Resp.7 De stora bilderna som visas i bildspelet. 

Resp.8 Trist, det är bara att sälja tjänster och flygbiljett här. Det finns inga lockande bilder. 

Den ser mer businessinriktad ut och ej spontanbokning. 
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Resp.9 Animationen mitt på sidan och den fina färgsammansättningen. 

 

6. Varför tycker du så? (har det med storleken på bilden att göra eller utformningen på 

den? Om hon säger något negativt kan vi fråga varför, kan vara storlek , färg eller att 

sidan är rörig) 

 

Resp.1 Det blir ett annat intryck då man får titta på sidan lite mer, i jämförelse med den första 

anblicken av sidan som inte säger mig så mycket. Växlande bilder är trevligt som gör att jag 

blir mer intresserad. Vet ändå inte om jag skulle vilja beställa genom det här bolaget eftersom 

det är okänt för mig. Annars är bilderna ganska lockande måste jag säga. 

Resp.2 Jag gillar blått. 

Resp.3 Man lägger märke till animationen med en gång och ser tydligt att det är en 

Travelsida. 

Resp.4 Se ovan 

Resp.5 se ovan 

Resp.6 Se ovan 

Resp.7 Storleken 

Resp.8 Det är storleken 

Resp.9 De stora bilderna i animationen och att det verkar vara ett flygbolag som erbjuder 

kvalitet. 

 

7. känner du stort förtroende för sidan?( Om respondenten tycker att sidan verkar vara 

seriös och om han/hon vill e-handla från webbsidan.) 

Resp.1 Den verkar seriös. Kanske att jag skulle beställa från den om jag befann mig i Asien 

och skulle resa vidare. 

Resp.2 Ja jag tror det. Av de webbsidor jag har sett hittills så är denna den bästa av dem och 

detta beror på den växlande bilden och färgerna på sidan. 

Resp.3 Ja. 

Resp.4 Ja 

Resp.5 Ja 

Resp.6 Respondenten känner stort förtroende för sidan eftersom den inte är rörig och har en 

bra struktur han känner även att han får den information som han behöver och han behöver 

inte leta efter den.  

Resp.7 ja, för att sidan känns trovärdig och seriös  

Resp.8 Ja, den ser proffsig ut 

Resp.9 Ja 

 

Delfråga 2(Den grafiska designen) 

 

8. Tycker du att företagsmärke, bilder, menyrad och information är utformad på ett 

sådant sätt så att du vill e-handla från webbsidan?) 

 

Resp.1 Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att sidan känns lite tråkig, och på många ställen är 

texten så liten. Men annars är menyraden ganska bra och tydlig. 
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Resp.2 Jag tycker att det är en väldigt snygg företagsbild. Det är många olika textstorlekar 

och en fågelliknade figur. Dom har bra menyrader, som är två stycken. Den verkar lätt att se 

och söka på. 

Resp.3 Ja, den är väldigt fin utformad. 

Resp.4 Jag tycker att logotypen är genomtänkt. Ska det vara någon form av fågel, kanske? 

Man har tänkt till så den inger ju förtroende.Även om det inte är en konkret bild på en fågel så 

är det ändå så är den ändå utformad så att man  kan  se att det är flyg det handlar om som  ju 

är hemsidans syfte. Menyraden har ju här inga bilder men jag tycker att den är tydlig ändå. 

Informationen tycker jag är bra, destiantionen, vart jag vill åka, hur många personer man är 

och vilken klass man vill åka med. 

Resp.5 företagsmärket visar tydligt vad det är för något, menyn är också tydlig och 

bokningsrutan är tydlig och det är en fördel så det ser lätt ut att boka. 

Följdfråga: får du känslan av att det är här de säljer resor? Bara flygresor, inte charter. 

Följdfråga: vill e-handla härifrån? Ja, om man ska till en stad eller så. Jag skulle nog ha 

bokat boende nån annanstans ifrån,  känns det som. 

Resp.6 Respondenten tycker att företagsmärket är lämplig för den verksamheten som 

företaget bedriver. Menyraden känns tydlig. Det är tillräckligt med bilder. 

Resp.7 Ja, bilderna färgerna och layouten tycker jag är bra utformade, bilderna visar på vad 

webbsidan vill förmedla. Färgerna passar bra till en flygsida och menyraderna är lätta att hitta. 

Resp.8 Logotypen säger mig ingenting. Den är för lång. Namnet säger mig heller ingenting 

om vad företaget gör, kanske fågeln i så fall. De vill sälja en riktigt bra flygresa men den 

säger ingenting om vart man vill resa ut i världen. Bara att du får en jäkligt bra flygresa. 

Resp.9 Bilden i företagsmärket ser lite underlig ut men den ska väl föreställa en fågel men 

texten är bra annars. De små bilderna där nere är inte så jättetydliga men tack vare den fina 

animationen gör det inget. Menyraden är bra och tydlig och information också tydlig. 

 

9.Tycker du att färgerna passar till sidan?  

 

Resp.1 Ja det tycker jag 

Resp.2 Ja det tycker jag. Jag gillar blått. 

Resp.3 Ja, de har få av varje färg som är väldigt fina. Bara några stycken få starka färger i 

form av små rutor och knappar och flygvärdinnans dräkt, men de är inte störande. 

Resp.4 Ja det är lite verklighetsbilder  kombinerat med gafiska bilder. Det är ju också trevligt 

när man ser hur det ser ut inuti flygplanet. 

Resp.5 Ja, de är neutrala färger som flyter rakt igenom.. Lite blåton i allting, även bilderna är 

lite blå. Det är viktigt att det följer samma färg för att det inte ska bli rörigt. 

Resp.6 Färgerna passar till sidan då det påminner om semester. 

Resp.7 För att de använder sig av färgen bli vilket passar till en flygsida. 

Resp.8 Den har bra färger – man flyger uppe i skyn. 

Resp.9 Ja, blått passar till flyg. Man associerar till himmel… 

 

10. Tycker du att det är lagom många bilder på sidan? Gör bilderna så att du vill e-

handla? 

Resp.1 Ja, det är lagom med bilder 
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Resp.2 Lagom med bilder. Ja jag skulle kunna tänka mig att e-handla härifrån. 

Resp.3 Ja 

Resp.4 ja 

Resp.5 Både ja och nej. Om de säljer resor med både hotell och boende känns det som de 

hade behövt mer bilder så att man förstod det. 

Resp.6 Ja och bilderna gör så att respondenten vill handla från sidan.  

Resp.7 Det är lagom många bilder. 

Resp.8 Vissa är bra men vissa är inte är intressanta. 

Resp.9 Ja 

 

11. Tycker du att textens utformning på sidan gör den lättläst? 

 

Resp.1 Ganska bra fast det hade varit lättare om texten hade varit på svenska. 

Resp.2 Ja den verkar lättläst. 

Resp.3 Ja, jag tycker att vit text till blå bakgrund passar bra. 

Resp.4 Ja det tycker jag. Man kanske inte läser så mycket när bilderna skiftar men det är 

trevligt att ha den som bakgrund. 

Följdfråga: är det bilderna eller färgen som du tycker är absolut mest förtroendeingivande? 

Det är en kombination och det blir verklighetstroget också. Om det hade varit bilder som hade 

varit grafiskt egengjorda kanske det inte hade varit samma förtroende 

Är det bilden på planet inuti som gör det eller hade det spelat någon roll om det varit vanliga 

bilder på destinationer? Det kanske inte hade varit lika troch mixen på bilderna som de har 

fått bilderna bra. De har fått med en bild på personalen också som jag tycker är bra. 

Resp.5 Ja inget konstigt med det. 

Resp.6 Ja, formatet är bra och storleken känns bra. 

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja, den mesta texten är lättläst. 

Följdfråga: är det rätt typsnitt? Ja, det måste väl vara Arial typsnitt som känns lättläst. 

 

12. Hur upplever du sidan förövrigt? 

Resp.1 Jag tycker att den är någorlunda trevlig. 

Resp.2 Vet inte. Jag har svårt att förklara det 

Resp.3 Jag tycker att den är väldigt fin, jag har stor lust att klicka mig vidare på webbsidan. 

Resp.4 Jag tycker den är förtroendegivande och om man jämför med en första så känns den 

som ett skämt. Det känns som om den bara är påhittad (skämt!) och oseriös. Jag hade ju valt 

den här hemsidan att göra min resa på. 

Resp.5 Bra att bilden rör sig. Det är inte lika störande som på den andra då det gick så fort. 

Följdfråga: tycker du det är trevligt att det växlar bilder? Ja, i alla fall om det är en stor bild 

och då ser man i alla fall tydligt med en gång och man kan koncentrera sig på den. Om det 

hade varit mindre bilder kanske man hade behövt längre tid på sig så att man hade kunnat 

koncentrera sig på detaljerna.  En stor bild behöver man inte titta på så länge.  

Följdfråga: Så att ju mindre element det är på en webbsida desto bättre är det ?  

Ja det tycker jag. 
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Resp.6 Respondenten upplever sidan som trovärdig och upplever sidan som den mest 

trovärdiga av de fyra sidorna. Tycker att en webbsida ska använda sig av en stor bild istället 

för flera små bilder. Tycker även att bilderna tydliggör sidans syfte. 

Resp.7 Sidan är den bästa av alla sidor som jag har tittat på. 

Resp.8 De verkar väldigt proffsiga, mer än Air Asia 

Resp.9 Man får en känsla att här är det service som gäller och att man kan känna sig trygg 

med att resa med dem. Jag får också en känsla av att det kanske är dyrare att beställa en resa 

härifrån än från andra flygbolag. Bokningsrutan verkar lätt att beställa ifrån.  

 

Delfråga 3(Webbsidans syfte) 

 

13. Förstår du webbplatsens syfte? 

Resp.1 Man ska beställa resor 

Resp.2 Beställa resor 

Resp.3 Beställa en resa någonstans. 

Resp.4 Ja 

Resp.5 Ja jag förstår ju att man ska flyga och är det bara det så förstår man ju dess syfte. 

Men är det så att de har charterresor så är det väldigt otydligt. 

Resp.6 Ja  

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja, men man får känslan av att det som ska vara i fokus är att en resa ska säljas och 

inte själva destinationen. 

Resp.9 Ja 

 

 

14. Tycker du att webbsidan skapar tillräckligt med känslor och intryck så att dess syfte 

blir uppfyllt? 

 

Resp.1 Ja det tycker jag. Det finns väldigt vackra bilder på sidan som känns lockande. 

Resp.2 Ja det tycker jag. Den är bra designad. 

Resp.3 Ja. Bilderna är väldigt vackra. 

Resp.4 ja 

Resp.5 se ovan 

Resp.6 Ja  

Resp.7 Ja 

Resp.8 Ja 

Resp.9 Ja 
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15. Hur tycker du att en webbsida ska vara? 

 

Deltagare 1  

Eftersom jag inte har beställt så mycket flygresor har jag inte så mycket att jämföra med, men 

det viktigaste är att det är klart och tydligt vart man kan resa – destinationen och att det 

framgår tydligt och klart var och hur man ska trycka in informationen när det gäller antalet 

vuxna och barn som ska resa samt avresedag. Det är också bra om man kan se att det finns 

hotell som man kan övernatta på om det är weekendpaket man ska beställa. Företagsmärket är 

också viktigt och det ska helst vara ett känt företagsmärke som har gott rykte om man inte är 

så van vid att beställa just flygresor. Vilket rykte som flygbolaget har, har också stor betydelse 

som tex SAS har ju gott rykte om sig. Ryan Air har man ju hört ha ganska dåligt rykte så dem 

vill man ju inte beställa ifrån. 

 

Deltagare 2 

 

Det är viktigt med tydliga bilder med bra kvalitet, fina färger, bra textsnitt som är lättläst men 

också lätt att hitta. Det ska fungera bra då jag söker efter information på webbsidan eller söker 

efter produkten som jag vill ha på webbsidan. 

 

Deltagare3 

 

Webbsidan ska vara designad på ett sätt så att den inte ger ett rörigt och slarvigt intryck. Den 

ska inge förtroende med en alltigenom genomtänkt design. Det ska inte vara för mycket bilder 

eftersom det ger ett rörigt intryck. Bra är att ha en vit bakgrund men med färgklickar lite här 

och var i form av knappar eller mindre bilder.  

 

Deltagare 4 

 

Jag tycker att bokningen bör vara tydlig som det var på den sista hemsidan och det ska lätt gå 

att göra sin bokning. Sedan ska atmosfären runtom på något sätt vara verklighetstrogen och 

inte vara grafiskt påhittade bilder, för jag tycker ändå att det är trevligt att se personalen och 

hur det ser ut inuti planet och hela den biten. Sedan kan man ju kolla upp hur trovärdigt det 

här är. 

 

Deltagare 5 

 

Det ska vara struktur och tydlighet och att det inte är rörigt och att färgerna passar så att det 

inte blir kladdigt. Det ska inte vara en massa grejer som blinkar och hoppar omkring. 

Den första hemsidan som visades var skrikig och inte alls rolig att titta på. 
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Deltagare 6 

 

Det ska vara en bra struktur och inte vara för rörig. Elementen på sidan ska vara lagda på ett 

rätt sätt, då kommer den inte att kännas rörig. Jag tycker också att en webbsida ska använda 

sig av en stor bild istället för flera små bilder. Webbsidans logga ska säga något om vad 

företaget arbetar med. 

 

Deltagare 7 

 

Webbsidan layout bör ha en bra struktur så att besökare lätt kan navigera sig på webbsidan. 

Det ska inte finnas för många bilder som gör så att sidan känns rörig utan sidan bör istället 

använda sig av en stor dominerade bild som byter information som Garuda har gjort på sin 

webbsida. Färgerna som används ska associeras med flygning, så färger som blått och vitt bör 

användas i stor utsträckning. 

 

Deltagare 8 

 

Webbsidan ska vara enkel och lätt att förstå med ett bra gränssnitt. Det ska vara bra namn på 

menyraden och den ska vara lättnavigerad. Viktigt att det finns klara och tydliga bilder som 

visar olika platser som det går att åka till. De erbjudanden som finns ska synas tydligt. För 

mig betyder det mycket att flygbolaget har ett känt varumärke. 

 

Deltagare 9 

 

Logotypen på webbsidan är viktig som ska säga något om vad företaget sysslar med. Att 

komma in på en webbsida och inte förstå vad den vill förmedla är inte bra, då vill man bara 

lämna sidan och gå vidare. Navigeringen är mycket viktig som antingen och det ska vara 

tydlig information på menyknapparna som visar vad man kan söka på. Denna ska ligga högt 

uppe på webbsidan och gå neråt vertikalt eller horisontellt rakt över sidan. Det är bra om det 

finns en sökruta högst upp ovanför menyraden så att det går att direktsöka på en vara. Det 

behöver inte vara så mycket bilder och text på sidan vilket kan ge webbsidan ett rörigt intryck, 

utan det ska vara mycket luft mellan elementen och gärna ljus bakgrundsfärg. Bilderna ska 

vara av bra kvalitet med motiv som väcker attraktion - då väcks intresse för webbsidan och 

man stannar antagligen kvar. När det gäller färger på webbsidan är det också viktigt att en 

webbdesigner tänker på vem/vilka webbsidan vänder sig mot och vad det är den ska förmedla. 

Vissa sidor ska förmedla lugn och harmoni och då passar grön färg, till flygsidor passar blå 

toner och till webbsidor som säljer kläder kan man anpassa färger på webbsidan efter säsong. 

Till jul passar mycket röda inslag, till hösten petrolfärgat eller enstaka inslag av gult-orange 

om man tänker på färgen på höstlöven och under vårsäsongen kan det vara mycket gröna 

inslag. En stor dominerande bild mitt på webbsidan behövs för att väcka intresse – kanske om 

det senaste modet eller ett bildspel som inte går alltför snabbt. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 

informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 

lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

 

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 

Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 

sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 

som mellan företag och utbildning. 

 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 

och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 

och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 

utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 

marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-

baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 

för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 

att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-

användning i företag och organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 

Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 

och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 

välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 

professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 

aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 

internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 

som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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