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Abstract 
 
There were times when a site attracted users, no matter how bad it worked or how bad it 
looked. The technology was new and users ignored how the site looked like. Today, 
everything is different, corporate web sites are often their face to the public. The first 
thing that a potential customer will get in contact with when they are searching for 
information on various services and products is the corporate Web site. And the fact is, in 
today's business world, all companies want to show the best face to the public. That is 
why the most companies are putting a lot of effort to make its site more appealing.  
 
       "The site has to be more eye-catching - to" wow "the viewer."  
                                                    (John Meads 2008)  
 
This study aims to create an understanding of some aspects of graphic design that are 
important to know for a designer who wants to increase the usability of a web 
application. In this way, we want to give designers an opportunity to create web pages 
with a high degree of user acceptance.  
 
By doing a literature review and an empirical investigation, have we strived to examine 
whether the graphic design can help to increase web usability or if it is just distracting 
Widget, which is there only for decoration purpose. Our study shows that what today is 
seen as a problem with graphic design is that the designer are either designing a useful or 
aesthetically designed web pages. Instead to see graphic design as a solution to the 
problems that exist in web usability, perceives graphic design as a source of the 
problems.  
 
The conclusions we reached, based on the analysis of literature studies and the empirical 
study is that the possibility for a designer to be able to make use of graphic design to 
enhance the usability is now quite big. An excuse, we often find in the literary studies, we 
have taken note of is that the technology is not enough. But as we see in today’s world, 
the technology has developed enormously, which makes it possible to apply the graphic 
design. We have also based on the empirical investigation found that graphic design and 
usability is two parts, which together form a whole. 
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Sammanfattning 
 
Det fanns tider då en webbplats lockade till sig användare oavsett hur dåligt den 
fungerade eller hur dåligt den såg ut. Tekniken var ny och användarna struntade i hur 
webbplatsen såg ut. Idag är allting annorlunda, företagens webbplats är ofta deras ansikte 
utåt. Det första som en potentiell kund kommer kontakt med när de söker efter 
information om olika tjänster och produkter är det på företagens webbplats. Och faktum 
är, i dagens näringsliv, vill alla företag visa det bästa ansikte för allmänheten. Därför 
lägger dem flesta företag stör mödan att göra sin webbplats mer tilltalande.   
 

                                  “The site has to be more eye-catching -- to "wow" the viewer.” 
(John Meads 2008)  

 
Denna utredning syftar att skapa förståelse för några aspekter inom grafisk design som är 
viktiga att beakta för en designer som vill öka användbarheten hos en applikation. På så 
sätt vill vi ge designer möjlighet att skapa webbsidor med hög grad av 
användaracceptans. 
 
Genom att vi gjort en litteraturstudie och en empirisk undersökning har vi strävat efter att 
undersöka om grafisk design kan bidra till att öka webbanvändbarheten eller om den är 
bara störande pryl som finns där för dekoration. Vår undersökning visar att det som idag 
ses som ett problem med grafisk design är att designer utformar antingen användbara 
eller estetiskt utformade webbsidor. Istället för att se grafisk design som en lösning till de 
problem som finns kring webbanvändbarhet, uppfattas grafisk design som en källa till 
problemen. 
 
De slutsatser vi kommit fram till, baserat på analysen av litteraturstudien och den 
empiriska undersökningen är att möjligheten för att designer ska kunna utnyttja grafisk 
design för att förstärka användbarheten är idag ganska stort. En ursäkt som alltid 
återkommer i litteraturstudien vi har tagit del av är att tekniken inte räcker till. Men som 
vi ser idag har tekniken utvecklats enormt vilket gör det möjligt att tillämpa grafisk 
design. Vi har även utifrån den empiriska undersökningen kommit fram till att grafisk 
design och användbarhet är två delar som tillsammans utgör en helhet.  
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel börjar med en bakgrundsbeskrivning. Därefter följer en 
formulerad forskningsfråga med två delfrågor. Uppsatsens syfte och avgränsning, 
presenteras även i kapitlet. 

1.1 Bakgrund 
Det fanns tider då en webbplats lockade till sig användare oavsett hur dåligt den 
fungerade eller hur dåligt den såg ut. Tekniken var ny och användarna struntade i hur 
webbplatsen såg ut. På grund av den tekniska snabbutvecklingen har tiderna förändrats 
och användarna är mycket mer krävande och kräsna. Användarna har mindre tålamod och 
stannar inte längre på webbsidor som fungerar mindre bra. Idag handlar det om att 
utveckla webbplatser som är användbara och som ser tilltalande ut med bra innehåll och 
tjänster.(Hedman & Palmcrantz, 1997). 
 
I slutet på 1800-talet började grafisk design ses som egen disciplin. Det som 
karakteriserar grafisk design i stort sätt är användning av typsnitt, logotyper och färger. 
Vad designer vill uppnå med grafisk design är att få fram ett budskap eller underlätta 
mottagarens förståelse. Det finns också några grundprinciper för grafisk design som 
placering av text, balans, färg, kontrast etcetera (Nationalencyklopedi, 2007) 
 
Grafisk design på skärm är en rätt så ung företeelse, som idag har stor spridning över hela 
världen. När designers pratar om grafisk design så är webbsidor det första de tänker på. I 
mitten av 1980talet kom persondator som innehöll grafiskt gränssnitt. Webbläsare som 
kunde visa bilder och grafik kom inte förens år 1993. Då kan man säga att grafisk design 
på skärm har funnits bara i några decennier. Trots detta så har den snabba tekniska 
utvecklingen ökat designers förmåga att utveckla användbara webbplatser, men det har 
också ökat den grafiska formens utveckling inom de digitala medierna (Petersson, 2004). 
 

1.2 Problem kring grafisk design 
 
Enligt Head (1999), problemet med grafisk design är att den inte hjälper användaren att 
utföra klart sina handlingar. Istället menar han att med textbaserade webbplatser kan 
designer åstadkomma ett underverk med hjälp av klara och tydliga ikoner som underlättar 
för användaren att hitta det den kom för, utan att slösa deras tid. Grafiken på webbplatser 
ses som onödiga, bandbredd belastningar och besvärliga för användarna (ibid).  
 
Enligt Nielsen (2001) är det få användare som går in på en webbplats för att njuta av 
webbplatsens grafiska design. Det är oftast snabbheten det handlar om.   Head (1999) 
säger vidare att användarnas tålamod på webben handlar om få sekunder. Därför tycker 
han att för mycket multimedia till exempel animationer och bilder är tid slöseri som 
frustrerar användarna.  
 
Enligt Jon Meads (2008) kan grafik omfamna eller skada de kritiska aspekterna av en 
webbplats användbarhet. navigation; läsbarhet; förståelse; och presentations hastighet.  



 

 
När designer ska designa ett gränssnitt och få det så användarvänligt som möjligt är det 
viktigt att tänka på användarens erfarenhet, förmåga och beteende. Designen styrs också 
av vilka användarna är och vilken situation de befinner sig i samt syfte med användning. 
Verktygen som används vid gränssnittsdesign enligt Cooper & Reimann (2003) är av två 
typer, taktiska och strategiska. Taktiska verktyg består av praktiska anvisningar i hur man 
skapar gränssnittsidiom och strategiska verktyg lägger grunden för hur idiomen och 
användarna interagerar. 
 
Det som idag kan ses som ett problem med gränssnittsdesign är att gränssnittsdesigner 
antigen utformar användbara eller estetiskt utformade webbsidor. Istället för att se grafisk 
design som en lösning till de problem som finns kring webbanvändbarhet, uppfattas 
grafisk design som en källa till problemen (Head 1999). 
 
De flesta riktlinjer som finns för gränssnittsdesign är riktade för användbarhet medan 
estetisk utformning anses vara mindre viktig. Enligt Nielsen (2001) finns det två olika 
sätt att se på gränssnittsdesign. Dessa två är det konstnärliga synsättet samt den tekniska 
som går ut på att lösa användarens problem, vilket han rekommenderar. Han menar att 
användbarhet är den viktigaste vid utformning av webbsidan. 
 
Vi är intresserade av att se om det är möjligt att lyfta fram användbarhet genom att 
tillämpa grafisk design och estetisk utformning. De flesta designområden har en utpräglat 
teknisk tradition. Det är framförallt funktion och effektivitet som prioriteras och estetisk 
kvalitet ses ofta som något ganska ytligt. Enligt Löwgren och Stolterman (2004), estetisk 
utformning inte är något ytligt utan det sträcker sig djupt under skalet i gränssnittet.  
 
Under hela vår utbildning har fokus legat på användbarhet och nästan inget på 
grafiskdesign. Vi känner att vi har behov av att utveckla vår kunskap inom dessa två 
områden eftersom vi som skriver uppsats vill i framtiden jobba med framtagning av 
gränssnitt, känner vi att det kan ge oss en bra start.    
 
Våran huvudfråga som vi kommer att arbeta med är: 
 
På vilket sätt är det möjligt för en designer att utnyttja grafisk design för att därigenom 
förstärka användbarheten hos en applikation? 
 
 

 



 

1.2.1 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att skapa förståelse för några aspekter inom grafisk 
design som är viktiga att beakta för en designer som vill öka användbarheten hos en 
applikation. På så sätt vill vi ge designer möjlighet att skapa webbsidor med hög grad av 
användaracceptans. 

1.2.2 Avgränsning 
Med den här uppsatsen vill vi avgränsa oss genom att fokusera på utformningen av 
webbgränssnitt och inte på applikationsgränssnitt för att undvika allt för omfattande 
grund. Vi kommer heller inte att behandla de olika verktyg som finns för att designa 
gränssnittet.    
 
Den empiriska delen kommer att avgränsas genom att vi kommer att fokusera på 
utformningen av grafisk design, samt vad gränssnittsdesigners åsikter är gällande 
grässnittets slutliga utformning. 

1.3 Intressenter 
Kunskapen som vi kommer att utveckla under arbetet vill vi att i första hand ska hjälpa 
designers vid utformningen av webbplatser så att de därmed kan ge bättre användbarhet. 
Genom att förstå hur användarna tänker och tycker kan de utforma webbplatser som 
kommer att vara användbara, vilket i sin tur kommer att underlätta för användarna att 
utföra sina handlingar.   
 
Vi vill också att alla som är intresserade för ämnet ska ha möjlighet att få tillgång till den 
nya kunskapen. Det kan vara studenter som vill veta mer eller om ämnet grafisk design 
och användbarhet. 

1.4 Frågeställning 
Hur vi uppfattar ett företag eller en produkt påverkas bland annat av ett starkt varumärke, 
grafisk profil och inte minst hur företagets webbsidor är utformade. Innehållet måste 
presenteras som estetiskt tilltalande och målgruppsanpassande (Grafisk Design, 2008). I 
vår uppsats vill vi ta reda hur designer kan med hjälp av grafisk design  skapa webbsidor 
som ser estetiskt tilltalande ut men samtidigt är användbara. Därför har vi valt denna 
frågeställning.  
 
Huvudfråga: 
 
På vilket sätt är det möjligt för en designer att utnyttja grafisk design för att därigenom 
förstärka användbarheten hos en applikation? 
 
Delfrågor utifrån huvudfrågan: 
 

1. Hur kan grafisk design förstärka användbarheten hos en applikation? 
2. På vilket sätt beaktar designer grafisk design och användbarhet vid 

gränssnittsdesign? 

 



 

1.5 Begreppsdefinitioner 
Med hjälp av våra frågeställningar har vi kunnat identifiera några olika centrala begrepp 
som vi anser är viktiga för vårt ämnesområde och som vi närmare kommer att beskriva. 
Beskrivningen kommer att ge bättre förståelse samt vårt tankesätt bakom de olika 
begreppen.  
 
Användare – En användare är en person som använder någon form av maskin eller 
elektronisk apparat. I IT sammanhang är användare en person som använder webbplatser 
för att utföra sina handlingar samt med hjälp av användarnamn och lösenord få tillgång 
till privat data. En användare kan också ses som konsument av webbplatsen och är inte 
intresserad av de tekniska detaljerna på webbplatsen utan vill kunna genomföra sina 
tjänster så enkelt och så tillfredställande som möjligt. Vi anser att denna definition 
avspeglar vår uppfattning av en användare. 
 
Webbplats – Även kallad hemsida, sajt, webbsajt med mera, är en sammanhängande 
samling av texter, dokument, bilder och multimedia som är nåbar över WWW (World 
Wide Web). För oss är en webbplats där en användare kan utföra sina tjänster på ett 
enkelt sätt, med så få ”klick” som möjligt. Användaren ska även kunna hitta eftersökt 
information utan några hinder som till exempel brus under handlingen. 
 
Grafisk design – handlar om användandet av typsnitt, färger, bild och stil typer. Grafisk 
design är tillämpade tekniker för att kombinera bilder och text för att få fram ett budskap 
eller underlätta mottagarens förståelse. Definitionen stämmer överens med vad vi anser 
om grafisk design samt hur det ska tillämpas för att det ska vara tilltalande för 
användarna. 
 
Användbarhet – ISO definierar användbarhet som:”Den utsträckning i vilken en specifik 
användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 
effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang.”För att en webbplats ska ses 
som användbar anser vi att det är viktigt med användarmedverkan.  
 
Gränssnittsdesigner –En person som jobbar med utvecklingen av gränssnitt mellan 
användare och system. 
För att en gränssnittsdesigner ska kunna utveckla ett användbart gränssnitt måste han/hon 
kunna sätta sig i användarens situation.  
 
Gränssnitt – Kan definieras som en kontaktyta mellan två funktionella enheter som är 
gjord för att underlätta vårt umgänge med saker. 
 
 
Applikation – Används i IT-världen som en synonym för vissa datorprogram. Den består 
av en serie instruktioner som kontrollerar en dator, och talar om för den vad den ska göra, 
steg för steg. 

 



 

1.6 Förväntat resultat 
”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” Fog (1979).  
  
Vi förväntar oss att ge förståelse för om det är möjligt att med hjälp av grafisk design öka 
användbarhet hos en applikation. Genom att få fram den kunskapen kommer den 
förhoppningsvis att hjälpa gränssnittsdesigners att utforma webbplatser som kommer att 
var användbara men samtidigt tilltalande för användaren.  

 



 

2 Metod 
 
Detta kapitel omfattar kunskapstyp och vetenskapstyp. Val av metod, datainsamling, 
analysmetod, utvärderingsmetod och presentationsmetod presenteras även i kapitlet.  

2.1 Inledning 
För att forskaren ska kunna lösa problem och komma fram till ny kunskap måste han/hon 
använda sig av en metod. Metoder används för att få en bättre förståelse av samhället, 
men alla har sina starka och svaga sidor. Därför är det viktigt att välja den metod som 
passar bäst för den frågeställning forskaren arbetar med (Holme & Solvang, 1997).    

2.2 Kunskapskaraktärisering 
Kunskapskaraktärisering innebär att ange vad det är för typ av kunskap som skall 
utvecklas. Kunskapskaraktärisering är nödvändig för att det ska vara möjligt att fastställa 
strategin för utvecklingsarbetet (Goldkuhl, 1998). Typ av kunskap som vi vill utveckla är 
att vi vill skapa förståelse för hur en designer kan utforma användbara applikationer 
genom att tillämpa grafisk design. 
 
Då syftet med vår uppsats är att skapa förståelse för några aspekter inom grafisk design 
som är viktiga att beakta för en designer som vill öka användbarheten hos en applikation, 
blir den dominerande kunskapen som tas fram förståelsekunskap. Enligt Goldkuhl (1998) 
ses förståelsekunskap (karaktäriserande kunskap) som en särskild kunskaps typ det vill 
säga förståelsekunskap inriktas på varför något är som det är. Därför vill vi ta reda på hur 
viktigt är det för användarna, att systemet är estetisk och att den är användbar. Det är 
viktigt att designern har kännedom om vilka användarna är för att kunna designa det som 
behövs för en bra användbarhet. Genom att se från designers perspektiv kommer vi därför 
att få en bättre förståelse om deras uppfattningar om vilka aspekter som ger en användbar 
och tilltalande webbplats.  
  

2.3 Vetenskapsyn 
Det finns många olika vetenskapliga förhållningssätt, men de mest centrala synsätt är 
hermeneutik och positivism.  
 
Enligt Hartman (1998) en hermeneutisk teori innehåller inte termer som pekar ut 
observerbara företeelser, eller teoretiska termer som är operationaliserbara. I stället skall 
termerna som ingår i teorin beskriva människornas livsvärld, genom att beskriva den 
mening som de knyter till olika företeelser. Alltså är forskaren inte intresserad av hur 
världen är, utan hur människor föreställer sig världen. Enligt Patel & Davidson (2003) 
kan forskaren genom språket skaffa sig kunskap om den äkta människliga.  
 
Till skillnad från positivismen som studerar forskningsproblemet bit för bit försöker 
hermeneutisk forskare pendla mellan delarna och helheten, för att på så sätt få en 
fullständig förståelse som möjligt.  

 



 

 
Positivismen kan sägas vara hermeneutikens raka motsats. Inom positivismen formuleras 
hypoteser och teorier i form av matematiska formler. Inom positivismen ska forskaren 
deduktivt härleda hypoteser som sedan ska prövas empiriskt med vetenskapliga metoder. 
Positivismen kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till forskningsobjektet, 
det vill säga forskarens politiska, religiösa och känslomässiga läggning ska inte påverka 
forskningsresultatet.  
 
Vi har valt att i vår studie använda oss av det hermeneutiska synsättet, eftersom vi vill 
skapa en förståelse för vilka aspekter inom grafisk design som designer kan använda sig 
av för att öka användbarhet hos en applikation. Hermeneutiken har vi även valt för att 
forskaren ska närma sig forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse. Våra tankar, 
intryck och känslor samt den kunskap som vi har är tillgång och inte hinder för att vi ska 
kunna tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & Davidson, 2003).   

2.4 Val av metod 
 
”Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det”, (Holme & 
Solvang, 1997) 
 
Det finns två grupper av metoder med vissa gemensamma kännetecken (Andersen, 1994): 

– Kvantitativ 
– Kvalitativ 

 

2.4.1 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden går ut på att det som studeras ska göras mätbart och 
undersökningsresultaten ska presenteras numeriskt (Andersen, 1998). När forskare 
använder sig av det kvantitativa forskningssättet använder de sig av 
envägskommunikation där undersökningen sker helt på forskarens villkor. Här uppfattas 
forskningsfällt som ett objekt, ett föremål, som undersöks med avseende på en eller flera 
variabler (Andersen, 1994).  
Den här metoden passar inte vår studie eftersom vi vill se problemområdet på djupet. Vi 
vill inte mäta något utan vi vill uppleva den nära relationen mellan forskare och 
studieobjekt, vilket har lett till att vi har valt den kvalitativa metoden. 
 

2.4.2 Kvalitativ metod 
Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att forskare försöker nå förståelse för 
livsvärlden hos en individ eller en grupp individer (Hartman, 1998). 
 
I kvalitativa undersökningar är forskaren inte ute efter kvantifiering, det vill säga att 
han/hon inte är intresserade av att besvara frågor av typen ”Hur mycket” eller ”Hur 
många”. Vad forskaren istället vill uppnå är att få en förståelse för den livsvärld 
människor har, det sätt de ser på sig själva och på sin relation till omgivningen (Hartman, 
1998). 

 



 

 
Andersen (1994) menar att hos den kvalitativa metoden läggs vikten vid att 
forskningsobjektet uppfattas som ett subjekt och forskningsprocessen som en 
kommunikationsrelation, det vill säga att forskaren deltar i en tvåvägskommunikation. 
Orsaken till att forskaren inte kan mäta en kvalitativ metod är att den består av en unik 
kombination av kvaliteter eller egenskaper vilka inte kan mätas eller vägas (Andersen, 
1994). Det vi vill uppnå genom att använda den kvalitativa metoden är att försöka 
komma nära vårt studieobjekt och utveckla en relation som kommer att hjälpa oss se 
världen genom aktörernas ögon. Detta kan vi uppnå bara genom att vara kvalitativa 
forskare. 
 
Enligt Andersen (1994) valet av metoder kan bland annat bero på: 

– Undersökningsämnet, 
– Hur forskaren uppfattar undersökningsämnet, och 
– Undersökningens syfte. 

Detta innebär att forskaren inte alltid kan föredra den ena typen av metodik framför den 
andra. 
 
Syftet med den kvalitativa metoden är att få en bättre förståelse av vissa aspekter vilket 
gör att det mätbara undersökningsresultatet inte kommer i fokus. En annan aspekt är om 
informationen är giltig eller inte. I den kvalitativa metoden ges en större närhet till 
studieobjektet än i den kvantitativa metoden.  
 
Som grund till den kvalitativa undersökningen ligger hermeneutisk vetenskapsteori. Inom 
hermeneutiken är vi intresserade av kunskap om människors livsvärld och därför vill vi få 
fram teorier som utgör denna kunskap (Andersen, 1994).  

2.5 Datainsamling 
 
För att skapa förståelse har vi valt att ha intervju som insamlingsmetod eftersom den 
passar bäst för vår studie. Vi har även valt att använda kvalitativt tillvägagångssätt vilket 
kommer att hjälpa oss att förstå en händelse på djupare nivå. Genom kvalitativ 
angreppssätt försöker forskaren nå en förståelse hos en individ eller en grupp individer 
(Hartman 1998). För att få den förståelse vi söker hos dessa individer anser vi att 
kvalitativ intervju tillämpar sig bäst i vår studie. Vi kommer att intervjua tre olika 
personer som håller på med webbdesign för att se hur de ser på grafisk design när de 
utvecklar användbara applikationer. 
 
Det finns olika typer av intervjuformer, den öppna intervjun, strukturerad, ostrukturerad 
delvis strukturerad och informantintervjun. Dessa beskriver graden av förberedelse och 
styrning. Den öppna intervjun är ett annat exempel på en kvalitativ intervju. Forskaren 
använder denna typ av intervju för att få en djupare förståelse av en människas beteende, 
motiv och personlighet (Andersen, 1998). 
 

 



 

Strukturerad intervju innebär att frågorna är helt framtagna i förväg och ställs i en 
förutbestämd ordning.  Enligt Hartman (1998) är helt strukturerande frågor, frågor med 
fasta svarsalternativ i frågeformulär.  I ostrukturerad intervju följer forskaren ingen 
bestämd mall, utan han/hon genomför intervjun som en dialog angående ett ämne med 
den intervjupersonen.  
 
Informantintervjun däremot är relevant när forskaren är intresserad av ett fenomen som 
redan ägt rum. I delvis strukturerad intervju är frågorna redan förberedd men de följer 
inte något bestämd ordning.  
 
I vår studie kommer vi att tillämpa den delvis strukturerade intervjuformen. Med hjälp av 
den delvis strukturerade intervjuformen kan vi tillsammans med respondenterna ha mera 
utrymme för diskussion för att uppnå det tänkta syftet. Här har respondenten stor frihet 
att utforma svaren på sitt eget sätt.  
 
Till intervjun planerar vi att använda bandspelare för att få med allt som sägs under 
intervjun. Detta kommer även att underlätta för oss under sammanställningen av 
intervjun.  

2.6 Urval 
 
En viktig faktor vid urval av personer som vi ska intervjua bestäms av vad som är möjligt 
att genomföra (ibid). 
 
Eftersom vi inte har tiden och resurserna att intervjua alla företag som utvecklar 
webbplatser kommer vårt urval att baseras på en mindre grupp av företag som ligger i 
Borås. Urvalet kommer att baseras på enkel slumpmässig urval. Det innebär att från en 
lista slumpmässigt ta ut de personer forskaren vill göra undersökning på.   

2.7 Analysmetod 
 
Analysen av kvalitativ data är betydligt mer tidskrävande är kvantitativ data i form av 
siffror (Andersen, 1998). Informationen för uppsatsen som vi kommer att få genom 
intervjuer, passar den kvalitativa analysmetoden vilket vi kommer att tillämpa i vår 
uppsats. Kvalitativa undersökningar kan skilja sig beroende på hur man samlar in data, 
vad man är intresserad av och hur man analyserar data (Hartman, 1998).  
 
Ett av de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är så kallad Grounded theory där 
datainsamling och analys sker parallellt (Bryman, 2002). Vi tycker att det är svårt att 
bryta ner och hitta mönster i den typen av svar vi förväntar oss i vår undersökning. Därför 
kommer vi inte att använda oss av den typen av undersökning. En annan typ av kvalitativ 
undersökning kan vara analytisk induktion. Denna typ av analys är en rigorös 
analysmetod genom att det räcker med ett enda fall som inte stämmer med en hypotes för 
att datainsamlingen ska fortsätta eller en omformulering av hypotesen ska göras. Därför 
används inte denna typ av undersökning så ofta. 
 

 



 

Vi kommer att genomföra analys av intervjumaterialet samt jämföra dessa med andra 
externa källor. Vi kommer att göra en komparativ analys där vi jämför resultatet från 
teori med empiri.  
 

2.8 Presentationsmetod 
Studien kommer att presenteras textuellt. För att skapa en överblick och förståelse för 
läsaren kommer den teoretiska studien placeras före den empiriska studien och tydlig 
särskiljning kommer att göras mellan de båda. På detta sätt hoppas vi att läsaren kan se 
”en röd tråd” och finna kunskap. Rapporten kommer att vara till nytta för designers som 
har som mål att utforma webbsidor genom att tillämpa användbarhet tillsammans med 
grafisk design, men rapporten kommer även att vara till hjälp för andra intressenter inom 
området.   
 

2.9 Utvärderingsmetod 
 
Enligt Goldkuhl (1998) finns det antal kriterier som är viktiga vid bestämmande av om ett 
vetenskapligt arbete håller hög kvalitet. Dessa kriterier är bland annat:  

– Relevans vad det gäller ämnesval och ämnesbehandling  
– Tydlighet för andra ska kunna förstå och granska den  
– Generalitet vad det gäller betydelsen utanför uppsatsen. 

 
Pålitlighet är inte lika centralt för den kvalitativa metoden jämfört med den kvantitativa. 
Den kvalitativa studien ger möjlighet att förstå olika uppfattningar och beskrivningar i 
frågan (Patel & Davidson, 2003). I den kvalitativa metoden har respondenten större frihet 
och möjlighet att styra sin medverkan i undersökningen jämfört med den kvantitativa 
metoden.(Andersen, 1994) Därför är det viktigt att vi ska se till att svaren inte avviker för 
det som var avsett att undersökas. Vi ska även tänka på att inte påverka intervjupersonen 
genom att vilseleda honom/henne under tiden som undersökningen pågår. Det är också 
viktigt för oss som intervjuare att vara pålästa vilket kan underlätta för oss utvärderingen 
av data som ska samlas in.  
 

2.9.1 Teorins roll i studien 
 
Teorin kommer vi använda oss av i vår studie för att få kunskap om ämnet som vi ska 
studera.  Genom att ta del av litteratur om ämnet har vi fått en förståelse samt en grund att 
luta oss mot. Enligt Hartman (1998) är teori en samling av teser som syftar på att 
beskriva vad som finns i världen och vilka samband som råder. Teorin har vi också 
använt vid analysen av datainsamlingen som referensram. Genom att ta del av litteraturen 
har vi fått kunskap om hur gränssnittsdesigner ser på användbarhet och estetisk 
utformning. Enligt Andersen (1998) genom att studera litteraturen kan man få värdefulla 
informationer om rådande teorier, andras erfarenhet, granskningar, tankar mm. 
 

 



 

2.9.2 Empirins roll 
 
Empirin har haft stor betydelse i vår studie eftersom det har givit oss svar om hur det 
ligger till i verkligheten. Empirin har hjälpt oss att dra slutsatser samt generera nya teorier 
om hur saker hänger ihop. I empirin har vi använt oss av kvalitativ tillvägargång. 
Kvalitativ undersökning hjälper oss att skilja mellan den typen av undersökning vi är 
intresserad av från klassificeringar i allmänt (Hartman, 1998). 
 

 



 

3 Teoretisk referensram 
 
Det här kapitlet börjar med en allmän beskrivning av grafisk design. Därefter följer 
beskrivning av de olika delar som ingår i grafisk design som till exempel bilder, 
typografi, animationer, färg och så vidare. I kapitlet tas även upp navigering och 
webbanvändbarhet. 

3.1 Grafisk design 
 
Enligt Bohman och Hallberg (1985) kan grafisk design definieras som ”funktionell 
konstform” det vill säga grafisk design har i uppgift att förmedla ett eller flera budskap på 
effektivaste möjliga sätt. Grafisk design handlar om att visuellt förmedla information, 
underhållning eller budskap av olika slag (Petersson, 2004). Enligt Head (1999) hjälper 
det estetiska innehållet på webbplatsen användaren att ta till sig information samt 
underlätta för användaren att utföra handlingar de behöver på webbplatsen. Vidare menar 
Head (1999) att det grafiska utseendet ska kunna minimera informationsöverflödet och 
därmed fånga användarens intresse.  
 
Enligt Nielsen (2001) är trovärdighet ett av huvudmålen för att användaren ska uppfatta 
en webbplats som seriös. Det första som användaren lägger märke till på en webbplats är 
det visuella intrycket och för att få en högre trovärdighet är det viktigt att webbplatsen 
har en snygg design.  
 
För att en designer ska kunna förmedla det tänkta syftet med budskapet måste han/hon 
tänka på olika frågor som kan dyka upp under utformningen av webbplatsen. Därför är 
det viktigt att göra en förstudie där han/hon tar fram olika frågor för att få svar på dem för 
att därmed uppnå det tänkta syftet (Petersson, 2004). 
 
Enligt Koblanck (2003), grunden för grafisk design är kunskapen om bokstävernas form 
och egenskaper samt den konstnärliga kompetensen och personligheten som ger liv åt 
arbetet.  
 
Vid utformningen av webbgränssnitt är det viktigt för designer att ta hänsyn till de 
nationella skillnaderna inom kulturmönstret. Detta för att designer ska undvika att såra 
någon samtidigt som budskapet ska uppfattas på rätt sätt (ibid).   

3.1.1 Kontraster 
 
Kontrast är en viktig del av grafisk design. Det kan vara allt från layouten på webben till 
specifika former i ett särskilt teckensnitt (Petersson, 2004).  Genom att blanda och variera 
utseende på innehållet ökar användarnas intresse för materialet (Petersson, 2004).  Det 
finns fyra grundläggande principer för kontrast som designer kan jobba med (ibid). 

– Formkontrast 
o Genom att ställa mjuka runda former i kontrast med raka och hårda skapas 

större sensation i ytor. Enligt Petersson (2004) kan det vara problem med 

 



 

att använda formkontrast på webben eftersom de mjuka former kan visas 
fel på skärmen. 

– Storlekskontrast 
o För att hålla intresset uppe är det viktigt att låta vissa bilder vara större och 

genom det skapa formen mer dramatisk och intressant. För att framkalla 
strukturen på innehållet måste även här finnas storlekskontraster i texten 
som kommer att behålla användarens intresse.  

– Styrkekontrast 
o Kontrast går att skapa genom att använda mörka och ljusa delar för att 

markera dessa i texten och genom detta öka intresset.  
– Färgkontrast  

o Att markera vissa delar i texten genom att ha en färgat fält skapas kontrast 
mot det andra i texten. (ibid)  

 
Med hjälp av dessa fyra kontrast typer har designer den möjligheten att skapa intressanta 
och tilltalande grafisk utformade webbsidor. 

3.2 Färg 
 
Färg är lika viktig del av grafisk design som kontrast. Färg användes för att förmedla och 
förstärka budskapet hos användaren. Med färg går det att uttrycka känslor, egenskaper 
med mera. Två olika personer kan inte uppleva färg på samma sätt, allt ligger i 
individuellt upplevelse samt personlig erfarenhet (ibid). I fysiken beskrivs färg som 
våglängden hos det ljus som träffar ögats näthinna, det vill säga färgen som ögat 
uppfattar beror på våglängden på ljuset (Koblanck, 2003). Färg ger oss information som 
hjälp till att lättare orientera oss i världen. 
 
Enligt Jared Spool's, (2004) är färg en kraftfull sätt att hjälpa användaren att hitta runt på 
en webbplats. Färg kan också användas att visa relationer mellan komponenter, markera 
element för att dra till dem uppmärksamheten, hög kontrast användning för att förbättra 
läsbarheten. Men samtidigt varnar han att användning av för många olika färger kan 
skapa förvirring och distraktion.  
 
Gul, rött, blått och grönt kallas för kulörta färger och svart och vitt för icke kulörta färger. 
De fyra kulörta färger kan delas i fyra så kallade kvadrater i en färgcirkel som är till stor 
hjälp för val av färg.  Genom att blanda färgerna från två olika kvadrater skapas stor 
kontrast, medan blandning av två färger från samma kvadrat ger en färgkombination som 
går ton i ton (ibid).  
 
Eftersom tio procent av alla män är färgblinda och med tanke på det ska grönröda 
kombinationer undvikas som innehåller viktig information. När det gäller 
bakgrundsfärger på en bild är det viktigt att inte använda färger som kommer att antigen 
konkurrera eller påverka varandra på fel sätt. Färger som kan påverka varandra genom att 
stå bredvid varandra kallas för kontrastförstärkning där exempelvis gul bakgrund kan 
göra så att en grön färg kan se blåare ut. Därför är det viktigt att tänka på vilka färger man 
ska använda och hur så att användaren inte skulle uppfatta innehållet på fel sätt (ibid).  

 



 

 
Att hantera färger på skärm är inte samma som för tryck. Skillnaden är den att på 
skärmen visas tre grundfärger (rött, grönt och blått) som sänds från varje enskild pixel på 
skärmen, medan för tryck skapas färger med hjälp av en blandning av fyra kulörta färger. 
De tre grundfärger visas på skärmen genom en additiv färgblandning där styrkan på ljuset 
resulterar till en kulör färgblandning. Exempelvis vid blandning av rött och grönt får vi 
gult, grönt och blått ger lila samt rött och blått ger magenta (Koblanck, 2003). Då 
datorskärmars färgkontrast kan skiljas åt så kan en färg som framstår som starkt mörkblå 
på en skärm uppfattas som svart på en annan. Därför är det viktigt att tänka på de små 
nyanser som kan göra stora skillnader på olika datorskärmar (Sundström, 2005).  

3.3 Typografi 
 
Den höga upplösningen på skärmar gör att typografi för dagstidningar skiljer sig från 
typografi för skärmar. I tryck används seriffer som är till för att bilda tydliga textrader 
vilket gör texten mer lättläst, medan på skärmen blir dessa väldigt otydliga. För att texten 
på skärmen ska vara tydlig och lättläst ska sanseriffteckensnitt användas. Det finns tre 
olika teckensnitt som anses vara mest använda på skärmar och dessa är: Verdana, 
Tahoma och Georgia. Det finns olika sätt att förstärka en text, men vilka inte alltid 
fungerar på skärmar (Petersson, 2004).  
 
Exempelvis för att framhäva en mening eller ett ord i tryck anses kursivering vara ett bra 
sätt, men på skärm fungerar det inte lika bra. Istället blir många typsnitt på texten 
svårlästa och komplicerade för användaren. Något som fungerar bättre på skärmar men 
inte för tryck är fetstil, eftersom graden på fetstil på skärmar går lättare att variera jämfört 
med tryck. Det som också kan vara bra att tänka på är att webbläsarna inte har funktioner 
som automatiskt kan hantera avstavning vid insättning av text på en webbsida. Detta kan 
orsaka problem på detta vis att marginaljusterade texter kan innehålla onödiga luckor som 
kan göra texten svårläst för användaren (ibid). 
 
Genom att dela texten i flera stycken blir det inte lika jobbigt för användaren att läsa den 
på skärmen. Detta kan uppnås genom en dubbel radmatning av textstycken. Att skrolla 
ner sidorna i höjdled kan upplevas som jobbigt och onödigt. Detta går att undvika med 
hjälp av att ha en sida där det istället gå att skrolla i sidled det vill säga att skrolla fram 
spalt för spalt. Att skrolla i sidled inte är alltid den bästa lösningen med tanke på de 
användare som är väldigt ovana vid detta (ibid). 
 
Det finns fyra olika sätt att arrangera texten på: 
 

– Vänsterjusterad 
Den vanligaste varianten som har många förtjänster är vänsterjusterad text. Genom den 
raka vänsterkanten upplever användaren en tydlig och likformig start på raden. Enligt 
Pettersson (2004) är det inte bra att dela texten i spalter eftersom den ojämna högerkanten 
kan uppfattas av användaren som rörig och svårläst (ibid). 
 
 

 



 

– Högerjusterad 
Högerjusterad text är inte lämplig att använda i en löpande text. Den ojämna 
vänsterkanten påverkar läsningen negativt då varje rad börjar på olika ställen. Enligt 
Pettersson (2004) kan den högerjusterade texten bara användas när det handlar om 
kortare textstycken och bildtexter (ibid).  
 

– Centrerad 
Att centrera text kan fungera bara om det handlar om korta textstycken och om layouten 
tillåter detta. Texter som är längre och som placeras centralt kan orsaka lässvårigheter då 
vänster och högerkanter är ojämna (ibid). 
 

– Marginaljusterad 
Med marginaljusterad text menas att texten får fylla ut hela radbredden och att både 
vänster och högerkant får vara raka. Här är det viktigt att se upp för konstiga avstavningar 
samt luckor som kan förekomma om det är för få tecken per rad i texten (Pettersson, 
2004).  
 
Enligt Pettersson (2004) är det svårt att säga vilken variant som är bättre i speciella lägen 
utan allt beror på situationen, tillfället och texten. 

3.4 Bilder 
 
Det är viktigt att på webben ha med bilder som är mycket större än för tryck för att det 
ska vara lättare att urskilja detaljer. Motiv för bilder som ska visas på skärmen leder till 
att exempelvis ett foto måste beskäras så att bara vissa delar av motivet visas. För tryck 
går det bra att utan några problem minska bilden men för webben är det mycket svårare 
process. Därför används på webben något som kallas för tumnagelbilder (eng. 
thumbnails), detta för att användaren ska kunna få en föraning om bildens motiv. 
Tumnagelbilder används om bandbredden är begränsad det vill säga användaren har 
möjlighet att välja om han/hon vill ladda ner bilden i ett större format (Pettersson, 2004) .  
Enligt Petersson (2004) för att användaren ska förstå bildens innehåll på bästa sätt, kan 
lösningen vara att kombinera beskärning tillsammans med förminskning. Men det som 
kan visa sig vara problem med denna kombination är att bildens helhetsuppfattning kan 
gå förlorad (Pettersson, 2004).  
 
Enligt Molich (2002) när designer jobbar med bilder ska de tänka på att inte ha med 
bilder som är slumpartade, utan bilder ska hänga ihop med texten som de illustrerar. För 
att inte försena överföringen är det bra att använda små bilder med så lite färg som 
möjligt (Molich, 2002). Bilder och ikoner ska även vara begripliga för användaren så att 
designer slipper förklara meningen med dem (ibid). Enligt White (1985) kan en bild säga 
mer än tusen ord, vilket han menar kan vara besvärligt. Därför är det bra att använda 
bildtexter som hänger ihop med bilden, eftersom användaren tittar först på bilden innan 
han/hon börjar läsa texten. Bilder kan då användas för att locka användarens intresse för 
artikeln eller liknande.  
 

 



 

Enligt White (1985) bör bildtexten placeras vid bildens kant, antigen under eller vid sidan 
av bilden. Om bildtexten är lika lång som bildens bredd kan detta påverka läsbarheten. 
Det bästa sättet att undvika detta är att dela texten i två spalter.  

3.5 Animation  
 
Enligt Nielsen (2001) animeringar borde användas bara då dem fyller en funktion det vill 
säga underlättar för användaren att ta till sig en viss information. Om animeringar måste 
finnas på sidan, ska de antingen startas när användaren placerar markören ovanför dem 
eller att rörligheten upphör efter en kort stund. Det är viktigt att vara försiktig med att 
använda animeringar eftersom de kan distrahera användaren när han/hon försöker läsa 
texten. Vissa användare tycker att det är jätte jobbigt med animeringar och därför väljer 
att hålla handen över den för att lättare kunna koncentrera sig på informationen de är 
intresserade av (Molich, 2002) 

3.6 Layout 
Enligt Petersson (2004), en bra grafisk design på skärm skapas på samma sätt som god 
grafisk design i tryck. För att layouten ska få en bra struktur är det bra att börja med att 
designa ett menysystem för att få bättre överblick på hur och var den ska placeras. Menyn 
kan placeras med de interna länkarna på fyra olika ställen på skärmen, det vill säga till 
vänster, högst upp på skärmen, till höger eller längst ner på webbsidan. Enligt Petersson 
(2004) den vanligaste placeringen på webbsidan är till vänster. För att göra det ännu lättar 
för användaren att navigera på webbsidan kan menyn placeras i form av ett ”L”, det vill 
säga högst upp och till vänster på skärmen. Men Petersson (2004) menar att ur ett 
användarperspektiv har undersökningen visat att det inte spelar någon roll var på sidan 
menyn är placerad. Alltså det går lika snabbt för användaren att navigera på sidan oavsett 
placeringen. 
 
För att designa användarvänliga gränssnitt är det viktigt att tänka på gestaltlagar. Det 
finns tre typer av gestaltlagar:  
 

• Närhetens lag 
• Likhetens lag 
• Slutenhetens lag 

 
Närhetens lag handlar om att gruppera knapparna som hör ihop bredvid varandra i 
menyn. Likhetens lag säger att element som har lika form, färg och storlek kan användas 
för att markera menysystemets olika hierarkiska nivåer. Slutenhetens lag kan användas 
för att exempelvis skilja menyn från resten av innehållet på webbsidan. Detta kan uppnås 
genom användning av ramar och tonplattor (Pettersson, 2004). 
 
Inom grafisk design finns det två olika sätt att arrangera text och bild på. I den 
symmetriska uppställningen placeras bilder och typografi centralt, som kan av många 
användare uppfattas som tråkig men samtidigt väldigt enkelt. Däremot för att få en mer 
spännande och livligare layout används det asymmetriska arrangemanget där bilder och 
rubriker kan placeras både till höger och vänster på layouten (Koblanck, 2003). Enligt 

 



 

Pettersson (2004) är det svårt att säga vilken lösning som är bäst eftersom förutsättningar 
är olika för varje innehåll och material.  

3.7 Navigering 
 
Enligt Nielsen (2001) är webben ett navigationssystem där användaren får klicka på 
hyperlänkar för att orientera sig i en informationsrymd som består av hundratals miljoner 
sidor. På grund av rymdens storlek blir det svårt för användaren att orientera sig. Därför 
är det viktigt att användarna tillhandhålls navigationsstöd för att hjälpa de på vägen. När 
en designer ska design ett gränssnitt måste han/hon tänka på tre grundläggande frågor 
gällande användaren (Nielsen, 2001): 

– Var är jag? 
– Vart har jag varit? 
– Vart kan jag gå? 

 
Var är jag? 
För att användaren ska förstå webbplatsens struktur måste han/hon först och främst veta 
var på webbplatsen de befinner sig. Därför ska designer tänka på att visa användarnas 
aktuella position när de designar webbsidor. Användarna ser webbplatsen som helhet och 
tittar i genomsnitt bara på fyra, fem sidor per webbplats. Nackdelen till detta kan vara att 
användarna efter en stund inte vet vart de befinner sig ifall designer inte talar om det. För 
att detta ska undvikas rekommenderar Nielsen (2001) att designer använder sig av 
logotyper som har samma placering på varje sida (Nielsen, 2001). 
 
Var har jag varit? 
Navigationsfunktioner är ett sätt för användaren att veta vart han/hon har varit och vilken 
sida de redan har besök. En sådan funktion är ”Bakåt” knappen där användaren kan 
återvända till den föregående sidan. Med hjälp av hypertexternas färger och listor över 
tidigare sidor kan de se vilka sidor och länkar de redan har besökt. Genom att veta vilka 
länkar som leder till redan besökta sidor kan ses som en stor fördel. Detta på grund av att 
användaren lär sig webbplatsens struktur snabbare och slipper besöka samma webbplats 
flera gånger (Nielsen, 2001).  
 
Vart kan jag gå?  
På grund av att det är svårt att visa alla möjliga länkar på alla webbsidor, är 
webbplatsstrukturen en bra lösning för användaren att få svar på frågan ”Var kan jag 
gå?”. Enligt Nielsen (2001) finns det tre typer av hypertextlänkar: 
 

• Inbäddade länkar är understrukna textavsnitt som tydliggör för användaren att 
denna kan finna ytterligare information på andra platser. 

• Strukturella länkar ska enligt Nielsen (2001) finnas med på alla webbsidor så att 
användaren vet vilka strukturella navigeringsalternativen för denna finns. 
Eftersom de strukturella länkarna skiljer sig från sida till sida ska designer se till 
att namnge länktexter för de specifika målsidorna. 

• Associativa länkar används för att upplysa användare om liknande sidor som rör 
ämnet denne är intresserad av. 

 



 

 
Enligt Nielsen (2001) är inbäddade länkar bästa sättet att visa länkar på. Han säger att 
användarna gärna vill veta vilka länkar de redan har besökt och vilka inte, därför är det 
viktigt att de besökta länkarna ändrar färg. Nielsen (2001) rekommenderar användning av 
blå färg för obesökta länkar och röd eller lila för de besökta. Användarnas 
orienteringsförmåga och känslan för webbplatsens struktur ska kännas bra vilket i sin tur 
har positiv effekt på användbarheten. 
 
Enligt Head (1999) problemet med grafisk design är att den inte hjälper användaren att 
utföra klart sina handlingar. Istället menar han att med textbaserade webbplatser kan 
designer åstadkomma ett underverk med hjälp av klara och tydliga ikoner som därmed 
underlättar för användaren att hitta det den kom för, utan att slösa deras tid. Grafiken på 
webbplatser ses som onödig, bandbredd belastning och besvärlig för användarna. 
 
Enligt Molich (2002) finns det tre olika synsätt på grafik ur användarnas perspektiv: 
 
Nyttig 
Den information som användaren är intresserad av, till exempel bilder på produkter eller 
kartor. Användarna är då villiga att vänta länge på nedladdningen. Molich (2002) 
rekommenderar att designer ska använda sig av små bilder eller textbeskrivning som 
visas för användaren istället för bilder i sitt original form.  
 
Stödjande 
Med stödjande menar Molich (2002) all den grafik som kan vara till hjälp att strukturera 
informationen på en webbplats. 
 
Likgiltig eller direkt irriterande 
Här menar Molich (2002) att designer måste vara försiktiga med att inte överdriva med 
olika figurer, teckningar och bilder på webbplatsen som bara är till för att tjäna den 
estetiska syfte eller syfte som inte intresserar användaren 

3.7.1 Navigation  
Bra grafik leder användarens uppmärksamhet till innehållet och länkar är det naturliga 
sättet att uppnå det önskade målet.  
 
Dålig grafik leder uppmärksamheten till dekoration eller artefakter och värst av allt till 
länkar som tar användaren utanför det önskade navigationens räck. 
 
En del av grafisk tekniker som kan leda användaren från att nå sina mål är; 
konkurrerande område med hög färg kontraster, hög positionering av onödig information 
och skapande av olämplig animation.  
 
Läsbarhet 
Enligt Meads (2008) är läsbarhet fortfarande en vanlig webbplats problem trots antalet 
kritik som lyfts fram. Han anser att det inte finns någon mening att lägga upp en text på 
webbplatsen om det inte går att läsa. 

 



 

 
Han menar att god grafisk tillförsäkrar att texten som är representerad är läslig och lätt att 
läsa. 
 
Här är några punkter han anser att det är bra att ha det i huvudet: 
 

– Välj font färger som är läsbara mot bakgrundsfärgen. 
o Svart på vit är optimala för läsbarheten  

– Undvik att göra font storleken smal  
– Var selektiv av antalet och typer av font som används. 
– Undvik omfattande användning av alla caps, förutom då du behöver skrika ut, 

ANVÄND INTE ALLA CAPS! 

3.7.2 Förståelse 
Förståelse är inte samma sak som läsbarhet; man kan läsa någonting utan att förstå den. 
För att användaren ska förstå en webbplats innehåll måste de assimilera det till deras egen 
kontext. Med bra grafik hjälps användaren att tolka innehållet och bearbeta vidare med 
webbplatsen, medan dålig grafik tvingar användaren att jobba för förståelse och kämpa 
för att hitta relationen mellan innehållet och deras mål. 
 

3.8 Webbanvändbarhet 
 
År 1993 öppnades World Wide Web för slutanvändarna och inom samma år genomfördes 
de första användbarhetstesterna. I december 1994 genomförde Jakob Nielsen 
användbarhet tester på webbplatser som tillhörde Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Sun 
Mikrosystems och Time Warner. Nielsens slutsats blev att kraven på användbarhet var 
större hos webbgränssnitt än hos traditionella användargränssnitt (Usability partners 
2006). Eftersom det finns större utbud av webbplatser att välja mellan, är det främst 
användarnas tid och uppmärksamhet som det konkurreras om (Nielsen 2001).  
 

3.9 Vad är användbarhet? 
 
Enligt Gulliksen & Göransson (2002) när det gäller användbarhet finns det flera olika 
definitioner och kategoriseringar som många författare föreslår. I stora drag finns det 
någon form av samsyn och samförstånd vad det gäller förställningen om användbarhet 
mellan de olika författarna. Vidare beskriver Gulliksen & Göransson (2002) att de 
skillnader som finns synes oftast på de mer detaljerade nivåerna (Gulliksen & Göransson 
2002). 

 



 

3.9.1 ISO definition .9.1 ISO definition 
Enligt ISO (International Organization for Standarzation) 9241-11, 1998 är användbarhet:  Enligt ISO (International Organization for Standarzation) 9241-11, 1998 är användbarhet:  

  ”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet 
och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang.”

  
  
  

  
Enligt ISO (9241-11, 1998) innefattar användbarhet hela systemets bredd ur användarens 
perspektiv från funktionalitet till upplevelsen av de estetiska värdena. En av de viktiga 
utvidgningarna är att även systemets estetiska värden är av betydelse för användbarheten, 
nämligen användarens tillfredställelse i användning av systemet (Gulliksen & Göransson 
2002). 

Enligt ISO (9241-11, 1998) innefattar användbarhet hela systemets bredd ur användarens 
perspektiv från funktionalitet till upplevelsen av de estetiska värdena. En av de viktiga 
utvidgningarna är att även systemets estetiska värden är av betydelse för användbarheten, 
nämligen användarens tillfredställelse i användning av systemet (Gulliksen & Göransson 
2002). 

3.9.2 Nielsens definition 3.9.2 Nielsens definition 
Enligt Nielsen (1993) är användbarhet i jämförelse med de stora frågorna som handlar 
om systemets acceptans ett smalt begrepp. Med acceptans menar Nielsen (1993) att ett 
system förverkligar de krav och behov som olika intressenter (användare, kunder, etc.) 
kan ha (ibid). 

Enligt Nielsen (1993) är användbarhet i jämförelse med de stora frågorna som handlar 
om systemets acceptans ett smalt begrepp. Med acceptans menar Nielsen (1993) att ett 
system förverkligar de krav och behov som olika intressenter (användare, kunder, etc.) 
kan ha (ibid). 
  
Nielsen (1993) hävdar att ett systems användbarhet först och främst måste innebära att 
användarna accepterar systemet i sin helhet. Denna helhet har Nielsen delat upp i två 
delar: social godtagbarhet och acceptans i praktiken. Med social godtagbarhet menar 
Nielsen att systemets funktioner ska vara accepterade av användarna. En situation som 
kanske inte skulle accepteras är om ett system till exempel har en funktion som övervakar 
hur många gånger de anställda går på toaletten per dag. Med acceptans i praktiken menar 
Nielsen att systemet bland annat ska var kompatibelt med existerande system, att 
systemet ska vara så pålitligt att de inte kraschar. Systemet ska också fungera så felfritt 
och säkert som möjligt för att användarna ska kunna acceptera systemet fullt ut (Nielsen, 
1993). 

Nielsen (1993) hävdar att ett systems användbarhet först och främst måste innebära att 
användarna accepterar systemet i sin helhet. Denna helhet har Nielsen delat upp i två 
delar: social godtagbarhet och acceptans i praktiken. Med social godtagbarhet menar 
Nielsen att systemets funktioner ska vara accepterade av användarna. En situation som 
kanske inte skulle accepteras är om ett system till exempel har en funktion som övervakar 
hur många gånger de anställda går på toaletten per dag. Med acceptans i praktiken menar 
Nielsen att systemet bland annat ska var kompatibelt med existerande system, att 
systemet ska vara så pålitligt att de inte kraschar. Systemet ska också fungera så felfritt 
och säkert som möjligt för att användarna ska kunna acceptera systemet fullt ut (Nielsen, 
1993). 
  

 
Bild 1: Acceptans för systemet (Nielsen, 1993) 
 

 



 

Enligt Nielsen (1993) kan man inte se användbarhet som en separat och enskild del av 
användargränssnittet utan att det är en del av större modell. Användbarhet är en del av 
acceptans i praktiken och består enligt Nielsen av följande komponenter: 
 

– Lärbarhet (Learnbility) 
Ett system ska vara lätt att lära sig behärska och användaren ska snabbt kunna 
börja använda systemet. Systemet ska stödja användaren att utföra sin 
arbetsuppgift. 

– Lätt att minnas (Memorability).  
Det ska vara lätt att komma ihåg hur systemet fungerar. En användare som inte 
använder systemet regelbundet ska kunna utan större problem kunna börja 
använda systemet igen efter ett uppehåll. Användaren ska inte behöva lära sig 
hantera och förstå systemet från början igen. 

 
– Effektivitet (Efficiency) 

Systemet ska vara effektivt att använda. Med effektivitet menas att 
arbetsuppgifterna ska kunna utföras med så få steg som möjligt och så snabbt som 
möjligt. Ett effektivt system ska öka användarens produktiv. 

– Felhantering (Errors) 
När användaren använder systemet ska få fel som möjligt uppstå. Uppstår ändå ett 
fel ska användaren på ett enkelt sätt kunna åtgärda felet eller åtminstone få 
tillräcklig information för att förstå varför det blev fel. 

– Tillfredsställelse (Satisfication) 
Användaren ska uppleva att systemet är behagligt och angenämt att använda, man 
ska känna att det är tilltalande att jobba med systemet eller helt enkelt tycka om 
det (Nielsen, 1993). 

 



 

3.9.3 Söderström definition  
Jonas Söderström (2005) beskriver användbarhet i en enkel definition: 
Användbarhet = nytta x användarvänlighet 
 
Enligt Söderström (2005) fångar den här definitionen de två viktigaste sidorna av 
användbarhet: 

– Webbplatsen ska vara användarvänlig när det gäller webbplatsens typografi, 
navigation och hastighet. 

 
– Nyttan är lika avgörande för användbarheten.(Nyttan är ganska fritt i det här 

sammanhanget, t.ex. så kan nytta vara för användaren att roa sig om det är det han 
var ute efter.) Om webbplatsen inte innehåller någon nytta för användaren blir det 
ingen användbarhet, oavsett hur väl webbplatsen är uppbyggd. Däremot om 
webbplatsen innehåller nytta för användaren kan denna ta till sig innehållet 
oavsett hur dåligt webbplatsen är uppbyggd.  
 

Enligt Söderström (2005) finns det olika användbarhets modeller att tillämpa vid 
skapande av webbplatser. Det som Söderström (2005) anser vara mest tillämpande är Tre 
sorters design modellen som går ut på att användaren har ett mål och för att nå fram till 
målet måste han/hon gå genom visa dörrar: 
 
Utseendet 
Det första dörren som användaren möter är webbplatsens utseende. Det är utseendet som 
anger vilken typ av hemsida det är, vilka den vänder sig till, om det är arbets- eller 
nöjesplats med mera. Det som händer vid första besök på webbplatsen kan jämföras med 
det som sker vid första kontakt med en människa. Användaren skapar sig omedelbart en 
uppfattning om webbsidan. Det är här som användaren avgör om han/hon ska titta 
närmare på webbplatsen. Det handlar inte bara om estetik utseende utan också om rätt stil 
(Söderström, 2005). 
 
Söderström (2005) föreslår bland annat följande aspekter som är viktiga att tänka på 
angående webbplatsens utseende:  
 

– Formgivningen skall sammanhålla webbplatsen 
– Textstorlek ska vara behaglig och lätt att överblicka  
– Typsnitt  

o Löpande text ska ha lättläst typsnitt 
o Användaren ska själv kunna ställa in typsnitt 
o Användaren ska kunna välja mellan olika typsnittsalternativ  

– Bilder som kompletterar textinnehållet   
– Tydlig kontrast mellan bakgrund och text 

 
Språket 
Den andra dörren som användaren möter på webbplatsen är språket. Språket är avgörande 
för användaren att hitta var informationen finns och hur denna ska integrera med 

 



 

webbplatsen. Upplevelse av webbplatsen präglas till stor del av hur språket fungerar. För 
att hålla kvar användaren på webbplatsen är språket lika viktig som utseendet. Om 
språket på webbplatsen är slarvigt skriven kan användare uppfatta webbplatsen som 
oseriöst och dra slutsatsen att designer inte kontrollerar texter tillräckligt noga för att 
upptäcka stavfel (ibid).  
 
Exempel på några aspekter som Söderström (2005) tycker är viktiga att tänka på 
angående webbplatsens språk är följande: 
 

– All text på webbplatsen ska ha samma språkstil  
– Texten ska disponeras så att det viktigaste kommer först 
– Texten ska anpassas till målgruppen som webbplatsen vänder sig till 
– Texten bör språkgranskas innan den publiceras 

 
Strukturen 
Efter att användaren har tagit sig förbi dör ett och dörr två börjar denna att söka efter det 
han/hon kom för. Ifall användaren inte hittar informationen på startsidan måste hon 
använda sig av webbplatsens navigation. Detta är den tredje dörren: strukturen. Här styr 
informationsdesign, som mottsats till grafisk design handlar om ordning, organisation, 
benämningar och hur sidorna sätts ihop till grupper. 
 
Syftet med informationsdesign är att göra det enkelt för användaren att hitta i 
webbplatsen. Eftersom webben i vanligt fall är rörig är informationsdesign jätte viktig del 
för en webbplats. 
 
Varje webbplats innehåller länkar som användaren kan navigera mellan olika sidor. 
Länkarna är associerade på ett sätt som ligger nära människans sätt att tänka, det är 
flexibelt och väldigt kraftfullt. Det är en av förklaringarna till webbens stora framgångar. 
Eftersom det inte finns normer eller begränsningar för hur associationerna kan se ut, 
måste användaren tänka väldigt lik webbplatsens designer för att kunna förutse vad 
webbplatsen innehåller samt hur hon ska bete sig för att kunna hitta fram till en viss 
information (ibid). 
 
Nielsen (2001) beskriver två viktiga aspekter när det gäller strukturen på en webbplats. I 
första hand ska det finnas en struktur och i andra hand ska strukturen återspegla 
användarens uppfattning om webbplatsens information och verksamhetsutbud. Enligt 
Nielsen (2001) har de flesta webbplatser en hierarkisk struktur där informationen blir mer 
djupare för varje nivå.  
 
Interaktionen  
Löwgren och Stolterman (2004) beskriver interaktionsdesign, ”den process som ordnas 
inom begränsade resursramar för att skapa, forma och fastställa de bruksorienterade 
egenskaperna (strukturella, funktionella, etiska och estetiska) hos en digital artefakt för 
en eller flera uppdragsgivare”. 
 

 



 

Webben har i allt högre grad blivit en plats där användare samspelar, antigen med 
systemet eller med andra människor, genom att köpa varor, skickar e-post, tidsredovisar 
och chattar. Om användaren ska utföra handel, skickar e-post eller chattar på webben 
måste hon ta förbi sig en fjärde dör: interaktionen. Användaren måste förstå hur 
webbplatsen fungerar och vilka tillvägagångssätt som är nödvändiga. Interaktionsdesign 
handlar om hur användaren kan styra datorprogram och samspela med informationen 
genom webben (Söderström 2005). 
 

3.9.4 Målgrupp  
För att kunna utveckla en användbar webbplats måste designer ha grundliga kunskaper 
om de personer som kommer att förbruka webbplatsen. Enligt Molich (2002) kallas 
målgrupp ”en grupp av användare som har gemensamma intressen och förutsättningar när 
det gäller webbplatsen”. En person kan ingå i flera målgrupper med olika intresse och 
förutsättningar (Molich, 2002). 
 
Om inte designer känner till användarnas kunskap och förutsättningar blir det lätt att de 
pratar förbi varandra. Detta på grund av att användaren alltid försöker relatera ny kunskap 
med tidigare kunskap. Om inte designer själv tillhör målgruppen som webbplatsen vänder 
sig till kan han inte bedöma kommunikationen på webbplatsen. Utvecklarnas erfarenhet 
har visat att utan användarmedverkan blir det svårt för designers att utforma ett 
användbart webbgränssnitt (ibid). 
 
Enligt Hedman och Palmcrantz (1997) ska designer se till att identifiera målgruppen 
innan de börjar med att utveckla webbgränssnitt viket i de flesta fall kan anses vara 
komplicerat. Med hjälp av den utvalda målgruppen kan utvecklaren vidare komma fram 
till ett designbeslut som rör utformningen av ett webbgränssnitt (Ottersten och 
Berndtsson 2002). Hedman och Palmcrantz (1997) menar att det inte räcker med att 
formge webbsidorna så att de passar målgruppen utan att designer måste ta hänsyn till 
målgruppens erfarenhet, kunskap samt vilken typ av teknologi målgruppen kan tänkas ha 
(Hedman och Palmcrantz, 1997). Ottersten och Berndtsson (2002) menar att om den 
slutgiltiga produkten ska uppfylla målgruppens krav och behov, borde målgruppen vara 
med och påverka redan från början.   
 
Något som kan ses som problem i målgruppsanalysen är att designer försöker identifiera 
ett stort antal målgrupper för att webbplatsen ska passa så många som möjligt. Men enligt 
Ottersten och Berndtsson (2002) är sanningen den att en webbplats sällan kan anpassas 
till många målgrupper. Därför är det viktigt att designer prioriterar målgruppen för att 
sedan tillgodose målgruppens behov. Vidare säger Ottersten och Berndtsson (2002) att 
målgruppen med högre prioritet ska komma före de med lägre prioritet under 
utvecklingen.  

 



 

3.10 Perception 
 
Enligt Vernon (1971) för att ett föremål ska kunna identifieras måste människan först 
uppfatta vissa väsentliga aspekter i dess form. Detta på grund av att formen är den som 
kännetecknar och skiljer föremål från varandra. Men samtidigt kan detta medföra vissa 
svårigheter eftersom människan har svårt att ta hänsyn till alla små detaljer i formen. 
(Vernon 1971) När vi försöker skapa mening av information visuellt, det första vi gör är 
att vi observerar likheter och skillnader av det vi ser. Dessa samband möjliggör för oss att 
inte bara utesluta objekten utan ger dem mening. Luke Wroblewski (2003 
 
Perception handlar om hur vi tar emot och behandlar information från sinnesorganen. 
Varje gång vi tar in information från sinnesorganen sker en organisation för att underlätta 
och kategorisera all den information vi utsätts för. Denna organisation gör det enklare för 
oss att minnas och lagra informationen. (ibid) 
 
De tyska gestaltpsykologerna Wertheimer, Köhler och Koffka under medeltidskriget kom 
fram till att människan egentligen inte kan uppfatta figurer exakt som de är utan i något 
modifierad form. Detta kallar de för ”gestalter”. Enligt dem har människan den tendensen 
att uppfatta vissa figurer som meningslösa det vill säga tecknade figurer som inte 
föreställer något. Dessa figurer kan uppfattas som ”goda” det vill säga att de blir 
iögonfallande och lätta att känna igen samt komma ihåg. Enkelhet, regelbundenhet, 
symmetri, kontinuitet etc. är egenskaper som bidrar till en ”god” form (Allwood, 1991).  
Det finns några olika egenskaper som gör att människan omedvetet försöker att uppfatta 
vissa saker som gestalter. Dessa är närhet, likhet, storlek och illusions konturer.  
 
NärhetObjekt som befinner sig nära 
 varandra ser ut att höra ihop  

(Ann Lind, 2007). 
 
Bild 2: Närhet (Westlindh & Ulander, 
2002) 

 
 
 
Likhet Objekt som liknar varandra 
 när det gäller form, färg eller 

storlek (Ann Lind, 2007). 
 
 

Bild 3: Likhet (Westlindh & Ulander, 
2002) 
 
 
 

 

 



 

 
Storlek           Den större av två annars 
             identiska objekt ser ut att vara 
             närmare än den mindre (Preece, 1994). 
 

    Bild 4: Storlek (Preece, 1994) 
 
 
 
Illusions Människan har den tendensen   
konturer se något meningsfullt och skapar 
  därför gränslinjer trots att de inte  
             finns (Preece, 1994).   

 
                                                                       Bild 5: Illusions konturer (Preece, 1994) 

 
För att en webbplats ska vara så användbar som möjligt måste sidan ta hänsyn till 
människans perception och minne. Detta kan gränssnittsdesigner uppnå genom att vara 
konsekventa med placeringen av komponenter vid utformningen av webbplatsen. På så 
sätt minskas belastningen på korttidsminnet.  
 
Några aspekter som gränssnittsdesigner bör tänka på vid utformningen av en webbplats är 
följande: 
 
Synlighet (Visibility) 
Det är viktigt att gränssnittsdesigner framhäver de viktigaste delar av gränssnittet så att 
användaren inte behöver fundera på vad som är dekoration eller funktion. Detta kan 
uppnås genom färg, form, placering eller med kontraster (Norman, 1999). 
 
Kartläggning (Mapping)  
Enligt Norman (1999) är kartläggning relationen mellan knappen och händelsen den 
utför. Därför ska gränssnittet designas med goda kopplingar mellan objekt och händelse. 
Norman (1999) rekommenderar att designer använder sig av en så kallad ”natural 
mapping” som är en avbildning av verkligheten och händelsen som ska utföras (Norman, 
1999).   
 
Återkoppling (Feedback)    
Informationen om att en handling är utförd ska snabbt sändas tillbaka till användaren där 
det står resultatet av handlingen (Norman, 1999).   
 
Begränsning (Constraints) 
Enligt Norman (1999) finns det olika begränsningar som måste tas hänsyn till av 
designer.  
Dessa är: 

– Kulturella skillnader (beteende som inte kan ändras) 

 



 

– Konventioner (beteende som går att ändra) 
– Fysiska (beteende som är fysisk omöjliga) 
– Semantiska (tidigare inlärda kunskaper) 
– Logiska (saker som kan räknas ut genom logiskt tänkande) 

(Norman, 1999). 

 



 

 
 

3.11  Sammanfattning av teorikapitel 
 
En god grafisk design handlar om att överföra företagets syfte och mål till visuell form 
och därmed förmedla det tänkta budskapet för sina användare. 
 
Det som karakteriserar grafisk design i stort sätt är användning av typsnitt, logotyper och 
färger. Vad designer vill uppnå med grafisk design är att få fram ett budskap eller 
underlätta mottagarens förståelse. 
 
Att lägga ner mycket tid på den övergripande designen och formen på en webbsida är 
viktigt av den anledningen, att om webbplatsen är estetiskt tilltalande är sannolikheten 
större att den även är användbar. Formen är dessutom en nyckelfunktion som kan hjälpa 
användaren att hitta och använda webbplatsens övriga funktioner.  
Meads (2008) menar eftersom webben blir mer växelverkande, med användare som 
genomför transaktioner och arbetsuppgifter i reguljär basis. Börjar användbarhet bli 
mycket mer viktigare än bra grafik. Men Meads poängterar att det inte betyder att bra 
grafik är onödig, utan att framgångsrika webbplatser är de webbplatser som lägger in 
användbarhet i förstahand. Han menar att grafisk design kommer att fortsätta att spela en 
kritisk roll i förhöjning och framhävning av användbarhet 
 
I teorikapitalet kring användbarhet har vi tittat på några av de definitioner som finns 
bland de olika författarna. I det stora drag finns det någon form av samsyn och 
samförstånd vad det gäller förställningen om användbarhet mellan olika författarna. 
Några punkter som vi anser är viktiga när det gäller användbarhet är: 
 

– Användarna ska känna tillfredställelse i användning av systemet 
– Användarnas acceptans av systemet i sin helhet 
– Om webbplatsen inte innehåller någon nytta för användaren blir det ingen 

användbarhet 
– Formgivningen skall sammanhålla webbplatsen 
– Texten ska anpassas till målgruppen som webbplatsen vänder sig till 

 
Dessa aspekter som vi har valt att lyfta fram är definitioner från de olika författarna. 
Genom att använda oss av dessa definitioner får vi större perspektiv på användbarhet.  
 
För att en webbplats ska vara så användbar som möjligt måste sidan ta hänsyn till 
människans perception och minne. Detta kan gränssnittsdesigner uppnå genom att vara 
konsekventa med placeringen av komponenter vid utformningen av webbplatsen. På så 
sätt minskas belastningen på korttidsminnet.  

 



 

4 Empirisk undersökning 
 
Det här kapitlet innehåller en sammanställning av de intervjuer som vi genomfört. 
Respondenternas svar redogörs var för sig. Varje avsnitt inleds med en beskrivning av 
företaget samt respondentens bakgrund för att sedan fortsätta med respondenternas 
synpunkter om grafisk design. 

4.1 Intervju med Anders Johansson, Pulsen 
 
Anders Johansson har arbetat på Pulsen i 10 år. Han har gått dataekonom linjen på 
Högskolan i Borås och gick ut 1997. Han fick jobbet på Pulsen applikation som 
systemutvecklare innan han blev klar med utbildningen. Inom Pulsen koncernen finns det 
många olika bolag men på Johansson avdelning håller de på med utveckling av 
affärssystem åt företag inom distanshandel. På Johanssons avdelning är de 60 personer 
och har kontor i Borås, Stockholm och Göteborg. Förutom utveckling åt postorder företag 
så har de en del klubbsystem, bland annat Bonniers bokklubb. De har även 
socialtjänstsystem till kommun.  
 
När det gäller grafisk design så jobbar de inte bara på webben utan även med Windows 
system. Webben är lite annorlunda jämfört med Windows systemet eftersom webben är 
mer som en reklam plats gentemot deras kunders kunder.  
 
Deras upplägg på Pulsen är att de gör webbshopar som komplement till deras 
affärssystem. Johansson jobbar med distanshandels kunder som har egna reklambyråer så 
när det gäller grafiskt gränssnitt så gör Johansson inte så mycket grafisk själv. På hans 
avdelning har de ingen reklamavdelning, istället utformar de webbshopar innehållsmesigt 
och det grafiska får de från kunden som till exempel knappar, layout och liknande. 
 
På frågan om hur han ser på grafisk design när han utvecklar webbgränssnitt svarade 
Johansson att det är väldigt viktigt. När det gäller grafisk design så gillar han enkel och 
stilren grafisk design. Det ska vara tydligt och enkelt för användaren att se, framförallt 
när webben är som en reklam plats för företagets profil och företagets utseende. Vidare 
säger Johansson att han har stor erfarenhet med att utveckla webbsidor. 
 
Ibland när han gör funktioner till kunder så kan han lägga ner flera veckor på en funktion 
som har en häftig matematisk uträkning bakom, men när han visar det till kunden är det 
enda de ser att ett textfält ligger för långt åt höger. Det är viktigt att inte förringa det 
kunderna ser, menar Johansson. Generellt är det väldigt viktigt med grafisk design säger 
han. 
 
Johansson anser att användbarhet är mycket viktigt vid utvecklandet av webbsidor. Hans 
åsikt är att det ska vara lätt för kunder att orientera sig. Det är också viktigt för kunder att 
känna igen sig både vad det gäller företagets profil men även att känna igen sig i 
webbshopen, menar Johansson. Enligt Johansson har det kommit stickare som har 

 



 

revolutionerat på webben till exempel boo.com. De har gjort det jätte flashigt jämfört 
med tidigare utvecklade webbplatser men kunder hade svårt att känna igen sig. 
 
Enligt Johansson så har deras användare en stor roll vid utvecklingen. Deras kunder får 
sätta sig i sin egen grafiska profil. De kanske har en egen reklamavdelning, alternativt en 
egen reklambyrå där vi tillsammans med dem hittar ett mellanläge, säger Johansson. Det 
finns företag som är jätte noga med det här, medan det finns andra som inte alls är så 
noga. Det är olika från företag till företag, men oftast så har användarna stor roll vid 
utvecklingen. 
 
På frågan om han bara lägger fokus på användbarhet, grafisk design eller om han lägger 
lika mycket fokus på båda två när han utvecklar webbsidor, svarade Johansson att det 
beror på vilken applikation det är. Han säger att på webben så är det klart att de interagera 
med varandra det vill säga den ena utesluter inte den andra. Vidare säger han att han inte 
vet fördelningen på hur mycket fokus man lägger ner. Johansson menar att det beror på 
vilken applikation det är, men den ena utesluter inte den andra, säger Johansson. 
 
Vi ställde frågan på vilket sätt identifierar ni användarnas behov eller eventuella problem 
med webbgränssnittet. Då svarade Johansson att de försöker verka som om en användare, 
men helt enkelt är det inte tycker han. Vidare säger Johansson att de är både utvecklare 
men även användare. Enligt Johansson har deras kunder i sin tur sina kunder, som de har 
en bra kommunikation med. De brukar få in mycket idéer och förslag från de, säger 
Johansson. 
 
På frågan vilka metoder eller riktlinjer de använder vid utvecklingen av webbgränssnitt, 
när det gäller t.ex. användarmedverkan, användarnas upplevelse och användarnas 
interaktion med systemet, svarade Johansson att de inte har något speciellt namn för 
metoden. Johansson menar att de har drygt 10 års erfarenhet av att skapa webbshopar, 
men att de inte använder några direkta metoder. Det är mer att de tillsammans med 
kunder drar upp riktlinjer för hur webbshopen ska se ut men att erfarenhet spelar också en 
stor roll, säger Johansson. De jobbar mycket i Microsoft och utvecklar webbshopar i C 
sharp(C#). Han säger att Microsoft släpper nya tekniker hela tiden och att framöver 
kommer något som heter Silverlight som är konkurrent till Flash. Johansson säger att med 
hjälp av den kommer de att kunna göra lite häftiga grejer på webben. Det kommer att bli 
mer media på webben, mer ljud, bild och rörligt, menar han. Enligt honom kommer det 
att vara lite annorlunda på webben framöver, dels på grund av snabbare uppkoppling och 
dels för tekniken.  
 
Vid frågan om hur de gör för att åstadkomma webbgränssnitt som ser tilltalande ut och 
samtidigt fungerar väl i användningssituationen svarade Johansson att det är kunderna 
som skapar idéer om hur de vill att deras webbgränssnitt ska se ut. Det är viktigt för dem 
att deras katalog på webben ska gå att känna igen, säger Johansson. Vidare säger 
Johansson att deras kunder sätter sin egen profil så att det ska vara enkelt att handla, hitta 
artiklar samt att det ska fungera väl i användningssituationen.  
 

 



 

Enligt Johansson förstärks budskapet med innehållet genom att göra det lätt för 
användaren att hitta information. Det ska även vara enkelt för användaren att navigera 
och att söka på webben. Han tycker att det är viktigt med en startsida så att användaren 
ska lättare kunna orientera sig och hitta information på sidan. Genom att ha en webbsida 
som är väldigt rörig gör det svårt att förstärka budskapet, men genom en enkel sida blir 
det mycket lättare, menar Johansson. Han föredrar inte för mycket färg och blinkande, 
men genom att ha en hyfsat enkel sida blir det lättare att förstärka budskapet med hjälp av 
färg och blink. Enligt Johansson kan för mycket färger och blinkandet bli störande för 
användaren. Istället ska det vara en blandning så att det inte blir för mycket samtidigt som 
användaren får en fin känsla av något nytt och modernt, säger Johansson. 
 
På frågan om vilken roll har färg, bild och typografi vid utformningen av webbgränssnitt, 
svarade Johansson att det är väldigt viktigt. Det är viktigt med alla tre men samtidigt är 
det viktigt med att vara lite sparsam med allt det flashiga och blinkande fortsätter 
Johansson. Han säger att deras kunder är lite annorlunda för de har oftast en kundbas på 
sin katalog kunder, men när det gäller rena webbshopar, det vill säga de som bara har 
webbshop är det nog enklare för användaren att hoppa emellan dessa olika webbshopar. 
Enligt Johansson är det viktigt att vara rätt offensiv hela tiden och synas. 
 
Användarna kan lätt byta mellan olika webbsidor som till exempel från Inwarehouse till 
NetonNet. Generellt sätt om kunderna är lite yngre så bryr de sig inte mycket om hur 
webbgränssnittet ser ut, för dem handlar det om priset och att det ska vara billigt, menar 
Johansson.  
 
Vid frågan om vad han anser om att olika användare upplever samma webbplats på olika 
sätt, svarade Johansson att det beror på vad användaren har för bakgrund och tidigare 
erfarenhet samt om användaren sedan tidigare känner till företaget och dess profil. Enligt 
Johansson spelar det också roll hur mycket användaren surfar på webben samt hur 
mycket kunskap dem har. 

4.2 Intervju med Magnus Otterberg, Bigwigstudio 
 
Magnus Otterberg är 34 år gammal och har jobbat inom den grafiska branschen mer eller 
mindre hela hans yrkes liv. Han började först inom tryck som tryck inlärning och sedan 
övergick han till tryck på repor och datasättning. Otterberg utbildade sig i Los Angeles 
USA som grafisk formgivare i två år. Efter sin utbildning frilansade han i två års tid 
innan han åkte tillbaka till Sverige. När Otterberg kom till Sverige började han jobba på 
en reklambyrå Tom´s Byrå i Borås. Sedan fick han jobb på en reklambyrå i Stockholm 
som heter Blomqvistannonsbyrå. I tre år jobbade han på en reklambyrå som heter S.O.L. i 
Borås.  
 
Den första augusti 2006 startade Otterberg eget på heltid. 50 procent av tiden jobbar han 
med webbdesign och 50 procent med tryck saker som kan vara design av logotyper, 
visitkort samt foldrar.  
Otterberg hjälper även andra reklambyråer som inte har webbkompetens eller Flash 
kompetens.  

 



 

 
Han jobbar själv, men när han får stora uppdrag hyr han in programmerare som hjälper 
honom med den delen. I övrigt så har han inga planer till att anställa någon på heltid. 
Beroende på vad han behöver till ett uppdrag så hyr han in det. Det kan vara till exempel 
fotograf, illustrerare och programmerare. Han har ganska stort kontaktnät och det är 
många som jobbar på samma sätt som Otterberg. Istället för att anlita reklambyråer som 
kanske har 20 anställda, är det lönsammare att anlita Otterberg och betala bara för den 
kompetens som behövs för uppdraget. Otterberg menar att genom att arbeta på det här 
sättet får företag hålla ner på kostnaden och kan ta in den person som är bäst tillämpad 
för varje plats. 
 
På frågan om hur han ser på grafisk design när han utvecklar webbgränssnitt svarade, 
Otterberg att han ser det som jätte viktigt, eftersom han var grafisk formgivare i början 
och i efterhand lärt sig webbutveckling. Han anser att det är en fördel att ha en bakgrund 
som grafisk formgivare. Otterberg tycker att många programmerare som förut byggde 
webbsidor inte alls tänkte på formen.  Han säger att han i första hand tänker på formen 
men har alltid i bakhuvudet att det ska vara användbart. Formen och användbarhet är 
ungefär lika viktiga tycker Otterberg för att webbplatsen ska hålla användarnas intresse 
uppe. 
 
Enligt Otterberg ska det vara lätt för användaren att hitta på webben men det är också 
viktigt att tänka på vilken målgrupp som ska webbsidan utvecklas för. Är målgruppen 50 
åriga damer och uppåt, så måste det vara lätt navigerat, men är det för ungdomar går det 
att ha lite mer finesser och lite svårare design, menar Otterberg. Han tycker att den 
grafiska formen är absolut viktig, för att en tråkig webbsida är lika dålig som en svår 
navigerad webbsida.  Han brukar jämföra en webbsida med ett skyltfönster. ”Går du förbi 
skyltfönstret och det är fult då går du gärna förbi den affären”, säger han. Det är många 
användare som gör så med webbsidor också, om de inte gillar den lämnar de sidan direkt, 
säger Otterberg.  
 
Otterberg anser att användbarhet är väldigt viktig vid utvecklingen av webbsidor. Han 
säger att om sidan är krånglig och svår, där användaren har svårt för och hitta i menyerna 
kan det leda till att han/hon tröttnar ganska snabbt och lämnar sidan.  Svårigheterna kan 
även leda till att användaren aldrig mer kommer tillbaka till sidan. Otterberg säger att 
användbarhet och formen är de två viktigaste aspekter som enligt han ska gå hand i hand. 
 
Vid frågan om vad användarna har för roll vid utvecklingen så anser Otterberg att det är 
viktigt eftersom det är användarna som ska titta på webbsidan. Det är jätte viktigt med 
deras förslag och synpunkter, säger Otterberg.  
 
När vi frågade Otterberg om han lägger fokus på användbarhet, grafisk design eller om 
fokus läggs lika mycket på båda två vid utveckling av webbsidor, svarade han att båda 
två är lika mycket viktiga, men han börjar med att utveckla formen i första hand samtidigt 
som han har användbarhet i bakhuvudet. När han ska utveckla webbsidor för olika 
reklambyråer kan det hända att det enda de tänker på är utseendet det vill säga hur snygg 

 



 

webbsidan ska vara. Då försöker Otterberg att få de också att tänka på funktionaliteten. 
Han tycker att webbsidan ska vara snygg, ren och användbar.  
 
Enligt Otterberg är det många designers som inte förstår hur webben används. De kan 
göra jätte snygg layout med lite text, ljusa färger som knappt syns vilket inte fungerar på 
webben, menar han. Han säger vidare att det finns problemet med att webbsidor kan se 
olika ut i olika datorer och det måste man också ha i bakhuvudet.     
 
Vi frågade vidare på vilket sätt identifierar ni användarnas behov eller eventuella problem 
med webbgränssnitt. Det kan vara svårt att hitta målgruppen, men han hoppas att hans 
kunder vet vilka de vill vända sig till.  
 
Beroende på vilken målgruppen är kan webbplatsen utvecklas olika, säger han. Vidare 
säger Otterberg att ungdomar kan oftast mer om webb och inte är rädda för att ladda ner 
pluggin som krävs av vissa program, till exempel Flash. Enligt han är äldre användare 
rädda för att installera pluggin, därför är det viktigt att tänka på att använda något som till 
exempel Windows media player eller vanligt flash.   
 
På frågan om vilka metoder eller riktlinjer använder ni er av vid utvecklingen av 
webbgränssnitt, när det gäller t.ex. användarmedverkan, användarnas upplevelse och 
användarnas interaktion med systemet svarade Otterberg att det första han gör är att ta 
reda på vem som ska ha sidan. Oftast börjar han tillsammans med illustratör att skissa 
med papper och penna olika förslag på webbsidans utseende.  Eftersom designer kan bli 
låst av sitt eget arbete är det bäst att andra kan granska webbsidan och komma med 
förslag om vad de tycker fungerar bra och mindre bra, säger han.  
 
Vid frågan hur gör ni för att åstadkomma webbgränssnitt som ser tilltalande ut och 
samtidigt fungerar väl i användningssituationen svarade Otterberg att målet med grafisk 
formgivning är att det ska se tilltalande ut. Enligt honom, när han jobbar med tryck saker, 
annonser och kataloger så har Otterberg utseende att gå på, något han tycker är fördel 
inom grafisk design. Han berättar vidare att designer ska försöka kombinera utseende 
med användbarhet. Det som skiljer sig från tryck saker och webbgränssnitt är att det finns 
funktionalitet som måste fungera, säger Otterberg.   
 
För att underlätta för användarna att ta till sig budskapet med innehållet på webbsidan 
kan det finnas olika sätt att åstadkomma detta. Hur gör ni för att förstärka budskapet med 
innehållet?  Som exempel nämnde Otterberg färg, bild och typografi. Enligt honom får 
inte en webbsida innehålla mycket text, eftersom användaren tröttnar snabbare av att läsa 
på en skärm jämfört med en bok. Vidare säger han att texten kan förstärkas med bilder 
som går ihop, men att texten inte får vara för lång och rörig utan klar och enkel. Som 
designer tycker Otterberg att innehållet på webbsidan ska bearbetas av någon annan som 
är bra på det istället för honom. 
 
Vilken roll har färg, bild och typografi vid utformningen av webbgränssnitt? 
Hela grafiska designen går ju ut på att använda färg, bild och typografi på ett bra sätt så 
att det blir lätt läst. Det är mycket lättare att läsa texten med seriffer än sanserifer på 

 



 

webben. Bilder och färger får hjälpa till att förstärka budskapet, det är inte slump att 
många använder förknippar röd färg vid rea. 
 
Enligt Otterberg ger olika färger olika budskap och i olika länder kan färgernas betydelse 
skiljas. Han tycker att det är viktig för designer att tänka på färgernas betydelse när de 
ska utveckla webbgränssnitt åt internationellt företag. 
 
På frågan om vad de anser om att olika användare upplever samma webbplats på olika 
sätt svarade Otterberg att det är naturligt eftersom olika åldersgrupper upplever saker på 
helt olika sätt. Han säger att det är viktigt att hitta den målgrupp som webbplatsen vänder 
sig till. Om sidan vänder sig till en generell målgrupp är det viktigt att ha en balans, men 
däremot om webbplatsen vänder sig till en specifik grupp av användare blir det lättare att 
förstärka budskapet, säger Otterberg. Han tycker att det är viktigt att en designer tänker 
lika mycket på användbarhet och grafisk design vid utvecklingen av webbsidor. 

4.3 Intervju med Fredrik Silow, Mecka reklambyrå 
 
Fredrik Silow har varit med och startat Mecka reklambyrå som har funnits nu i fyra år. 
Han jobbar som AD (Art Director) och har gjort det i 11 år. Han är kreatör och ansvarar 
för bild och grafisk formgivning. Tidigare har han även jobbat som orginalare. Hans 
första jobb fick han när han gick på Rmi-Berghs i Göteborg där han läste en kvällskurs i 
grafisk formgivning och illustration med inriktning på kommunikation och reklam. Silow 
har även läst varumärkesstrategisk utbildning på IHM business school i Göteborg. Han är 
hyfsat självlärd och har jobbat upp sig igenom branschen. 
 
Enligt Silow är Mecka en plats där idéer, människor och varumärken blomstrar och 
utvecklas i alla högsta grad. På Mecka jobbar 22 personer som är mycket intresserade för 
reklam och kommunikation. De jobbar med ganska många olika medier inom reklam, till 
exempel har de gjort Högskolans utomhus kampanj. På Mecka har de en modell som är 
en slags varumärkesmodell som de jobbar utifrån och som går ut på att jobba med kunden 
ganska långsiktigt.      
 
På frågan om hur han ser på grafisk design när han utvecklar webbgränssnitt svarade 
Silow att det är jätte viktigt. Han menar att designen ska gå ihop med kommunikationen, 
där designen förmedlar en känsla till användarna på webbplatsen. Vidare säger Silow att 
det är otroligt viktigt med hur designer formger en webbplats så att allt integrerar med 
varandra till exempel knappar, bilder, text med mera. Så länge användaren inte hittar 
informationen han/hon är ute efter på ett snabbt, underhållande och överraskande sätt är 
designen inte bra, säger Silow.  
 
När designer skapar en webbplats går han efter en lista med vad som ska vara med på 
webbplatsen något som Silow anser kan vara dåligt. Därför säger Silow att designer 
istället borde tänka på vad som ska förmedlas med webbplatsen och vad de vill att 
användaren ska känna, tycka och uppleva. 
 

 



 

För att skapa webbsidor som användarna tycker ser tilltalande ut ska designer börja med 
att skapa formen först och sedan anpassa funktionaliteten efter den. På detta sätt menar 
Silow blir designen mer kreativ. Beroende på vad som ska förmedlas ska designen 
anpassas efter, säger han. När det gäller till exempel SJ´s webbplats är den en 
funktionswebb där tågtider och beställningar måste fås ut men samtidigt ska webbplatsen 
upplevas som bra och underhållande.  
Vid frågan om vad ni har för syn på användbarhet vid utvecklandet av webbsidor svarade 
Silow att användbarhet är väldigt viktig, men att designer inte ska börja med det. Det som 
kan hända är att designer låser sig genom att hela tiden tänka på användbarhet. Detta kan 
man lösa genom att designer under utvecklingen inte tänker på om användaren kommer 
att förstå designen. Vidare säger Silow att problemet idag är att designer fortfarande ser 
webbgränssnitt som ett gränssnitt och inte som en slags form som ändras där det sker 
interaktion med användaren. 
 
Användarna har en jätte viktig roll vid utvecklingen säger Silow. Enligt honom så vet inte 
designer vilka användarna är, men att det gå att rikta in sig till en viss målgrupp. Han 
menar att designer under hela utvecklingen ska ha målgruppen i fokus, men att det är svår 
involvera de under hela utvecklingen. Vidare säger Silow om ett företag vill hemligthålla 
webbplatsen enda tills premiären är det svårt för designer att involvera användarna på 
tidigt stadium. Om ett företag väljer att inte involvera användarna då ska designer ta 
användarnas roll och göra de tester som krävs på webbplatsen. För att kunna ta den rollen 
måste designer känna till användares olika beteende, kunskap och erfarenhet med 
webbplatsen, säger Silow. 
 
När vi frågade Silow om han lägger fokus på användbarhet, grafisk design eller om fokus 
läggs lika mycket på båda två vid utveckling av webbsidor, svarade han att 
kommunikation, interaktion och upplevelse är det viktigaste. Vidare säger Silow att 
användbarhet och grafisk design blir resultat av dessa tre. Han tycker att användbarhet 
och grafisk design hänger ihop och att det inte går att skilja de åt.   
 
Vidare frågade vi på vilket sätt identifierar ni användarnas behov eller eventuella problem 
med webbgränssnitt? Det är svårt att identifiera vilka problem användaren kan stötta på, 
säger Silow. Eftersom designer hitta på något nytt hela tiden är det alltid ny problem som 
användaren stöter på. Oftast får utvecklaren ta itu med de eventuella problem som dyker 
upp. 
 
På frågan om hur ni gör för att åstadkomma webbgränssnitt som ser tilltalande ut och 
samtidigt fungerar väl i användningssituationen, svarade Silow att designer ska tänka fritt 
och försöka vara nyskapande för att sedan se hur han kan lösa så att användarna förstår 
webbplatsen. Silow menar att designer ska jobba med bilder, illustrationer, animeringar 
och ljud, det vill säga de ska jobba med formen och inte med text. Enligt honom ska 
designer inte dränka användaren med text, men om webbplatsen måste innehålla mycket 
information ska designer försöka locka användare genom att använda rätt rubrik eller 
göra en funktion som får användaren att läsa den långa texten.  
 

 



 

För att underlätta för användarna att ta till sig budskapet med innehållet på webbsidan 
kan det finnas olika sätt att åstadkomma detta. Hur gör ni för att förstärka budskapet med 
innehållet? Enligt Silow förstärker de budskapet med innehållet genom att använda sig av 
färg, typografi och bilder.  
 
Vid frågan om vad de anser om att olika användare upplever samma webbplats på olika 
sätt, svarade Silow att det är naturligt. Han anser att olika användare har olika preferenser 
och associationsramar som gör att de uppfattar samma webbplats på olika sätt. Han 
jämförde webbplats med en butik där alla upplever butiken på olika sätt. Han tycker att 
designer ska bestämma sig för vem webbplatsen ska vända sig till. Vidare säger Silow att 
det kan förekomma problem om designer inte känner till de tilltänkta användarna. Risken 
är att designer skapar en väldigt smal webb för något som ska vara brett. 
 

 



 

5 Analys 
 
I det här kapitlet har vi redogjort för det empiriska materialet och kopplat det till den 
teoretiska referensramen. 

5.1 Grafisk design 
Grafisk design handlar om att visuellt förmedla information, underhållning eller budskap 
av olika slag (Petersson, 2004). Enligt Head (1999) hjälper det estetiska innehållet på 
webbplatsen användaren att ta till sig information samt underlättar för användaren att 
utföra handlingar de behöver på webbplatsen. Fredrik Silow som jobbar på Mecka 
reklambyrå anser att designen ska gå ihop med kommunikationen, där designen 
förmedlar en känsla till användarna på webbplatsen. Han tycker att det är otroligt viktigt 
med hur designer formger en webbplats så att allt integrerar med varandra till exempel 
knappar, bilder, text med mera. 
 
Enligt Nielsen (2001) är trovärdighet ett av huvudmålen för att användaren ska uppfatta 
en webbplats som seriös. Det första som användaren lägger märke till på en webbplats är 
det visuella intrycket och för att få en högre trovärdighet är det viktigt att webbplatsen 
har en snygg design. Enligt respondenterna är den grafiska formen absolut viktig för hör 
trovärdighet av webbplatsen. Vad de är överens om är att en tråkig webbsida är lika dålig 
som en svår navigerad webbsida.  En webbsida kan jämföras med ett skyltfönster. Om 
skyltfönstret är fult så är det sällan personen går in i affären, det vill säga om användaren 
inte gillar designen lämnar de sidan direkt.  
 
Enligt Head (1999) ska det grafiska utseendet kunna minimera informationsöverflödet 
och därmed fånga användarens intresse. En av respondenterna tycker att designer vid 
utvecklingen av webbplatser ska tänka på vad som ska förmedlas med webbplatsen och 
vad de vill att användaren ska känna, tycka och uppleva. För att skapa webbsidor som 
användarna tycker ser tilltalande ut ska designer börja med att skapa formen först och 
sedan anpassa funktionaliteten efter den. På detta sätt blir designen mer kreativ. Beroende 
på vad som ska förmedlas ska designen anpassas efter. Så länge användaren inte hittar 
informationen han/hon är ute efter på ett snabbt, underhållande och överraskande sätt är 
designen inte bra. 

5.2 Typografi, bild, färg, animation, layout  
 
Det som karakteriserar grafisk design i stort sätt är användning av typsnitt, logotyper och 
färger. Vad designer vill uppnå med grafisk design är att få fram ett budskap eller 
underlätta mottagarens förståelse. Det finns också några grundprinciper för grafisk design 
som placering av text, balans, färg, kontrast o.s.v.  
 
Kontrast är en viktig del av grafisk design. Det kan vara allt från layouten på webben till 
specifika former i ett särskilt teckensnitt (Petersson, 2004).  Genom att blanda och variera 
utseende på innehållet ökar användarnas intresse för materialet anser Petersson (2004). 
 

 



 

Färg används för att förmedla och förstärka budskapet till användaren. Med färg går det 
att uttrycka känslor, egenskaper med mera (Petersson, 2004). Respondenterna är överens 
om att olika färger ger olika budskap och i olika länder kan färgernas betydelse skiljas. 
Därför är det viktigt för designer att tänka på färgernas betydelse när de ska utveckla 
webbgränssnitt åt internationellt företag. 
 
Det som är karakteristiskt för grafiska designen är användning av färg, bild och typografi 
på ett bra sätt så att webbplatsen blir lättförståelig och lättläst. För att texten på en 
webbplats skall vara lättläst tycker respondenterna att designer ska använda sig av 
sanseriffer istället för seriffer som är mer vanliga i tryck. I tryck används seriffer för att 
bilda tydliga textrader vilket gör texten mer lättläst, medan på skärmen blir dessa väldigt 
otydliga.  
 
Enligt Nielsen (2001) animeringar borde användas bara då dem fyller en funktion det vill 
säga underlättar för användaren att ta till sig en viss information. Om animeringar måste 
finnas på sidan, ska de antingen startas när användaren placerar markören ovanför dem 
eller att rörligheten upphör efter en kort stund. 
 
När det gäller animeringar på en webbsida tycker respondenterna att det är viktigt med att 
vara lite sparsam med allt det flashiga och blinkande, men genom att ha en hyfsat enkel 
sida blir det lättare att förstärka budskapet med hjälp av färg och blink. Enligt Johansson 
Pulsen, kan för mycket färger och blinkandet bli störande för användaren. Han menar att 
det istället ska vara en blandning så att det inte blir för mycket samtidigt som användaren 
får en fin känsla av något nytt och modernt.  
 
Det är viktigt att på webben ha med bilder som är mycket större än för tryck för att det 
ska vara lättare att urskilja detaljer. Enligt Molich (2002) när designer jobbar med bilder 
ska de tänka på att inte ha med bilder som är slumpartade, utan bilder ska hänga ihop med 
texten som de illustrerar. 
 
Enligt White (1985) kan en bild säga mer än tusen ord, vilket han menar kan vara 
besvärligt. Därför är det bra att använda bildtexter som hänger ihop med bilden, eftersom 
användaren tittar först på bilden innan han/hon börjar läsa texten. Bilder kan då användas 
för att locka användarens intresse för artikeln eller liknande. Magnus Otterberg, 
Bigwigstudio menar att en webbsida inte får innehålla mycket text, eftersom användaren 
tröttnar snabbare av att läsa på en skärm jämfört med en bok. Vidare säger han att texten 
kan förstärkas med bilder som går ihop, men att texten inte får vara för lång och rörig 
utan klar och enkel. Som designer tycker Otterberg att innehållet på webbsidan ska 
bearbetas av någon annan som är bra på det istället för honom.  
 
Respondenterna menar att designer ska jobba med bilder, illustrationer, animeringar och 
ljud, det vill säga de ska jobba med formen och inte med text. Enligt de ska designer inte 
dränka användaren med text, men om webbplatsen måste innehålla mycket information 
ska designer försöka locka användare genom att använda rätt rubrik eller göra en funktion 
som får användaren att läsa den långa texten. Medan Head (1999) förespråkar att designer 
ska satsa på textbaserade webbplatser. På så sätt kan designer åstadkomma ett underverk 

 



 

med hjälp av klara och tydliga ikoner som därmed underlättar för användaren att hitta 
information.  

5.3 Webbanvändbarhet 
 
Otterberg säger att han i första hand tänker på formen men har alltid i bakhuvudet att det 
ska vara användbart. Formen och användbarhet är ungefär lika viktiga tycker Otterberg 
för att webbplatsen ska hålla användarnas intresse uppe. Otterberg säger att användbarhet 
och formen är de två viktigaste aspekter som enligt han ska gå hand i hand. 
 
Enligt ISO (9241-11, 1998) innefattar användbarhet hela systemets bredd ur användarens 
perspektiv från funktionalitet till upplevelsen av de estetiska värdena. En av de viktiga 
utvidgningarna är att även systemets estetiska värden är av betydelse för användbarheten, 
nämligen användarens tillfredställelse i användning av systemet (Gulliksen & Göransson 
2002) 
 
Enligt de flesta respondenter ska det vara lätt för användaren att hitta på webben men det 
är också viktigt att tänka på vilken målgrupp som ska webbsidan utvecklas för. Är 
målgruppen 50 åriga damer och uppåt, så måste det vara lätt navigerat, men är det för 
ungdomar går det att ha lite mer finesser och lite svårare design, menar de. 
Respondenterna tycker att den grafiska formen är absolut viktig, för att en tråkig 
webbsida är lika dålig som en svår navigerad webbsida. 
 
Respondenterna säger att om sidan är krånglig och svår, där användaren har svårt för och 
hitta i menyerna kan det leda till att han/hon tröttnar ganska snabbt och lämnar sidan.  
Svårigheterna kan även leda till att användaren aldrig mer kommer tillbaka till sidan. 
Enligt Söderström (2005) ska varje webbplats innehålla länkar där användaren kan 
navigera mellan olika sidor. Länkarna ska vara associerade på ett sätt som ligger nära 
människans sätt att tänka, och anses vara väldigt flexibelt och kraftfullt. Eftersom det inte 
finns normer eller begränsningar för hur associationerna kan se ut, måste användaren 
tänka väldigt lik webbplatsens designer för att kunna förutse vad webbplatsen innehåller 
samt hur hon ska bete sig för att kunna hitta fram till en viss information (ibid) 
 
När Otterberg, Bigwigstudio ska utveckla webbsidor för olika reklambyråer kan det 
hända att det enda de tänker på är utseendet det vill säga hur snygg webbsidan ska vara. 
Då försöker Otterberg att få de också att tänka på funktionaliteten. Han tycker att 
webbsidan ska vara snygg, ren och användbar.  
 
Enligt Silow, på Mecka kommunikation, interaktion och upplevelse är det viktigaste. Han 
menar att användbarhet och grafisk design blir resultat av dessa tre. Han tycker att 
användbarhet och grafisk design hänger ihop och att det inte går att skilja de åt.   
Silow säger att användbarhet är väldigt viktig, men att designer inte ska börja med det. 
Det som kan hända är att designer låser sig genom att hela tiden tänka på användbarhet. 
Detta går att lösa genom att designer under utvecklingen inte tänker på om användaren 
kommer att förstå designen. Vidare säger Silow att problemet idag är att designer 

 



 

fortfarande ser webbgränssnitt som ett gränssnitt och inte som en slags form som ändras 
där det sker interaktion med användaren.  
 
Enligt Nielsen finns det två olika sätt att se på gränssnittsdesign. Dessa två är det 
konstnärliga synsättet samt den tekniska som går ut på att lösa användarens problem, 
vilket han rekommenderar. Han menar att användbarhet är den viktigaste vid utformning 
av webbsidan (Nielsen, 2001). 

 



 

6 Diskussion 
 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån empiri och analys. Kapitlet innehåller en diskussion 
kring grafisk design respektive användbarhet och utifrån detta har uppsatsens 
frågeställning besvarats. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 
Vi kommer I slutsatsen besvara våra forskningsfrågor. 
 

– På vilket sätt är det möjligt för en designer att utnyttja grafisk design för att 
därigenom förstärka användbarheten hos en applikation? 

 
Formulerade del frågor utifrån huvudfrågan: 
 

– På vilket sätt beaktar designer grafisk design och användbarhet vid 
gränssnittsdesign? 

– Hur tillämpar designer grafisk design på webben? 
 
Utifrån den empiriska undersökningen har vi kommit fram till att grafisk design och 
användbarhet är två delar som tillsammans utgör en helhet. Från designers perspektiv är 
grafisk design jätte viktigt vid utvecklingen av webbplatser. För att användaren ska hitta 
informationen på ett snabbt och enkelt sätt är det viktigt att designer formger webbplatsen 
så att allt integrerar med varandra till exempel knappar, bilder, text med mera. 
Webbplatsens design ska även förmedla en känsla om företagets profil så att användaren 
får en uppfattning om webbplatsens syfte. Den empiriska undersökningen visade även att 
formen ska komma i första hand vid utvecklingen av webbplatser och att funktionaliteten 
ska anpassad efter detta. Respondenterna förespråkar en enkel och stilren grafisk design. 
 
Respondenterna i den empiriska undersökningen har varit eniga om att användbarhet är 
väldigt viktig vid utvecklandet av webbsidor, men att designer inte ska låsa sig genom att 
hela tiden tänka på användbarhet. Genom att designer inte låser sig blir han/hon mer 
kreativ vid utvecklingen. I teorin sägs det att de flesta riktlinjer som finns för 
gränssnittsdesign är riktade för användbarhet medan estetisk utformning anses vara 
mindre viktig. Rekommendationer enligt teorin är att designer inte ska utgå från det 
konstnärliga synsättet utan den tekniska som går ut på att lösa användarnas problem. 
 
I teorin fann vi även att det som idag ses som ett problem med grafisk design är att 
designer utformar antigen användbara eller estetiskt utformade webbsidor. Istället för att 
se grafisk design som en lösning till de problem som finns kring webbanvändbarhet, 
uppfattas grafisk design som en källa till problemen. De flesta författare inom 
användbarhet anser att grafisk design på webbplatser ses som onödig, bandbredd 
belastning och besvärlig för användarna. Detta tycker vi inte stämmer med verkligheten. 
Vi kan se att i dag fler och fler webbplatser börjar tillämpa mycket grafik tack vare den 
tekniska utvecklingen. Webbplatser som för några år tillbaka tycktes vara onödiga börjar 
ta ledande roller på webben. Ett exempel på detta kan vara Microsofts nya sökmotor 

 



 

”Tafiti” som radikalt skiljer sig från Google, Altavista och andra traditionella söktjänster. 
Den bygger på Silverlighttekniken som enligt en av respondenterna kommer att 
möjligtgöra för designer att skapa häftigare webbplatser. Enligt Simon Grabiec (IDG) 
med hjälp av Silverligttekninken kommer webbplatser att vara betydligt mer interaktiva 
än idag. 
 
Enligt en av respondenterna ska designer se till att inte skapa sidor som är krångliga och 
svåra att navigera. Han anser att det kan leda till att användaren tröttnar ganska snabbt 
och lämnar sidan.  Svårigheterna kan även leda till att användaren aldrig mer kommer 
tillbaka till sidan.  
 
Möjligheten för att designer ska kunna utnyttja grafisk design för att förstärka 
användbarheten är idag ganska stort. En ursäkt som alltid återkommer i teorin är att 
tekniken inte räcker till. Men som vi ser idag har tekniken utvecklats enormt vilket gör 
det möjligt att tillämpa grafisk design. Vi kan även märka att de största webbplatser som 
finns i dag bygger på multimedia med mycket ljud, bild och liknande. Exempel på dessa 
är Youtube, Facebook och Lunarstorm. Genom att utnyttja nya tekniker som tillexempel 
Silverlight kan designer använda grafisk design för att åstadkomma användbara 
webbplatser. 

6.2 Avslutande diskussion 
Metoden som vi har valt att använda oss av är kvalitativ metod. Valet berodde på att vi 
ville ha en djup förståelse inom ämnet. Vi tycker att metoden har fungerat bra.  
 
Den litteratur som vi har arbetat med klargör vårt område som vi har undersökt och det 
ger oss en insyn. Det var viktigt för oss att få begrepp om de uppfattningar som finns 
inom grafik design och användbarhet samt hur dessa kan ses av designer. Vi tycker att 
vår uppsats uppfyller de kriterier som är viktiga vid bestämmande om ett vetenskapligt 
arbete håller hög kvalitet. 
 
Dessa kriterier är bland annat relevans: vad det gäller ämnesval och ämnesbehandling, 
tydlighet: för andra ska kunna förstå och granska den, generalitet: vad det gäller 
betydelsen utanför uppsatsen. Vi anser att vårt problem och syfte är teorigrundat. När det 
gäller ämnes val har vi hållit oss inom ämnesområdet informatik.  Vi tycker att uppsatsen 
är tydlig då vi har sätt till att svaren inte avvek för det som var avsett att undersökas, samt 
har vi sätt till att inte påverka respondenterna genom att vilseleda honom/henne under 
tiden som undersökningen pågått. I denna undersökning har vi utgått från relativt få 
personer med olika bakgrund och erfarenheter vilket har medfört att resultatet kan ses 
som generellt. Vi har även valt att inte koppla vår teori till något specifik ändamål vilket 
medför att resultatet har en hög grad av generallitet.   

 



 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning kan tillexempel ske genom att genomföra en empirisk studie ur 
användarnas perspektiv. Resultatet som fås fram kan användas till att generera fram 
frågor till designers för att därmed se vad de anser om användarnas syn. Detta skulle 
kanske medföra attitydförändringar hos designer samt göra de medvetna om användarnas 
tankar och åsikter angående webbgränssnitt allmänt.  

7 Slutord 
Efter ett väldigt intressant och lärorikt examensarbete vill vi härmed tacka de personer 
som ställt upp med sin tid och haft tålamod att svara på våra frågor. Vi vill även rikta ett 
stort tack för ett mycket gott bemötande av de företag som ställde upp och utförde vår 
undersökning. Vi hoppas slutligen att rapporten ska vara tillfredställande och vara till 
nytta för alla som tar del av den. 
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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 för data- och affärsvetenskap (IDA) 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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