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Abstract  

 

Internet today has become increasingly common; therefore, companies select to 

communicate online with the help of websites. Visitors could be attracted to a site 

regardless of its appearance or functionality. The users felt that the Internet is a new 

technology therefore they did not care about its appearance.  

 

Nowadays, the Internet is common because of its global extent and possibilities. This 

leads to that many uses the Internet every day. Given that the Internet has become 

increasingly common also much has changed in the Internet. Today, Internet is also seen 

as something new, but now users care more about its appearance and functionality. What 

is required of a website has also changed as it has become more common to communicate 

via the Internet, this means that even web design has become more important.  

 

The purpose of the study is to examine how it is possible to achieve good communication 

quality with the help of web design. This is important because many companies use web 

sites to communicate with their customers. But in some cases the companies do not reach 

their customers with their messages. In this study, a literature review was performed to 

create a theoretical study. Then an empirical study was performed through personal 

interviews. In the analysis, the theoretical study was compared with the empirical study 

to see what differences and similarities exist between them. The analysis could answer 

the questions of what creates good communication quality through web design. The study 

showed that usability is important in web design when creating good communication 

quality.  

 

In conclusion, it emerged that understandable, its clarity and functionality are important 

aspects from usability that can increase the communication quality. Therefore, usability is 

important in web design to ensure good communication quality.  
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Sammanfattning  

 

Internet har idag blivit allt vanligare, därför väljer företag att kommunicera på Internet 

med hjälp av webbplatser. Förut lockades besökarna till en webbplats oavsett hur 

utseendet eller funktionaliteten i webbplatsen var. Eftersom Internet då var en ny teknik, 

brydde användarna sig inte om webbplatsens utseende.   

 

Nu för tiden är Internet vanligt på grund av dess globala utsträckning och de möjligheter 

som finns. Detta medför att många använder sig av Internet nästan varje dag. Med 

anledning till att Internet blivit allt vanligare har mycket förändrats inom Internet och ses 

idag som något nytt. Numera bryr sig användarna mer om dess utseende och 

funktionalitet. Vad som krävs av en webbplats har också förändrats eftersom det har 

blivit vanligare att kommunicera via Internet, detta gör att webbdesign har blivit 

viktigare.  

 

Studiens huvudsyfte är att undersöka på vilket sätt det går att uppnå god 

kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. Detta är viktigt eftersom många 

företag använder sig av webbsidor för att kommunicera med sina kunder. I vissa fall når 

företagen inte fram med sitt budskap till kunderna, därför är kommunikationskvalitet 

viktigt att undersöka om hur det kan hjälpa företagen att nå ut bättre till sin målgrupp. 
Till studien genomfördes en litteraturgenomgång för att skapa en teoretisk undersökning, 

sedan genomfördes en empirisk undersökning genom personliga intervjuer. I analysen 

jämfördes den teoretiska undersökningen med den empiriska undersökningen för att se 

vilka skillnader och likheter som finns. Genom analysen besvarades frågeställningarna 

om vad som skapar god kommunikationskvalitet via webbdesign. Studien visade att 

användbarhet är något som bör tas hänsyn till inom webbdesign för att skapa god 

kommunikationskvalitet.  

 
I studien framkom att lättförståelighet, tydlighet och funktionalitet är viktiga aspekter ur 

användbarhet, då det kan öka kommunikationskvaliteten. Därför är användbarhet viktig 

inom webbdesign för att åstadkomma god kommunikationskvalitet.  
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1 Inledning 
 

Detta kapitel kommer att inledas med en bakgrundsbeskrivning till forskningsområdet. 

Studiens huvudfråga och delfrågor kommer att presenteras därefter, samt syftet som 

studien avser.  

 

1.1 Bakgrund   

 

Länge har kommunikation varit ett medel för människor att överföra information mellan 

varandra. Kommunikation är något som vi dagligen stöter på allt från människor i vår 

omgivning till tidningar, affischer, reklam, böcker, TV, radio och Internet. Den 

kommunikation som vi oftast stöter på är masskommunikation där olika företag försöker 

nå ut sitt budskap till sin målgrupp genom olika medier. Att kommunicera till 

målgruppen med hjälp av olika medier anses vidga ens perspektiv och locka andra 

utanför ens målgrupp (Dimbleby & Burton 1999).  

 

I takt med utvecklingen av Internet har det blivit allt mer vanligt att företag väljer att 

kommunicera på Internet med hjälp av webbplatser, som skapas efter företagets syfte. 

Förr var det vanligt att besökarna lockades till en webbplats oberoende av dess utseende 

eller funktionalitet. Internet ansågs som en ny teknik och hur utseendet på webbplatsen 

var spelade ingen roll för användarna (Hedman & Palmcrantz 1997).  

 

Idag är Internet vanligt på grund av dess globala utsträckning och de möjligheter som 

finns. Detta medför att många använder sig av Internet i stort sätt varje dag. Med 

anledning till att Internet blivit allt vanligare har mycket förändrats inom Internet. 

Fortfarande anses Internet vara en ny teknik, dock med mer otåliga besökare. 

Kommunikation och reklam inom Internet har blivit viktigare, vilket gör att kravet för en 

webbplats blir större. I och med att Internet används som ett kommunikationsmedel för 

många läggs det en stor vikt på webbplatser och dess utformning kring webbdesign. 

Innehållet och tjänster i webbplatsen måste vara bra, samtidigt som utseendet för 

webbplatsen spelar en större roll (ibid).  

 

I slutet av 1800-talet började typografisk formgivning utvecklas till en egen profession. 

Den typografiska formgivningen representerade två viktiga aspekter, den första aspekten 

var att den tryckta informationen skall vara klar och tydlig, och den andra aspekten 

handlade om att formspråket skall sälja och övertyga. Nutida typografisk formgivning är 

typsnitt, bilder, färger och layout, viktiga grundelement som används stort sett inom 

grafisk formgivning (Nationalencyklopedin 2011). Under året 1993 blev det möjligt för 

webbläsare att visa grafik och bilder. Att designa en webbplats med typografisk 

formgivning har visat sig ha mer möjlighet än vad den traditionella 

trycksaksproduktionen gjorde (Pettersson 2004).  
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1.2 Problembeskrivning 

 

Enligt Watson (2008), finns det hinder som kan förhindra god kommunikation. Ett av de 

vanligaste hindren är brus och förekommande vanligast inom kommunikation. Det finns 

tre former av brus, teknisk/mekaniska, semantiska och psykologiska. Det 

teknisk/mekaniska bruset avser distraktioner från omgivningen som kan hindra vår 

koncentration inom kommunikationen.  Det semantiska bruset handlar om våra 

tolkningar kring budskapet, exempelvis om vi förstod bruset. Det sista bruset berör 

psykologiska aspekter som har mycket med våra egna känslor att göra, exempelvis hur vi 

känner oss medan budskapet tas emot (ibid).  

 

Lind (1993) beskriver kommunikation som en känslig process, vilket kan skapa 

missförstånd och konflikter eftersom vi tolkar olika från person till person. Deltagarna i 

processen kan ha olika bakgrund, detta kan leda till att deltagarna kan ha svårt att 

uppfatta saker på samma sätt. Olika relationer mellan deltagarna kan även vara ett hinder 

för kommunikationen. När det gäller kommunikation inom en större grupp kan 

deltagarnas olika personligheter också vara ett hinder för en god kommunikation. Att 

kommunicera till en större grupp människor gör det svårare att ta hänsyn till alla i 

gruppen och dess personlighet.  

 

Andra faktorer som kan förhindra god kommunikation enligt Dimbleby & Burton (1999) 

är att vi gör antaganden om andra. Detta menas att vi skapar oss intryck om andra 

människor efter det vi ser i våra egna ögon. Genom att vi lärt oss om olika teckens 

betydelser och antar att dessa alltid stämmer. En annan faktor kan vara att vi 

kategoriserar folk efter de omedvetna signaler de sänder ut. Stereotypering ingår som en 

del av kategorisering och avser att vi kategoriserar människor utifrån utseende, yrken 

eller roller. Det första intrycket är också något som kan hindra god kommunikation, detta 

innebär att vi låter andras karaktärsdrag påverka vår åsikt om andra.  

 

Enligt Nielsen (2011) finns det faktorer som kan påverka webbdesign negativt. De 

vanligaste faktorerna rör sig om användbarhet, gränssnitt och navigation i webbplatsen. 

Första sidan är den allra viktigaste sidan i hela webbplatsen, och är den sidan som får 

flest sidvisningar. Om webbplatsens första sida inte är tillräcklig tilltalande för 

användarna finns det risk att användarna lämnar webbplatsen.  
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1.3 Syfte   

 

Huvudsyfte:  

 

Många företag använder sig av webbplatser för att kommunicera med sina kunder. I vissa 

fall når inte företagen fram med sitt budskap till kunderna. Denna studie syftar till att 

skapa förståelse för aspekter som är viktiga för att uppnå god kommunikationskvalitet 

med hjälp av webbdesign.  

 

Delsyften: 

 Att undersöka vilka kommunikationsprinciper som är viktiga att tänka på vid 

webbdesign.  

 Att se på vilket sätt webbdesign kan stödja kommunikationen via webbplatsen.   

 Att undersöka vilka positiva eller negativa effekter som kan uppstå inom 

kommunikationen via webbplatsen.  

 Att undersöka vilka principer inom webbdesign som kan påverka 

kommunikationen inom webbplatsen.  

 Att undersöka vilka principer som finns som kan hjälpa företag att uppnå en hög 

kommunikationskvalitet och om dessa följs av reklambyråer och webbyråer.  

 

1.4 Frågeställning  

 

Huvudfråga: 

  

På vilket sätt går det att åstadkomma god kommunikationskvalitet med hjälp av 

webbdesign?  

 

Delfrågor:  

 Vilka kommunikationsprinciper är viktiga att beakta vid webbdesign?  

 På vilket sätt stödjer webbdesign kommunikationen via webbplatsen?  

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kommunicera via webbdesign?  

 Vilka principer inom webbdesign kan påverka kommunikationen via 

webbplatsen?  

 Vilka principer för kommunikationskvalitet finns det?  
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1.5 Målgrupp   

 

Reklambyråer och webbyråer kommer främst att ha nytta av denna studie, eftersom det 

kan hjälpa dem att öka kommunikationskvaliteten och på ett tydligare sätt få fram sitt 

budskap till sin målgrupp. Det kan hjälpa när de skall hjälpa sina kunder att nå fram till 

sin målgrupp på bästa sätt. Studien kan hjälpa de att undvika faktorer som kan försämra 

kommunikationskvaliteten. Informatikstudenter kan ha nytta av denna forskning i sina 

studier och för de som skall skriva uppsats inom ämnet webbdesign och kommunikation. 

Studien kan vara till nytta för alla lärare som undervisar i ämnet webbdesign eller 

kommunikation.  

 

1.6 Avgränsningar  

 

I den här studien kommer fokus att vara kring kommunikationskvalitet och webbdesign 

om hur kommunikationen mellan reklambyråer och webbyråer, och deras målgrupp kan 

förbättras med hjälp av webbdesign. Andra kommunikationssätt som exempelvis 

reklamutskick kommer inte att tas med i denna studie. Den grafiska utformningen vid 

trycksaker kommer inte heller att fokuseras vid i studien.  

 

1.7 Förväntat resultat  

 

Denna studie förväntas påvisa de fördelar som webbdesign kan ge upphov till i avseendet 

hur reklambyråer och webbyråer kan hjälpa sina kunder att kommunicera via deras 

webbplatser samt vilka faktorer som kan underlätta respektive försvåra 

kommunikationskvaliteten på webbplatsen. Denna kunskap förväntas också hjälpa 

reklambyråer och webbyråer när de skall nå ut med sitt budskap till sin målgrupp.  
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1.8 Förkunskap  

 

Under vår treåriga utbildning inom informatik har en del kommunikations- och 

designkurser kommit till nytta, vilket kan vara relevant för denna studie. 

Interaktionsdesign, del ett och två, handlade mycket om gränssnitt, användbarhet och 

interaktionen mellan människa och dator. Några designuppgifter genomfördes vars syfte 

var att skapa webbplatser med hjälp av prototyper och applikationer. Inom kursen 

Informationsdesign tillämpades olika designprogram vars syfte var att skapa reklam och 

annat informationsmaterial. En annan designkurs var Grafisk design som handlade om 

layout och utformning av trycksaker. Syftet med kursen var att skapa en utformning med 

önskad layout med hjälp av bilder, text och färger. Ett projekt genomfördes där uppgiften 

var att utforma en reklambroschyr. Under kursen Webbdesign var fokus främst på 

användbarhet, webbplatsdesign och siddesign. Syftet med projektet som genomfördes 

under kursen var att analysera en webbplats med hjälp av tillämpbara teorier för att se om 

webbplatsen hade kunnat utformas på ett bättre sätt. I kursen ingick ett moment där en 

webbplats skulle skapas utifrån de kunskaper om teorier som tillämpats under kursens 

gång. Kursen Mediekommunikation handlade om kommunikation inom olika medier. 

Syftet med kursen var att på bästa sätt framföra sitt budskap till målgruppen och 

samtidigt undersöka hur brus kan förhindras för att kommunikationen inte skulle 

påverkas negativt. Kursen Presentationsteknik handlade om direktkommunikation mellan 

människor. Ett moment inom kursen var att utifrån artiklar skriva reflektioner om 

interkulturell kommunikation mellan olika kulturer, samt om digital presentation som 

exempelvis handlade om symboler och ikoner inom olika kulturer.  
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1.9 Disposition  

 

Kapitel 1 – Inledning  
Under detta kapitel kommer läsaren få en överblick kring forskningsområdet. Studiens 

bakgrund och problembeskrivning kommer att presenteras samt studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

 

Kapitel 2 – Forskningsansats   
I detta kapitel kommer olika metoder som skall användas till studien att presenteras. 

Studiens vetenskapliga kunskapskaraktärisering och forskningsansatser kommer att 

presenteras utförligare.  

 

Kapitel 3 – Teoretisk undersökning  
Detta kapitel kommer att innehålla de teorier som ligger till grund för studien. Teorierna 

som tas upp berör problemområdet i studien. I slutet av den teoretiska undersökningen 

kommer en sammanfattning av teorierna att presenteras, samt kommer kopplingar till 

forskningsfrågorna att göras.  

 

Kapitel 4 – Empirisk undersökning  

I detta kapitel kommer den empiriska undersökningen att presenteras. Läsarna kommer 

att få läsa intervjuerna som genomfördes med de valda respondenterna. I slutet av kapitlet 

kommer en sammanfattning att presenteras med kopplingar till forskningsfrågorna.  

 

Kapitel 5 – Analys och resultat  

Inom detta kapitel kommer analysen att utförligt presenteras utifrån den teoretiska 

undersökningen och den empiriska undersökningen som tidigare presenterats. Analysen 

kommer att kopplas till studiens delfrågor och därmed finnas besvarade.  

 

Kapitel 6 – Diskussion  

Slutsatser kommer att presenteras i detta kapitel med hjälp av den teoretiska 

undersökningen och från den empiriska undersökningen. Studiens huvudfråga kommer 

att presenteras och besvaras. Förslag till fortsatt forskning kommer att finnas presenterade 

i slutet av kapitlet.  
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2 Metod   
 

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

vetenskapliga kunskapskaraktärisering och forskningsansatserna kommer att presenteras 

utförligare.  

 

2.1  Forskningsperspektiv   

Kunskapskaraktärisering  

Enligt Goldkuhl (2011) är kunskapskaraktärisering en process där kunskap inför en studie 

fastställs. Det är viktigt inom en studie att det finns kunskap som studien skall följa. En 

del av kunskapsformerna som tas upp är uppdelade i två olika former, kunskap som 

förklarar vad som sker och kunskap som förklarar varför. Sedan finns det andra sorters 

kunskap, exempelvis vägledande kunskap och ifrågasättande kunskap.  

 

I denna studie vill karaktäriserande kunskap (förståelsekunskap) uppnås, eftersom studien 

avser att skapa förståelse, tolka och förstå olika aspekter inom viktiga företeelser. En 

förståelse vill skapas över hur det går att åstadkomma god kommunikationskvalitet med 

hjälp av webbdesign. Det är viktigt att förstå och tolka olika aspekter kring webbdesign 

som kan påverka kommunikationen. Därför är den karaktäriserande kunskapen lämplig 

för denna studie för att skapa förståelse om forskningsområdet. Den karaktäriserande 

kunskapen kan kopplas till det hermeneutiska synsättet, eftersom båda avser att skapa 

förståelse, tolka och förstå olika företeelser.  

 

Enligt Goldkuhl (2011) fokuserar karaktäriserande kunskap på att förklara vad en 

företeelse innebär och ger den egenskaper. Till skillnad från exempelvis förklarande 

kunskap som fokuserar på varför saker sker. Karaktäriserande kunskap kan kopplas till 

kategoriell kunskap eftersom denna beskriver en klass. Kategoriell kunskap har ett 

samband med alla de andra kunskapsformerna eftersom denna är en förutsättning för alla 

andra kunskapsformerna. Den karaktäriserande kunskapen ger sedan egenskaper åt 

klassen som har beskrivits genom den kategoriella kunskapen. Detta leder till att det kan 

skapa bättre förståelse för denna kategori. Därför innehåller karaktäriserande kunskap 

även förståelsekunskap, eftersom den leder till en bättre förståelse av en företeelse (ibid).  
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Hermeneutik  

Hermeneutik betyder tolkningslära och används oftast inom human, - kultur och 

samhällsvetenskap. Den används till en början för att tolka texter. På senare tid används 

hermeneutik för att tolka mänskliga existensen, handlingar, livsyttringar och deras spår. 

Hermeneutiker vill även förstå andra människor och deras livssituation genom att tolka 

språket och handlingar (Patel & Davidson 2003).  

Hermeneutiken har blivit ett kännetecken för förståelse- och tolkningssystem inom 

kvalitativ metod, där forskaren är öppen och subjektiv. Med detta avser forskaren att 

utifrån den egna förförståelsen närma sig sitt forskningsobjekt. Forskarens förförståelse, 

tankar, känslor och kunskap är en fördel mot forskningsobjektet för förståelse och 

tolkning (ibid). Inom hermeneutik finns något som kallas för den hermeneutiska spiralen. 

Dels tolkas textens detaljer för att sedan sätta ihop det till en helhet, dels börjar forskaren 

tolka för att få en ny förståelse som leder till nytt textmaterial och ny tolkning 

(Nationalencyklopedin 2011).  

Forskaren inom hermeneutik växlar mellan olika synvinklar som del och helhet. Med det 

hermeneutiska synsättet vill studien skapa en förståelse om vilka aspekter inom 

kommunikation och webbdesign som kan skapa god kommunikationskvalitet. Det 

hermeneutiska synsättet gör det lättare att komma närmare forskningsobjektet utifrån den 

egna förförståelsen och tolkningar (Patel & Davidson 2003).  

 

 

Positivism  

 

Till skillnad från hermeneutiken handlar positivismen om att utgå från formuleringar av 

hypoteser som sedan testas genom observationer, formuleringarna görs i form av 

matematiska formler. Positivismen har blivit ett kännetecken för kvantitativ metod, där 

statistiska beräkningar för analys tillämpas. August Comte, positivismens grundare, ansåg 

att positiva kunskaper kan genereras och därefter vidareutvecklas för mänskligheten. 

Inom positivismen har det bevisas att det är omöjligt att separera mellan teori och 

observation. Eftersom forskaren redan har egna ”teorier” om ämnet som avskiljer 

informationen när observationer genomförs. Under forskning enligt positivismens sätt 

utgår forskaren från teorier som bevisar hypoteser deduktivt, detta prövas sedan empiriskt 

med hjälp av vetenskapliga metoder (Patel & Davidson 2003).  

 

När positivismen tillämpas i en studie skall forskarens relation till forskningsobjektet 

ställas till det yttre. Det menas att forskningsresultatet inte skall påverkas av personliga 

skäl. Det skall gå att byta ut forskaren och forskningsresultatet skall förbli detsamma 

(ibid). Positivistisk synsätt visar ett tydligt drag för den kvantitativa metoden, vilket inte 

skall tillämpas i denna studie. I studien vill forskningsobjektet undersökas på djupet för 

att skapa förståelse och tolkningar. Studien kommer inte att baseras på statistiska 

beräkningar för analysen, vilket är utgångspunkten för positivismen.  
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Kvantitativ metod  

 

Kvantitativ metod avser forskning som inbegriper mätningar och statistiska 

datainsamlingar samt analysmetoder (Patel & Davidson 2003). Arbetssättet går ut på att 

studien baseras på mätningar som sammanställs statistiskt. Kvantitativa metoder utgår 

från urval i en representativ grupp eller befolkning som undersöks. Mätinstrument i olika 

former används för att fastställa det som skall studeras.  

 

Under användning av kvantitativa metoder deltar forskaren inte i det som studeras, vilket 

anses vara en fördel (Nationalencyklopedin 2011). Denna studie avser att inte mäta något 

utan problemområdet skall undersökas från djupet. Vilket gör att den kvantitativa 

metoden inte riktigt passar in i denna studie. Dessutom tillämpas hermeneutik i denna 

studie, vilket innebär att försöka tolka och förstå problemområdet på djupet.  

 

 

Kvalitativ metod  

Kvalitativ forskning utförs ofta med hjälp av intervjuer, observationer och tolkande 

verbala analyser av textmaterial som samlas in (Patel & Davidson 2003). Inom kvalitativ 

forskning sker det ofta en växelverkan mellan datainsamling och analys. Forskaren 

befinner sig i den verklighet som analyseras. Inom kvalitativ forskning handlar det om att 

förstå problemet på djupet, därför bör forskningen koncentreras till mindre målgrupper 

(Nationalencyklopedin 2011).  

Enligt Andersen (1994) är varje företeelse unik och innehåller kombinationer av 

egenskaper eller kvaliteter inom den kvalitativa metoden, därför kan det vara svårt att 

väga och mäta det. Detta anses vara en utgångspunkt ur den kvalitativa metoden. 

Forskningsprocessen inom den kvalitativa metoden anses av många företrädare som en 

kommunikationsrelation, där forskningsobjektet framförs som subjektivt.  

Grunden för den kvalitativa metoden är det hermeneutiska synsättet, där syftet är att få 

kunskap om människor och dess livsvärld (Andersen 1994). Den kvalitativa metoden 

passar därför in i denna studie eftersom det inte skall utföra några statistiska mätningar. 

Utan problemområdet skall undersökas på djupet utifrån förförståelse och tolkningar, 

samt ur teorierna som genereras fram, som ligger till grund i det hermeneutiska synsättet.  

  



 

- 10 - 

 

2.2 Forskningsstrategi och process  

Denna studie handlar om kommunikationskvalitet och webbdesign. Huvudfrågan handlar 

om hur det går att åstadkomma god kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. 

Syftet med studien är att undersöka om det går att uppnå god kommunikationskvalitet 

med hjälp av webbdesign. För att uppnå syftet skall en teoretisk undersökning tillämpas. 

Denna teoretiska undersökning kommer delvis att besvara forskningsfrågorna genom 

identifiering av lämpliga teorier som visar vilka faktorer som kan öka respektive minska 

kommunikationskvaliteten.  

Till denna studie kommer intervjuer att utföras med tre olika företag inom reklam och 

webb för att se hur de går tillväga för att uppnå god kommunikationskvalitet, 

kommunicera med sin målgrupp och nå fram med sitt budskap. Informationen som 

samlas in kommer att jämföras med den teoretiska undersökningen för att se om de 

överensstämmer med varandra. Studiens forskningsfrågor förväntas besvaras genom detta 

arbetssätt, det bör leda till att syftet med denna studie uppfylls.  

 

2.3 Urval och insamlingsmetod 

 

Till studien skall litteraturgenomgången tillämpas. Med hjälp av litteraturgenomgången 

skall information samlas in om forskningsområdet för att få en grund till studien. 

Information kommer att samlas in genom litteraturer som passar in i studien. För att hitta 

relevant information har teoriområden och nyckelbegrepp identifieras som är relevanta 

till studien. Nyckelbegreppen och teoriområdena användes för att göra sökningar i 

högskolans bibliotek och för att göra sökningar på Internet. För att hitta relevant 

information i litteraturer lästes bokens sammanfattning först för att säkra att de innehöll 

relevant information för denna studie. Sakregistret i litteraturen användes sedan för att 

söka efter nyckelbegrepp som identifierats. Den utvalda litteraturen har sedan studerats 

för en djupare kunskap om forskningsområdet. Information som samlades in 

sammanställdes till en teoretisk undersökning, som senare var till grund för 

intervjufrågorna till den empiriska undersökningen.  
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Den teoretiska undersökningen kommer dels besvara studiens forskningsfrågor, dels 

skapa underlag för urval och intervjufrågor för den empiriska undersökningen. Eftersom 

problemområdet i studien ska undersökas på djupet passar personliga intervjuer denna 

studie. Personliga intervjuer ger möjlighet att förstå respondenterna och deras tankesätt 

utifrån den teoretiska undersökningen som har tagits fram. Det är viktigt att se hur 

teorierna stämmer överens med verkligheten. Resultatet som erhålls skall senare i 

analysen jämföras med den teoretiska undersökningen. Intervjufrågorna genererades fram 

utifrån den teoretiska undersökningen. Utgångspunkten för varje intervjufråga 

formulerades från varje teori, för att se vilka skillnader och likheter det finns mellan 

teorierna och verkligheten.  

 

Respondenterna som skall intervjuas jobbar inom webbdesign som är relevant för denna 

studie. Vid urval av respondenterna krävdes att de utformar webbplatser åt sina kunder 

för att vara säkra om att respondenterna kunde tillföra denna studie med relevant 

information. Intervjuerna kommer att utföras kvalitativt, eftersom kvalitativa intervjuer 

har en låg grad av standardisering, vilket gör att intervjupersonen har utrymme att 

använda egna ord. Det går att välja mellan hög eller låg grad av strukturering, detta 

skapar en mer djupare förståelse av ämnet och intervjupersonen samt personens situation 

(Patel & Davidson 2003). Till hjälp kommer en bandspelare att användas under 

intervjuerna för att spela in intervjun och anteckningar kommer att göras.  

 

2.4 Analysmetod  

 

Analysmetod för studien kommer att tillämpas efter ett kvalitativt synsätt, eftersom 

studien kring problemområdet kommer att utföras enligt den kvalitativa synen. För att 

göra den kvalitativa bearbetningen krävs det oftast att materialet är i textform (Patel & 

Davidson 2003). Vid insamling av information till studien skall intervjuer tillämpas. 

Enligt Hartman (2004) kan insamlingstekniken variera beroende på vad som är intressant 

samt hur data skall analyseras i en studie. Genom intervjuer kommer information att 

samlas in till den empiriska undersökningen, som i analysen skall resultatet jämföras med 

den teoretiska undersökningen. Denna metod som skall tillämpas heter komparativ analys 

(jämförande analys). Syftet med metoden är att analysera och beskriva likheter och 

skillnader inom problemområdet (Nationalencyklopedin 2011).  

 

Efter att ha sammanställt den teoretiska undersökningen gjordes en sammanfattning som 

relaterades till studiens forskningsfrågor. För att se vilka teorier som kunde användas för 

att besvara forskningsfrågorna listades forskningsfrågorna upp en efter en, och sedan 

studerades teorierna noggrant igenom. Slutligen gjordes en tillämpning för att klargöra på 

vilket sätt respektive teori kan besvara en forskningsfråga helt eller delvis. Intervjuerna 

med respondenterna transkriberades till textform som sammanställdes till den empiriska 

undersökningen. Den empiriska undersökningen skrevs sedan ut för att få en bättre 

överblick. Intervjuerna jämfördes med varandra för att se vilka likheter respektive 

skillnader som fanns mellan respondenterna.  
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Viktiga delar i texten som besvarar forskningsfrågorna markerades, på detta sätt visade 

det tydligt vilka aspekter som lyfts fram av samtliga respondenter och som därför 

förefaller vara viktigast. Sedan gjordes en sammanfattning av den empiriska 

undersökningen, där respondenternas svar relaterades till studiens forskningsfrågor. För 

att se vilka delar av intervjuerna som besvarar respektive forskningsfråga listades 

forskningsfrågorna upp en efter en. Intervjumaterialet studerades igenom och särskilt de 

delar utav texten som tidigare markerats som viktiga lyfts fram. Detta användes sedan till 

att i analysen jämföra respondenternas svar med sammanfattning av den teoretiska 

undersökningen och på det sättet fullständigt besvara forskningsfrågorna i studien. För att 

utföra jämförelsen mellan den teoretiska och den empiriska undersökningen skrevs båda 

sammanfattningarna ut och studerades igenom noggrant. Viktiga markeringar gjordes 

kring olika delar i båda texterna och likheter respektive skillnader mellan teorierna och 

empirin kunde dras fram. Slutligen listades forskningsfrågorna upp igen och besvarades 

en efter en både utifrån den teoretiska och utifrån den empiriska undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 1: Modell över analysarbetet (egen ritad figur). 
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2.5 Utvärderingsmetod  

 

Enligt Goldkuhl (2011) finns det kriterier som bör följas för att se till att ett vetenskapligt 

arbete håller hög kvalitet. De kriterier som valts ut till studien är relevans, tydlighet och 

noggrannhet, som känns viktiga och relevanta för en studie. Goldkuhl (2011) beskriver 

kriterierna:  

 

 Relevans innebär att kunskapen ska vara relevant utifrån de mål och syften finns. 

 

 Tydlighet innebär att de egna tolkningarna, besluten och resultaten skall vara 

tydliga. Detta leder till att arbetet blir möjligt att granska och att det blir lättare att 

se olika alternativ.  

 

 Noggrannhet innebär att utföra arbetet systematiskt och logiskt.  

 

 

Starrin & Svensson (1994) tar sedan upp några kvalitetskriterier som är bra att tänka på. 

Etiskt värde kan vara viktigt att beaktas vid den empiriska undersökningen för att inte 

validiteten skall minskas. Teoritillskott bör beaktas vid analysen för att göra relateringar 

till tidigare teorier. Kvalitetskriterierna innebär enligt Starrin & Svensson (1994):   

 

 Etiskt värde innebär att hitta en balans mellan ny kunskap och att skydda de 

personer som deltar i studien. I vissa fall kan det vara bra att låta personer och 

företag vara anonyma men detta kan i vissa fall minska validiteten.  

 

 Teoritillskott innebär att relatera till tidigare teorier och även få resultat som 

förändrar teorin. Data bör tolkas, sedan bör det som är allmänt lyftas fram och 

kopplas till teorier.   

När en kvalitativ studie genomförs är det viktigt att tänka på att försöka uppnå hög 

validitet genom hela forskningsprocessen. Däremot har inte reliabiliteten lika stor 

betydelse i en kvalitativ studie då respondenten har större frihet. I en kvalitativ studie ses 

det inte som ett tecken på att reliabiliteten är låg om samma intervjuperson svarar 

annorlunda om samma fråga som ställs vid olika tillfällen. Det ses däremot som viktigt 

att fånga det unika i varje situation (Patel & Davidson 2003).  

 

2.6 Presentationsmetod  

 

Resultatet från studiens kommer att redovisas i form av text. Upplägget i studien kommer 

se ut som följande att den teoretiska delen presenteras före den empiriska delen. Därefter 

följer analysen och slutligen en diskussion som ett resultat av hela studien. En muntlig 

presentation kommer att genomgöras med det resultat studien bidragit fram till.   
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3 Teoretisk undersökning  
 

I det här kapitlet kommer en teoretisk undersökning att beskrivas och presenteras. Den 

teoretiska undersökningen kommer att ta upp teoretiska begrepp som berör studien. En 

sammanfattning av den teoretiska undersökningen kommer att presenteras, samt 

kopplingar till forskningsfrågorna kommer att presenteras i slutet av kapitlet.  

 

3.1 Nyckelbegrepp  

 

Användbarhet. Ett kvalitetsattribut som hjälper till att bedöma hur enkelt ett 

användargränssnitt är att använda, för att användaren enkelt skall uppnå sina mål (Nielsen 

2000).  

 

Brukskvaliteter. Egenskaper ur användningsupplevelser hos olika genrer eller klasser som 

avser digitala artefakter (Löwgren & Stolterman 2004).  

 

Brus. Hinder som kan uppkomma i samband under kommunikationen. Brus kan 

förekomma inom tre former: teknisk/mekaniskt, semantiskt och psykologiskt (Watson 

2008).  

 

Budskap. Innehållet i kommunikationen, en informationsenhet i form av fakta eller 

åsikter. Informationsenheten bör passera en kanal, ett medium, för att det skall tolkas som 

ett budskap (Dimbleby & Burton 1999).  

 

Kommunikation. Processen där utbyte av meddelanden sker mellan sändaren och 

mottagaren, vilket resulterar om delad förståelse inom deltagarna i processen (Lind 

1993).  

 

Kommunikationskvalitet. Kommunikationens egenskaper avser det budskap eller den 

information som sändaren skickar till mottagaren. Relationer mellan deltagarna bildas när 

mottagaren uppfattat budskapet från sändaren, vilket leder till delad förståelse mellan 

dem.  (Eriksson 2000).  

 

Layout. Handlar om att strukturera olika grafiska element för att budskapet skall framgå 

tydligt. (Koblanck 2003).  

 

Målgrupp. En definierad grupp av människor som är intressanta som mottagare av 

marknadsföring. Information om målgruppen och deras intresse är avgörande faktor vid 

utformning av budskap (Koblanck 2003).  
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Tillgänglighet. System skall anpassas till olika samhällsgruppers behov gällande fysiska, 

kulturella och kognitiva aspekter för att de lättare skall tillgodogöra sig de olika 

systemen. Tekniken är användbar när den finner ett stöd för människor, eftersom 

människor är olika (Gulliksen & Göransson).  

Typografi. Den viktigaste funktionen inom informationsdesign, som avser att förklara, 

förtydliga och betona det viktigaste i ett budskap med grafiskt utformning (Pettersson 

2004).  

Webbdesign. En webbplats som är uppbyggd av grafisk design i statisk form. Inom 

utrymmet av webbdesign kan rymmas placeringar av bilder, färger, ytor, text och olika 

element inom det grafiska (Wikipedia 2011).  

 

Webbplats. En startsida vars uppsättning av dokument är länkade till ett 

presentationsämne, varor eller tjänster som erbjuds inom Internet, World Wide Web 

(WWW) (Nationalencyklopedin 2011).  

 

3.2 Teoriområden  

 

För att besvara forskningsfrågorna kommer teorier och information från den empiriska 

undersökningen att användas. De olika områdena som finner relevant för studien och som 

kan hjälpa till att besvara forskningsfrågorna inom den teoretiska undersökningen är:  

 

Användbarhet. En webbplats bör vara enkel och lättförståelig för användaren. Det är 

viktigt att användaren förstår systemet och effektivt kan genomföra sina uppgifter. Detta 

område utgör därför en helhet för webbdesign, eftersom webbplatsens utformning, 

funktionalitet och navigation är viktiga aspekter inom användbarhet som finner relevant 

för studien. Området om användbarhet kan därför kopplas till studiens huvudfråga om 

hur god kommunikationskvalitet kan åstadkommas med hjälp av webbdesign. En annan 

koppling området har är med studiens andra delfråga om hur webbdesign stödjer 

kommunikationskvaliteten via webbplatser.  

 

Grafisk design. En webbplats innehåller till största del av den grafiska formgivningen där 

text och bilder placeras för att skapa en helhet. Området för grafisk design finner därför 

relevant för studien, eftersom grafisk design är en del inom webbdesign. Detta område 

kan kopplas till många av studiens forskningsfrågor om webbdesign, samt besvara dessa. 

Den största kopplingen är till studiens huvudfråga om hur god kommunikationskvalitet 

kan uppnås med hjälp av webbdesign. Området kan sedan kopplas till den andra och den 

fjärde delfrågan i studien.  
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Informationsdesign. Detta område hjälper till att förklara, förtydliga och betona det 

viktigaste i ett budskap. Det är viktigt för en webbplats att besökarna förstår syftet med 

webbplatsen och vad den avser. Lik grafisk design är informationsdesign också en viktig 

del inom webbdesign för att skapa en god design i webbplatser. Området för 

informationsdesign finner därför relevant för studien, eftersom teorin beskriver principer 

som bör beaktas under webbplatsens utformning.  

 

Interaktionsdesign. Detta område innehåller brukskvaliteter som kan användas för att 

åstadkomma god kvalitet och funktionalitet i webbplatser. Genom användning av 

brukskvaliteter stödjer det webbdesign för att uppnå god design vid utformning av 

webbplatser. Området interaktionsdesign finner därför relevant för studien, och kan 

kopplas till studiens andra delfråga om hur webbdesign stödjer kommunikationen via 

webbplatsen. Vidare kan området kopplas till studiens fjärde delfråga som handlar om 

vilka principer inom webbdesign som kan påverka kommunikationen via webbplatsen.  

 

Kommunikation. Detta område finner relevant för studien för att en del av studien handlar 

om hur reklambyråer och webbyråer går tillväga för att kommunicera med sin målgrupp 

via webbplatsen. Därför finner området om kommunikation relevant, eftersom teorierna 

tar upp viktiga principer som bör beaktas för en lyckad kommunikation. Vilket är kopplat 

till studiens första delfråga om viktiga kommunikationsprinciper som bör beaktas vid 

webbdesign.  

 

Kommunikationskvalitet. Denna studie avser att undersöka på vilket sätt det går att 

åstadkomma god kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. För att veta vad 

kommunikationskvalitet är, hur det kan uppnås samt vilka kriterier den innehåller, därför 

finner detta område relevant för studien. Teorin tar upp viktiga kriterier som kan 

användas för att åstadkomma god kommunikationskvalitet, vilket kan hjälpa till att 

besvara studiens sista delfråga.  

 

Tillgänglighet. Människor är olika och därför är det viktigt att ett system skall kunna 

anpassas till olika samhällsgrupper. Teorin tar upp aspekter som kan tillämpas och 

beaktas för att en webbplats skall bli tillgänglig för alla användare. Tillgänglighet ingår 

som en del av användbarhet och webbdesign, därför känns området relevant för studien 

för att undersöka hur god kommunikationskvalitet kan uppnås med hjälp av webbdesign.  

 

Webbdesign. Huvudfrågan i studien handlar om på vilket sätt går det att åstadkomma god 

kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. Teorierna inom webbdesign skall ge 

en helhetsbild över hur området webbdesign kan hjälpa till att åstadkomma god 

kommunikationskvalitet, vilket studiens huvudfråga avser. Något annat som finner 

området relevant är att det också kan hjälpa till att besvara studiens andra delfråga som 

handlar om på vilket sätt webbdesign stödjer kommunikationen via webbplatsen.  
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Figur 2: Modell över teoriområden kopplade till forskningsfrågor (egen ritad figur). 

 

3.3 Tidigare forskning  

 

En av de tidigare studier som gjorts inom kommunikation kommer från Högskolan i 

Borås, där en student genom empirisk undersökning analyserade hur virtuella samarbeten 

kan bli framgångsrika med hjälp av god kommunikation (Wemme 2010). Den empiriska 

undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer från två respondenter. Studiens 

resultat visade att virtuella samarbeten har funnits sedan länge. Problem som kan uppstå 

under ett virtuellt samarbete kan vara brus som uppstår i en kommunikationsprocess. En 

viktig framgångsfaktor som studien kom fram till var tydlig kommunikation, vilket 

underlättar mycket för virtuellt samarbete (ibid).  

 

En annan studie som har gjorts inom området kommunikation genomfördes av Göteborgs 

Universitet, där två studenter utförde en empirisk undersökning, vars syfte var att 

undersöka hur kommunikationen mellan kunder och företaget Troman påverkar 

förtroendeskapandet (Bengtsson & Olsson 2010). Empiriska undersökningen 

genomfördes med enkätutskick till Tromans kunder samt intervju med Tromans VD. 

Studiens resultat visade att kunden uppfattade att kommunikationen gentemot företaget 

Troman inte skedde ofta.  
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Tromans VD nämner i intervjun att kommunikation fortfarande är något som företaget 

jobbar på och hoppas att inom snar framtid lyckas öka frekvensen av kommunikation. 

Kundundersökningen som genomföres visade positiva resultat, där kunderna upplevde att 

de hade förtroende för Troman (ibid).  

 

Det har tidigare gjorts många studier inom webbdesign. En av dessa kommer från 

Högskolan i Borås där två studenter gjorde en empirisk undersökning om hur en 

webbplats kan göras tillgänglig för alla webbläsare med hjälp av webbdesign (Hansson & 

Nordlund 2010). Den empiriska undersökning gick ut på att intervjua tre respondenter 

som arbetade som webbdesigners inom olika webbrelaterade företag. Resultatet från 

studien var att webbstandarder spelar en viktig roll för att uppnå tillgängliga webbplatser. 

För att säkerställa att regler för webbstandarder följs och ett korrekt språk används, är det 

viktigt att validera sin kod för att kunna identifiera fel (ibid).  

 

En annan studie om webbdesign som har gjorts kommer från Uppsalas Universitet, där en 

fallstudie genomfördes av en student från universitetet. Syftet med fallstudien var att 

identifiera och analysera riktlinjer för en lyckad design och anpassning för ett 

användargränssnitt som skall passa smartphones, i ett webbaserat system (Viklund 2010). 

Fallstudien genomfördes med hjälp av två Iphone-simulatorer, där en jämförelse gjordes 

mellan webbplatser sedda i en dator respektive smartphones. Resultatet från studien 

visade sig att det inte alltid går att förutse resultat inom design, utan det är viktigt att 

alltid vara beredd om revideringar kring utformningen av användargränssnittet för 

effektivare lösningar. Användargränssnittet inom ett webbaserat system är en viktig 

aspekt. Anpassning för ett gränssnitt bör därför innehålla riktlinjer som typsnitt, ikoner, 

storlek, logotyper, grafik, menyval, användning av färger och formulär (ibid).  

 

När det gäller användbarhet har det skrivits en del studier som tar upp hur användbara 

webbplatser kan skapas. En tidigare forskning som handlar om användbarhet kommer 

från Högskolan i Borås, vars syfte var att analysera vilka förutsättningar det behövs under 

utformningen för att skapa en användbar webbplats (Gunic 2009). Det utfördes en 

empirisk undersökning för att se vilka faktorer som en designer kan anse vara viktiga vid 

utformning av en webbplats jämfört med teorierna. Som resultat kom det fram till 

förutsättningar som är bra att ha i åtanke i samband med webbdesign. Studien visar att 

med dessa förutsättningar är användbarhet, användarvänlighet och visuella upplevelsen. 

Det bör också finnas ett samspel mellan interaktionsdesign och grafisk design. (ibid).  

En annan studie som skrivits om användbarhet kommer också från Högskolan i Borås, 

vars huvudfråga handlade om hur användbarhet i ett IT-system kan relateras till 

människans beslutsfattande (Baheci 2009). Till studien utfördes en empirisk 

undersökning där användbarhetsfaktorer som kan påverka användarna under användning 

av ett IT-system undersöktes. Den ena respondenten är en yrkesförare som använder GPS 

och den andra är en bankanställd som använder ett ekonomisystem för att fatta beslut.  
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I resultatet fann befintliga användbarhetsaspekter och relaterar dessa till det som har 

kommit fram till genom den empiriska undersökningen. Dessa användbarhetsaspekter är 

användbarhet, lärbarhet, effektivitet, tillfredsställelse, attityd, användarvänlighet och 

arbetsmiljöaspekter (ibid).  

Det har gjorts en studie som både tar upp grafisk design och webbanvändbarhet. Denna 

studie gjordes i Högskolan i Borås. Huvudfrågan handlade om på vilket sätt det är möjligt 

för en designer att utnyttja grafisk design för att förstärka användbarheten hos en 

applikation (Osman & Samlija 2008). Ett problem som finns är att många webbdesigners 

antingen satsar på användbarhet eller på det grafiska. Den empiriska undersökningen 

genomfördes med tre respondenter från IT-företag och webbyråer för att se vad de anser 

om ämnet. Studiens resultat visade att grafisk design och användbarhet hör ihop. 

Resultatet visade att respondenterna ansåg att det är viktigt med användbarhet men att 

detta inte får begränsa kreativiteten för mycket. Respondenterna var överrens om att det 

inte är bra att använda allt för mycket animeringar men att det ändå är viktigt att tänka på 

grafisk form för att webbplatsen skall vara lockande (ibid).  

 

En annan uppsats som har skrivits inom grafisk design kommer från Högskolan i 

Dalarna. Studien handlade om att skapa grafisk profil med logotyp, färgprofil och 

typografi åt ett företag (Robakowska 2010). Undersökningen genomfördes med enkäter 

och som resultat skapades en grafisk profil åt det aktuella företaget. I den teoretiska 

undersökningen beskrevs några viktiga teorier som är bra att ta hänsyn till vid skapandet 

av en grafisk profil, dessa är exempelvis färg, typsnitt och typografi. Det är viktigt att 

tänka på vad företaget har för profil och vilken målgrupp de riktar sig till (ibid).  

 

 

3.4 Relevanta litteraturkällor  

 

Tidigare under forskningsstrategi och process nämndes att litteraturgenomgången för 

urval och insamlingsmetod skulle tillämpas till studien. Under litteraturgenomgången 

samlades information in med hjälp av litteraturer som sammanställdes till en teoretisk 

undersökning. Litteraturgenomgången var till hjälp för att finna teorier som ansågs vara 

användbara och relevanta för denna studie. Teorier som kunde användas som underlag 

togs även fram till forskningsområdet, för att få en helhet påträffades. Det kan vara svårt 

att enbart finna några teorier och sedan utgå från dessa. Teorier har nämligen en tendens 

att ha kopplingar till varandra, vilket utgör en helhet för området. Genom 

litteraturgenomgången hittades litteraturer som var kopplad till forskningsområdet, dock 

fokuserades litteraturer som ansågs vara relevanta och användbara till denna studie.  
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För att få mer struktur i studiens innehåll valdes Forskningsmetodikens grunder – att 

planera, genomföra och rapportera en undersökning, skriven av Runa Patel och Bo 

Davidson (2003). Litteraturen tar upp om hur forskningsperspektiv och vetenskapliga 

metoder skall väljas och tillämpas i en studie, vilket anses vara relevant för en 

forskningsstudie. För att finna information om kommunikationsteori tillämpades några 

källor som ansågs vara relevanta för denna studie. Kommunikation är mer än ord, skriven 

av Richard Dimbleby och Graeme Burton (1999). Det som funnit relevant i denna 

litteratur var en hel del om kommunikation som är till hjälp till denna studie. Exempelvis 

tas kommunikationsprocess och olika sorters kommunikation upp. Information om 

budskap tillämpades från samma litteratur, eftersom en stor del av kommunikation 

innehåller budskap. Något som gör denna litteratur relevant är att tidigare studier har 

refererats till denna litteratur när kommunikation kommer på tal. En annan litteratur som 

används för kommunikationsteori är Kommunikation – ett symboliskt samspel, skriven av 

Bertil Lind (1993). Det som funnits relevant för denna litteratur var dess definition om 

kommunikation, samt olika tolkningar kring information och kommunikation.  

 

Litteraturen Media Communication - An Introduction to Theory and Process, skriven av 

James Watson (2008), där olika faktorer lyftes fram som kan försämra en 

kommunikationsprocess användes. För kommunikationskvalitet kom en avhandling till 

användning, Kommunikationskvalitet hos informationssystem och affärsprocesser, 

skriven av Owen Eriksson (2000). Avhandlingen tar upp kriterier inom 

kommunikationskvalitet som kan förbättra kommunikationen genom användning av 

kriterierna. Till webbdesign användes olika källor för att skapa en helhet för området, 

eftersom webbdesign avser olika delar som tillsammans utgör en helhet. Litteraturen 

Typografi, bild och grafisk design, skriven av Henriette Koblanck (2003), tillämpades för 

mer information om webbplatsens struktur och dess utformning. Information om 

målgrupp hämtades också från denna litteratur. Från samma litteratur tillämpades layout 

där olika former av design kan användas för att förmedla känsla. Från litteraturen Bild & 

Form för informationsdesign, av Rune Pettersson (2004), tillämpades teorier om 

utformning som typografi, vilket känns relevant för denna studie. En annan litteratur som 

tillämpades för webbdesign var Designing Web Usability, skriven av Jakob Nielsen 

(2000). Litteraturen tar upp information om webbplatsens struktur samt om navigationen. 

Olika brukskvaliteter som kan följas för att uppnå god kvalitet i webbplatser hämtades 

från Design av informationsteknik, skriven av Jonas Löwgren och Erik Stolterman 

(2004). En annan viktig del inom webbdesign är användbarhet, denna information 

tillämpades från Nielsen (2000). Information om användbarhet refereras och citeras ofta 

till Jakob Nielsen, därför finner källorna relevanta för studien. Information om 

tillgänglighet tillämpades av Nielsen (2000) och av Jan Gulliksen och Bengt Göransson 

(2002) - Användarcentrerad systemdesign. Genom att tillämpa båda källorna skapades en 

bredare och klarare syn om tillgänglighet.  
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3.5 Kommunikation   

 

3.5.1 Kommunikationsteori  

 

Enligt Lind (1993) är begreppet kommunikation svårt att definiera. Begreppet 

kommunikation kan tolkas olika beroende från person till person. Ursprungligen kommer 

ordet från latinets communicare och innebär att något blir gemensamt. Det krävs alltså en 

sändare och en mottagare för att kommunikationen skall få en gemensam förståelse. Vid 

utbyte av information mellan sändaren och mottagaren överförs kommunikationen 

ständigt från den ena till den andre. Detta aktiva flödet kallas enligt Dimbleby & Burton 

(1999) för kommunikationsprocessen och innehåller fem steg, Vem, säger Vad, i vilken 

Kanal, till Vem och med vilket Resultat.  

 

Vid användning av kommunikation i vardagslivet hjälper det att skapa förbindelser. 

Dimbleby & Burton (1999) menar att förbindelser som skapats genom kommunikation 

kan ske från en person till en annan person, eller mellan människor i olika grupper. 

Förbindelserna kan antingen vara omedelbara; direkt när vi talar med varandra eller 

fördröjda, där annonsörer kommunicerar med oss genom olika medier. Många gånger 

upplevs kommunikation som en aktivitet. Något som vi människor gör, skapar och utför 

när vi tar emot budskapet från sändaren.  

 

Vidare säger Dimbleby & Burton (1999) att kommunikation kan kategoriseras i fyra 

kategorier, intrapersonell kommunikation, interpersonell kommunikation, grupp 

kommunikation och masskommunikation. Interpersonell kommunikation avser att handla 

om kommunikation mellan människor, vanligtvis två personer som interagerar med 

varandra öga mot öga. Denna typ av kommunikation kan enkelt beskrivas att sändaren 

avser att skicka sin uppfattning i form av ett budskap till mottagaren, som sedan tolkar 

budskapet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 3: En utvecklad kommunikationsmodell (Tonnquist 2008). 
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Budskap är ett meddelande eller innehållet i kommunikationen som sändaren avser att 

skicka till mottagaren. Inom kommunikation där budskap tas emot och sänds ut innebär 

det en utbytesprocess som människor är inblandade. Budskap kan bära olika 

kommunikationsformer och medier som information, åsikter, känslor, tankar och 

upplevelser. Budskap handlar enbart inte om fakta, utan om attityder, känslor och 

övertygelser, vilket är viktiga för oss. En annan faktor som är viktigt vid utbyte av 

budskap är att vi känner oss delaktiga, som vidare gör vår dagliga förbindelse med andra 

runt omkring oss lättare (Dimbleby & Burton 1999).  

 

Målgruppen är de mottagarna som avser att ta emot budskapet från sändaren inom 

kommunikationsprocessen. Det är viktigt inom en kommunikationsprocess att mottagaren 

finns för att budskapet skall genomföras. Receptionsanalys handlar om fokus kring 

mottagaren. Syftet är att ta hänsyn till mottagarens miljö och hur budskapet tas emot. Det 

som styr mottagaren har mycket att göra med dess uppfattningar eller värderingar, samt i 

vilket sammanhang budskapet tas emot (Koblanck 2003).  

 

Feedback, reaktionen som ett resultat av mottagarens tolkning av budskapet är viktig 

inom kommunikationen. Feedback behövs för att kommunikationen mellan sändaren och 

mottagaren skall fungera (Lind 1993).  

 

Sedan finns det faktorer som kan påverka kommunikationen negativt. Eftersom vi tolkar 

budskapet olika från person till person kan det lätt uppstå konflikter och missförstånd. 

Det flesta faktorer som påverkar kommunikationen utgörs från vår egen mentalitet. Egna 

bedömningar och tolkningar av andra människor från våra egna erfarenheter kan också 

påverka kommunikationen negativt. I situationen där kommunikationen sker bör sändaren 

ta hänsyn till mottagarens bakgrund för en lyckad kommunikation (Lind 1993).  

 

Watson (2008) beskriver faktorer som brus, ett hinder som kan uppkomma i samband 

med kommunikationen. Bruset kan förekomma i tre olika former, teknisk/mekaniska, 

semantiskt och psykologiskt. Den teknisk/mekaniska bruset avser distraktioner från 

omgivningen som kan hindra vår koncentration inom kommunikationen. Det semantiska 

bruset handlar om våra tolkningar kring budskapet, exempelvis om vi förstod budskapet. 

Det sista bruset berör psykologiska aspekter som har mycket med våra egna känslor att 

göra, exempelvis hur vi känner oss medan budskapet tas emot (ibid).  
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3.5.2 Kommunikationskvalitet  

 

Eriksson (2000) definierar begreppet kommunikationskvalitet där kommunikationens 

egenskaper leder till relationer grundade på samförstånd. Kommunikationens egenskaper 

avser det budskap eller den information som sändaren skickar till mottagaren. Relationer 

mellan deltagarna bildas när mottagaren uppfattat budskapet från sändaren, vilket leder 

till delad förståelse mellan dem. Begreppet kommunikationskvalitet innehåller fem 

kriterier:  

 

 Informationsinnehåll innebär att olika språkliga termer, symboler och satser 

används under kommunikationen bör vara förståeliga och relevanta. 

Kommunikationens informationsinnehåll bör anpassas till det aktuella temat där 

kommunikationsprocessen utförs.  

 Handlingsaspekt inom kommunikationsprocessen bör vara relevant och begriplig. 

Detta är en grundförutsättning för att kommunikationen skall tolkas rätt och bli 

riktig och effektivt.  

 Förståelig kommunikation måste innehålla en hög kvalitet av förståelighet och 

relevans. Detta för att mottagaren skall förstå och tolka språkliga satser och 

symboler inom kommunikationen.  

 Trovärdig kommunikation avser att kommunikationen bör vara trovärdig och 

ömsesidig för att mottagaren skall känna en tillförlitlighet från sändaren. 

Förståelighet är en viktig aspekt för en trovärdig kommunikation.  

 Accepterad kommunikation, sändaren måste kunna kontrollera och försvara 

kommunikationsprocessen som sänds ut för en mer förståelig och trovärdig 

kommunikation.  

 

Kriterierna definieras utifrån kommunikationsmodeller med kommunikationshandlingar 

som tolkning och utförande. För att kommunikationskvaliteten skall lyckas krävs det att 

kommunikationen studeras i sammanhang under handlingar och sociala interaktioner 

(ibid).  
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3.5.3 Kommunikationsprocess  

 

Enligt Koblanck (2003) består en förenklad kommunikationsprocess av sändare, 

meddelande, mottagare, brus och feedback. Det finns olika sorters av analys:   

 

 Intentionsanalys. Det innebär vad sändaren har för motiv och vilka avsikter 

han/hon har med sitt budskap.  

 Receptionsanalys. Innebär att mottagaren sätts i fokus, samt uppfattningar och 

värderingar som han/hon har, vilken personlighet han/hon har, vilken grupp 

han/hon tillhör, vilka auktoriteter som styr honom/henne, hur stor förståelse 

han/hon redan har, och i vilket sammanhang han/hon förmodligen kommer att 

befinna sig i när han/hon möter budskapet. 

 Näranalys. Under näranalysen fokuseras själva meddelandet som analyseras.  

Medium där kommunikationen flödar genom är viktigt att tänka på för att framföra 

budskapet, vilken slags återkoppling eller feedback som sändaren kan få av mottagaren 

och vilket brus som kan hindra processen (ibid).  

 

  

3.5.4 Visuell kommunikation  

 

Inom visuell kommunikation anser Koblanck (2003) att samspelet mellan form och 

innehåll är viktig. För att skapa lyckad visuell kommunikation bör form användas för att 

förtydliga budskapet. Om form och innehåll drar åt olika håll kan mottagaren bli 

förvirrad, vilket kan leda till att budskapet inte når fram. Det finns några saker som kan 

vara bra att tänka på i det sammanhanget. Det första är att veta vilken målgrupp det är, 

sedan vilket budskap, hur budskapet skall utformas och genom vilket medium det skall 

framföras genom. Det som är viktigast inom en sida bör framhävas på ett sätt som 

möjliggör för användaren att se det först av allt (ibid).  

 

3.6 Webbdesign  

 

3.6.1 Webbplats  

 

Koblanck (2003) anser att webbplatsens struktur och dess utformning bör vara enhetliga. 

Det är viktigt att användarna känner sig hemma när de besöker en webbplats. Startsidan i 

webbplatsen skall tala om för användarna om dess syfte och identifiera den viktiga 

informationen. Länkningar inom webbplatsens navigation eller vidare till andra 

webbplatser skall ge användaren större möjligheter för mer information.  
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3.6.2 Navigering  

 

Ett navigationssystem innebär att användaren kan orientera sig genom att klicka på 

hypertextlänkar, inom den informationsmängd som navigationssystemet avser. Dock kan 

det bli svårt att orientera sig fritt på grund av den massiva informationsmängden. Det kan 

vara bra att införa navigationsstöd för användaren som ett hjälpmedel för navigering. När 

ett gränssnitt skall designas bör följande tre frågor besvaras (Nielsen 2000):  

 

 Var är jag?  

 Vart har jag varit?  

 Vart kan jag gå?  

 

Det viktigaste för användaren är att i webbplatsen veta vart de befinner sig, Var är jag? 

Om detta inte framgår klart för användaren, kommer de inte kunna förstå webbplatsens 

struktur och uppbyggnad. Vanligtvis tenderar användaren att besöka 4-5 sidor åt gången 

för varje webbplats. Nackdelen kan vara att användaren efter ett tag inte vet var de 

befinner sig om inget anges i webbplatsen. Enligt Nielsen (2000) kan det vara bra att ha 

med webbplatsens logotyp i varje sida, för att användaren enkelt kan komma tillbaka till 

första sidan. Logotypens placering bör vara enhetlig och anpassas till olika kulturer, 

exempelvis bör den placeras överst i vänstra hörnet om språket läses från vänster till 

höger. Logotypen bör göras till en länk till webbplatsen, för att användaren när som helst 

kan besöka webbplatsen genom att klicka på länken (ibid).  

 

Det kan vara svårt för användaren att komma ihåg alla länkar och sidor som tidigare 

besökts, Vart har jag varit? Navigationsfunktioner hjälper användaren att hålla reda på 

detta, ”bakåt” knappen är en sådan funktion som hjälper användaren att återgå till den 

föregående sidan. Andra hjälpbara navigationsfunktioner kan vara historiklistor som 

innehåller tidigare besökta sidor. Något annat kan vara hypertextlänkar vars färg ändrar 

till en annan färg om användaren klickat på länken tidigare, på det sättet vet användaren 

vilka länkar som besökts. Nielsen (2000) anser dock att färgerna på länkarna inte borde 

ändras och att detta kan hindra användaren från att besöka samma sida i webbplatsen 

flera gånger.  
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Enligt Nielsen (2000) är det omöjligt att visa för användarna möjliga länkar och sidor i en 

webbplats, Vart kan jag gå? I detta sammanhang kan webbplatsstrukturering vara en bra 

lösning till att besvara den frågan för användarna. Webbplatsstrukturering kan innehålla 

hypertextlänkar som hjälper användaren vidare till andra sidor. Nielsen (2000) talar om 

tre sorters hypertextlänkar:  

 

 Inbäddade länkar är den mest traditionella där texten framhävs och som talar om 

för användaren att ytterligare information finns.  

 Strukturella länkar är länkar som strukturerar informationen och tillåter 

användaren att ta sig till andra sidor.  

 Associativa länkar upplyser användaren om att det finns liknande sidor om ämnet.  

 

3.7 Grafisk design  

 

3.7.1 Grafisk formgivning 

 

Grafisk formgivning är inom planeringen den fasen där typografiska form bestäms för en 

trycksak. Den grafiska formgivning innehåller hur rubriker, text och bilder skall placeras 

för att skapa en helhet, lättläst och estetiskt tilltalande (Nationalencyklopedin 2011).  

 

3.7.2 Typografi inom grafisk design  

 

Det finns olika typsnittsfamiljer men Koblanck (2003) menar att de två vanligaste är 

antikvor och linjärer. Det som är utmärkande för antikva typsnitt är att de innehåller 

seriffer och växlingar mellan grundsträck och hårsträck. Linjära typsnitt har däremot inga 

seriffer och ingen skillnad mellan grundsträck och hårsträck. När det gäller text i 

webbplatser brukar det linjära typsnittet användas då dessa är lättare att läsa på en skärm. 

Detta typsnitt gör det möjligt för användaren att skumma igenom texter i webbplatsen. 

Typsnittsfamiljen mekaner utmärks av att de har överdrivet kraftiga seriffer. Medan 

typsnittsfamiljen skripter kännetecknas av att de har en handskriftskaraktär. Geralder 

kännetecknas av att de har en rund utformning. När det gäller realer har de stor skillnad 

mellan grundsträck och hårsträck. Didoner har stor skillnad mellan hårsträck och 

grundsträck. Vid mycket text är det viktigt att tänka på att texten skall vara lättläst, att 

blanda olika typsnitt och storlekar kan göra texten ostrukturerad. För långa eller för korta 

textrader bör också undvikas för det kan försvåra läsningen för användarna (ibid).  
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Enligt Pettersson (2004) läser vi oftast inte varje ord i en text utan vi läser flera ord åt 

gången genom att ögat stannar upp vid några fixeringsaspekter. Detta innebär att vi ser 

ord som bilder och därför ska ett läsvänligt teckensnitt skapas för en tydlig ordbild. En 

ordbild skapas genom ordets yttre form som varje enskilt tecken har och formen mellan 

de olika tecknen. När det gäller textjustering är det vanligast att använda sig av 

vänsterjusterad text då detta är lättast att läsa. Marginaljusterad text är lättläst men att 

marginaljustera text kan skapa problem, då det finns risk att det uppstår luckor mellan 

orden. Högerjusterad text är svårläst på grund av den ojämna vänsterkanten och används 

därför sällan. Centrerad text är också svårläst och rekommenderas därför inte till längre 

textstycken, däremot går centrerad text utmärkt till kortare meningar (ibid).   

 

Pettersson (2004) skiljer på begreppen läsbarhet och läslighet. Läsbarhet innebär att 

läsaren ska kunna uppfatta budskapet i texten. I detta fall spelar tidigare erfarenheter, 

förutsättningar och minnen en stor roll. Läslighet innebär däremot att texten ska ha en 

god teknisk kvalitet och detta är helt oberoende av förståelsen av innehållet i texten, 

mellan 55-60 tecken på samma rad räcker för att uppnå god läslighet. För korta rader kan 

nämligen störa läsrytmen och för långa rader gör att det blir för stora hopp mellan 

fixeringsaspekterna. För att strukturera upp texten på ett bra sätt bör rubriker användas. 

Oftast är det lämpligt att använda sig av tre olika nivåer på rubrikerna. Huvudrubriken 

skall ge en ingång till texten och visa vad det kommer att handla om och underrubriker 

skall strukturera upp texten i olika delar (ibid).  

 

3.7.3 Färger  

 

Enligt Marks (2009) kan olika färgaspekter användas för att frambringa känslobetonade 

effekter. Det finns många definitioner som kan användas för att beskriva färgernas 

egenskaper, jämförelse emellan dem och kontraster. Människor använder färger i stort 

sätt för allt, färgerna kombineras för att de skall anpassas efter vardagslivet och främst för 

att uttrycka känslor och idéer. Eftersom färger är både komplicerade och enkla uppfattas 

det olika beroende från person till person, samt från kultur till kultur. Inom webbdesign är 

det viktigt att färger används på rätt sätt för att förmedla budskapet tydligare (ibid).  

  

Gult  

Gult är solens färg och den gladaste färgen i färgcirkeln. Gult förmedlar känslor av 

optimism, spontanitet, vishet och intellekt. Gult är en väldigt synlig färg som är svår att 

ignorera, därför används den ofta till skyltar och förpackningar. Gult blandas ofta med 

andra färger för att ge varma nyanser, mer lyster och ger liv åt kalla färger. Allt för starkt 

gula nyanser skall undvikas då de kan orsaka nervositet (ibid).  
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Orange  

Orange är uppiggande eftersom den uppmuntrar syreintag, ökar aptiten och förmedlar 

känslor av kreativitet. Färgen är en blandning av rött och gult som den har lånat 

egenskaper från. Den har den röda färgens energi och den gula färgens uppiggande 

egenskaper. Ljus orange färg fångar uppmärksamheten och används därför ofta på 

varningsskyltar, dämpade nyanser av orange kan däremot ha en lugnande effekt. Orange 

förmedlar känslan av att något är fräscht och nyttigt, därför används det ofta till köks 

produkter (ibid).  

 

Blått 

Enligt Marks (2009) är blått den mest uppskattade färgen av alla och anses vara behaglig 

och vilsam. Att titta på blått kan sänka pulsen och förmedla en känsla av harmoni och 

lugn. I stort sätt alla våra associationer till blått är positiva eftersom när vi ser blått tänker 

vi på himlen och havet. I många kulturer anses blått vara beskyddande och förmedlar en 

känsla av lojalitet, respekt och intelligens, och inom vissa kulturer anses blått vara 

sorgens färg (About.com 2011).  

 

Lila  

Under historiens gång har lila varit svårt att producera och väldigt dyrt, därför har den 

ansetts vara en exklusiv och lyxig färg. Under romartiden blev det vanligt att lila används 

av soldater och generaler. Lila förmedlar känslor av hälsa, kunglighet och lyx. Vilka 

känslor lila förmedlar varierar mycket beroende på nyansen. Mörklila anses vara 

deprimerande och sorglig och i många kulturer är det den officiella sorgefärgen. 

Plommonfärg däremot ger en känsla av mystik och kvalitet (Marks 2009).  

 

Grå 

Grått är en neutral, intetsägande och formell färg som människor varken avskyr eller 

älskar. Eftersom grått inte har värme kan den verka avlägsen och sorglig. Grått ger en 

känsla av framgång, pålitlighet, makt och hälsa vilket gör att den ofta används i kontor. 

Grått brukar användas för att slå in paket eller silvriga färger för att ge en känsla av att 

det innehåller något dyrbart. Tekniska saker som bilar brukar vara populärast i 

silverfärger (ibid).    

 

Rosa 

Rosa är en passiv färg som ger en känsla av vänlighet, lugn och minskar aggressioner. 

Därför har den ibland använts för att minska självmordsförsöken och våldet inom 

kriminalvården. Rosa har använts för att få lugnare klasser i skolor och minska antisocialt 

beteende. Den anses vara en feminin färg och associeras med vårdande och medkänsla. 

Chockrosa har mycket rött i sig vilket gör den till en energisk och rolig färg. Persikorosa 

används ibland av kosmetikaföretag eftersom det är en feminin färg som passar 

hudfärgen (ibid).  
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Grönt 

Grönt förknippas ofta med ungdom, oerfarenhet och är också hoppets färg 

(Nationalencyklopedin 2011). Den förknippas med naturen och används inom 

miljöorganisationer. På grund av sin användning i trafikljus förknippas det med att något 

är säkert eller utan hinder. Grönt ger en känsla av harmoni och är lugnande precis som 

blått (About.com 2011).  

 

Rött 

Rött associeras till blod och eld och förknippas därför med hjärtat, kärlek och med starka 

känslor som passion och våld (Nationalencyklopedin 2011). Eftersom rött är en väldigt 

stark färg används den ofta som signalfärg, exempelvis i trafikljusen vilket gör att den 

även förknippas med stopp eller fara. Rött förmedlar en känsla av makt och det sägs 

exempelvis att röda mattan rullas ut för viktiga personer (About.com).  

 

3.8 Informationsdesign  

 

3.8.1 Typografi inom informationsdesign 

 

Enligt Pettersson (2004) är typografisk formgivning den viktigaste funktionen inom 

informationsdesign, som avser att förklara, förtydliga och betona det viktigaste i ett 

budskap med typografisk utformning. Det finns mycket inom typografin som måste 

särskiljas för en bättre utformning, som rubriker, bildtexter, texter och färger. För att 

särskilja detta måste det göras på ett strukturerat och medvetet sätt där textens inre 

strukturer framhävs, vilket gör det lättare för läsarna att ta till sig informationen. Olika 

typsnitt bör undvikas för att det kan skapa ett ostrukturerat intryck, detta gäller 

teckengrader och stilsorter i ett och samma dokument. Lagom mycket tomrum och olika 

textkategorier bör tillföra en fungerande och harmonisk helhet (ibid).  

 

3.8.2 Layout  

 

Enligt Koblanck (2003) handlar layout om att strukturera olika grafiska element för att 

budskapet skall framgå tydligt. Först skall materialet bestämmas och sedan skall 

målgruppen och budskapet definieras. Innan layouten börjar formas bör några frågor 

ställas:  

 

 Vilket format skall användas? 

 Hur stor ska satsytan vara? 

 Hur breda marginaler ska vi ha? 

 Vilken typ av layout ska vi skapa? 

 Vilket typsnitt skall användas? 

 Ska vi använda fotografier eller illustrationer?  
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Skisser kan sedan göras för att se vilken layout som ser bäst ut. I samband med arbetet 

med layouten kan det vara bra att tänka på vilken layout som passar bäst för ens syfte, en 

symmetrisk eller en asymmetrisk layout. En symmetrisk layout är enkel och harmonisk 

men kan upplevas som tråkig. En asymmetrisk layout används för att framhäva, betona 

och fånga läsarens intresse. Handlar det om många sidor kan den upplevas som 

ostrukturerad, därför är det viktigt att försöka skapa en helhetskänsla (ibid).  

 

Vidare säger Koblanck (2003) att kontrast bör utformas för att få läsarens 

uppmärksamhet, kontrasterna är storlekskontrast, formkontrast, styrkekontrast och 

färgkontrast. Rytm och balans underlättar för mottagaren att ta till sig budskapet, därför 

bör detta tas i beaktande. Detta kan uppnås genom att variera storleken på bilder och 

rubriker men ändå försöka skapa harmoni och balans mellan dem och inte placera dem 

hur som helst. För att skapa en god grafisk form för skärm och för tryck gäller i stort sätt 

samma principer. Enligt Pettersson (2004) kan kontraster användas inom webbdesign. 

Det kan vara svårt att använda formkontrast då mjuka former inte syns bra på skärm. För 

stora bilder bör inte användas för att skapa storlekskontrast, eftersom det kan göra sidan 

långsam.  

 

Det finns några gestaltningslagar som kan användas när en webbplats skall utformas. Den 

första lagen handlar om närhet. Lagen om närhet innebär att vi upplever att föremål som 

ligger nära varandra hör ihop. Detta bör tas hänsyn till för att det skall tydligt synas i 

layouten om vad som hör ihop. Det kan vara vilka funktionsknappar som hör ihop eller 

vilken text som hör ihop med vilken bild. En annan lag är likhetens lag, detta innebär att 

element som har lika form färg eller storlek upplevs som att de hör ihop. Denna lag 

används ofta i menysystem för att markera olika hierarkiska strukturer. Slutligen finns 

slutenhetens lag, som innebär att inneslutna element upplevs höra ihop. Detta används för 

att skilja menysystemet från resten av webbsidan (ibid).  

 

3.8.3 Informationsbilder  

 

Syftet med informationsbilder är att möjliggöra målgruppens förståelse och tolkning 

kring bilderna. Informationsbildens egenskaper som innehåll, kontext, utförande och dess 

fysiska form skall förmedla upplevelser till läsaren men även till minne och inlärning. 

När informationsbilder tillämpas bör bildernas målsättning definieras, samtidigt som de 

måste vara situationsanpassade till målgruppen. Informationsbilder bör vara (Pettersson 

2004):  

 

 Läsvärd  

 Läslig  

 Läsbar  

 Innehålla tydliga syften  

 Bildtext som förklarar  
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Informationsbilder som ett hjälpmedel för kommunikation har blivit allt mer vanligt inom 

olika medier. Eftersom bilder har förmågan att påverka oss människor är det viktigt att 

förstå hur dess budskap och samverkan inom olika medier används (ibid).  

 

3.9 Interaktionsdesign  

 

3.9.1 Brukskvaliteter  

 

Interaktionsdesign är den process som avser att forma, skapa och fastställa 

brukskvalitetens egenskaper hos digitala artefakter. Inom brukskvaliteter finns det 

grupper av kvaliteter som kan följas för att uppnå god kvalitet. Löwgren & Stolterman 

(2004) beskriver följande artefakter inom brukskvalitet hos digitala artefakter:  

 

 Formbarhet ger användaren möjlighet att navigera fritt inom systemet. 

Användaren skall med hjälp av systemet bestämma över informationsmängden 

som visas i en webbplats. Ett exempel på detta kan vara att användaren själv 

väljer vilka kriterier som skall finnas med i ett sökresultat. Det är viktigt att 

systemets funktionalitet stämmer överens med användarens behov (ibid).  

 Genomskinlighet avser hur användaren kan se och förstå systemets kärna, samt 

möjlighet att kunna upptäcka nya funktionaliteter inom ett system. Användarens 

insyn kring systemet är viktigt när handlingar skall genomföras (ibid).  

 Feedback är den återkoppling användaren får som ett svar från systemet efter 

genomförda handlingar. Återkopplingen kan ske i form av felmeddelande för att 

upplysa användaren om något fel uppstått i systemet. Denna återkoppling är viktig 

för användaren för att de skall känna sig säkra när de använder systemet (ibid).  

 Kontroll/Självständighet innebär upplevelsen och interaktionen mellan 

användaren och systemet. Det är när användarens handlingar utförts som 

användaren upplever kontroll, om systemet självständighet ökar minskar 

användarens kontroll. Det är viktigt att användaren alltid har kontroll genom att 

styra processen i systemet själv (ibid).  

 Säkerhet hos en digital artefakt kan vara antingen hög eller låg. Säkerhet kan 

inom en webbplats höjas genom att kräva inloggning från användarens sida för att 

få åtkomst. Med hjälp av inloggning kan användaren identifieras, genom detta 

höjs säkerheten. Flexibiliteten för användaren ökar när de utför sina val i 

webbplatsen (ibid).  

 Relevans och nytta avser ett program eller system vars nytta genereras till 

användaren. Ett system skall generera och underlätta användarens uppgifter, 

oavsett om det handlar om en van eller ovan användare. Relevans behövs också i 

ett system för att nytta till användaren skall genereras, vilket ökar trovärdigheten 

(ibid).  
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3.10 Användbarhet  

 

3.10.1 ISO 9241-11 definition av användbarhet  

 
ISO (9241-11, 1998) definierar begreppet användbarhet som följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Gulliksen & Göransson (2002) har många författare gett förslag om olika 

definitioner kring begreppet användbarhet. Hur begreppet användbarhet definieras 

handlar utgångspunkten fortfarande om funktionaliteten, som innebär hur systemet kan 

göra det som krävs för bättre användbarhet.  

 

3.10.2 Nielsens definition av användbarhet  

 

Nielsen (2011) nämner i sin hemsida att han ser begreppet användbarhet som ett 

kvalitetsattribut, som hjälper till att bedöma hur ett användargränssnitt är enkelt att 

använda. Under designprocesser kan begreppet användbarhet användas för att vidare 

hänvisa till metoder för att åstadkomma bättre användarvänlighet.  

 

Vidare nämner Nielsen (2011) att för att användbarhet skall lyckas krävs det acceptans 

om systemet. Acceptans menas de önskemål samt krav som ett system bör fullgöra om 

olika intressenter. Acceptansen leder vidare till nyttan, som också kan refereras till 

funktionaliteten och anses vara den viktigaste nyckeln för användbarhet. Nyttan, till 

största del handlar om hur ett system uppfyller användarens specifika mål med hjälp av 

systemet. Nyttan kan senare i sin tur delas in i användbarhet (Gulliksen & Göransson 

2002).  
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Med hjälp av följande fem attribut definierar Nielsen (2011) begreppet användbarhet:  

 

 Lätt att lära sig (Learnability): Det skall vara enkelt för användaren att genomföra 

de grundläggande uppgifter när de besöker webbplatsen för första gången.   

 Effektivitet (Efficiency): När användaren har lärt sig hur systemet i webbplatsen 

fungerar skall genomförande av uppgifterna vara effektiva.   

 Att komma ihåg (Memorability): När användaren efter en period återvänder till 

webbplatsen, skall användaren fortfarande komma ihåg webbplatsens navigering.   

 Hantering av fel (Errors): Om användaren gör fel skall webbplatsen tala om det 

för användaren samt hur allvarliga felen är.   

 Tillfredsställelse (Satisfaction): Det skall vara trevligt för användaren att använda 

sig av webbplatsen.   

 

3.10.3 Molichs definition av användbarhet 

 

Enligt Molich (2002) måste en webbplats först uppnå kvalitet för att bli användbar. Den 

första är tillförlitlighet, vilket innebär att den ska vara stabil. Den måste vara säker, detta 

innebär att användaren skall vara säker på att de data som de lägger in i webbplatsen är 

skyddade. Den ska vara tillgänglig hela tiden när användarna vill utnyttja den. En 

användbar webbplats skall uppfylla kriterier för att vara användbar. Webbplatsen bör 

vara:  

 

 Lätt att lära sig 

 Lätt att komma ihåg 

 Effektiv 

 Begriplig 

 Tillfredsställande  

 

En webbplats är användbar genom att mäta inlärningstiden, hur lång tid det tar för en 

användare att lösa uppgifter på webbplatsen. Detta för att se hur lätt webbplatsen är att 

komma ihåg. Effektiviteten beror på svarstider och felfrekvens inom webbplatsen. 

Begripligheten kan mätas genom att ställa frågor till användaren om hur webbplatsen 

fungerar efter att har använt den. Tillfredsställelsen kan mätas genom olika enkäter och 

intervjuer (ibid).  
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3.10.4 Användarvänlighet  

 

Enligt Gulliksen & Göransson (2002) används detta begrepp till när användbara system 

kommer på tal. Att konkretisera begreppet användarvänlighet kan vara svårt men 

definitionen av begreppet innehåller några aspekter som enligt Allwood (1998) beskriver 

följande:   

 

 Förenliga och ger stöd för användaren eftersom systemet ställer krav på 

användaren. Exempelvis bör användaren vara medveten om vilken information 

som krävs för att integrera med systemet.  

 Åtkomlighet innebär att användaren när som helst kan använda systemet för att 

utföra sina uppgifter. Systemets funktion bör vara bra och att svarstiderna inte blir 

för långa. Användaren skall också på ett effektivt sätt förflytta sig inom systemet.  

 Hjälpresurser innebär att systemet bör erbjuda användaren effektiva hjälpmedel 

när fel uppstått i systemet. Exempelvis bör systemet innehålla en hjälpfunktion 

som underlättar för användaren när de stöter på fel i systemet.  

 Individualisering innebär att användarna är olika. Interaktionen mellan 

användaren och system kan därför ske på olika sätt. Exempelvis kan användaren 

välja vilket språk informationen i systemet skall presenteras.  

 

3.11 Tillgänglighet  

 

3.11.1 Tillgänglighet i webbplatser 

 

Vid utformning av ett system är det viktigt att det anpassas till olika samhällsgruppers 

behov gällande fysiska, kulturella och kognitiva aspekter. Tekniken är användbar när den 

finner ett stöd för människor, eftersom människor är olika. Möjligheterna skall vara lika 

för alla att använda sig av elektroniskt information och tillgängliga tjänster. Det finns fyra 

kategorier som avser användarens behov (Gulliksen & Göransson 2002):  

 

 Människor med sensoriska, fysiska eller kognitiva hinder.  

 Mängden äldre människor ökar.  

 Funktionshinder i tillfälligt tillstånd, exempelvis bruten arm.  

 Hinder från omgivningen.  
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Vidare säger Gulliksen & Göransson (2002) att tillgänglighet kan uppnås genom att göra 

det möjligt för användaren att använda systemet med hjälp av speciella hjälpmedel. För 

blinda användare kan ett system ha ett Barille-läsare som hjälpmedel. Detta hjälpmedel 

översätter all information som finns på skärmen till punktskrift för att öka 

tillgängligheten. Genom användning av kunskap och olika riktlinjer vid utformning av ett 

system möjliggör tillgängligheten, samtidigt som det bidrar till att användbarheten ökar 

(ibid).  

 

Tillgänglighet, enligt Nielsen (2000) innebär att informationen som läggs ut på Internet 

skall finnas tillgänglig för alla oberoende av de olika hinder användare kan ha. Denna 

teori är viktig eftersom alla i stort sätt har Internet numera, vilket gör att det måste 

anpassa sin webbplats att den uppfyller många olika behov. En sak som är viktig att tänka 

på är om användaren har synfel. Detta kan exempelvis lösas genom att tillåta att 

användarna kan förstora texten på webbsidan. Om denna funktion används är det viktigt 

att tänka på att designen i övrigt stödjer detta och att bilder och text inte flyttar på sig när 

texten förstoras. När det gäller bilder kan texter läggas som förklarar vad som skulle ha 

varit på bilden om den av någon anledning inte syns. En annan sak som bör undvikas är 

att inte använda röd bakgrund med grön text eller tvärtom, eftersom användare med röd-

grön blindhet inte kan läsa detta. Istället bör andra färger användas som har hög kontrast 

mellan varandra för att underlätta läsningen (ibid).  

 

Stora bilder bör undvikas för de kan göra webbplatsen långsam speciellt om användaren 

har en långsam uppkoppling. Något annat som är viktig att tänka på är att användarna 

som besöker sidan har olika datorvana, därför bör sidan vara lätt att förstå och navigera 

på det sättet att användarna inte behöver känna sig förvirrade eller osäkra, detta kan leda 

till att de lämnar sidan. En annan viktig aspekt är att samma sida kan se annorlunda ut i 

olika webbläsare (ibid).  

 

 

3.12 Sammanfattning av den teoretiska undersökningen  

           

Under studiens analys kommer fokus vara kring kommunikationsteorier, webbdesign, 

användbarhet och de olika designteorierna. Många av forskningsfrågorna i studien 

handlar om kommunikation, därför anses kommunikationsteorierna och webbdesign vara 

till hjälp för att besvara forskningsfrågorna. För att besvara huvudfrågan måste 

delfrågorna först besvaras. Syftet med studien är att undersöka hur det går att 

åstadkomma god kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. Därför är 

kommunikationsteorierna och webbdesign en viktig aspekt för att undersöka ämnet 

djupare och besvara forskningsfrågorna. För att besvara forskningsfrågorna helt har olika 

designteorier tagits med som ett underlag för att få en mer helhet över webbdesign.  
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Vilka kommunikationsprinciper är viktiga att beakta vid webbdesign?  

För att åstadkomma en god kommunikation krävs att det finns en sändare som avser att 

skicka ett budskap till en mottagare. På detta sätt delar sändaren och mottagaren en 

gemensam förståelse via budskapet. Det aktiva flödet mellan sändaren och mottagaren 

kallas för kommunikationsprocessen, som innehåller fem steg som kommunikationen 

flödar genom. Kommunikation hjälper människor att skapa förbindelser och aktiviteter i 

vårt vardagsliv. Kommunikation handlar således inte bara om tal, utan det krävs både att 

tala och lyssna för en lyckad kommunikation. För att skapa god kommunikation bör 

sändarens motiv, målgruppen och budskapet analyseras, på det sättet kan kommunikation 

anpassas efter detta. Feedback är en viktig princip inom kommunikation som bör beaktas. 

Feedback är den reaktion som ett resultat av mottagarens tolkning av budskapet. Genom 

kommunikationsteorierna kan viktiga principer hittas. Dessa kommunikationsprinciper 

kan tillämpas för att besvara största delen av den första delfrågan i studien om vilka 

kommunikationsprinciper som är viktiga att beakta vid webbdesign. Inom webbdesign är 

det viktigt att veta vilka kommunikationsprinciper som är viktiga att beakta för att skapa 

en lyckad kommunikation. Om kommunikationsprinciperna finns i åtanken under 

webbplatsens utformning kommer det bli lättare att formulera budskapet samt 

webbplatsens syfte.  

 

 

På vilket sätt stödjer webbdesign kommunikationen via webbplatsen?  

 

Inom användbarhet finns det olika definitioner som lyfts fram av författarna. En 

gemensam aspekt som författarna tar upp är funktionalitet, som innebär hur ett system 

kan förbättra dess användbarhet. Författarna tar upp aspekterna lätt att lära sig, effektiv, 

lätt att komma ihåg och tillfredsställande. Något annat som är viktigt att tänka på inom 

användbarhet är tillgänglighet. Om användbarheten och tillgängligheten ökar blir 

webbdesignen mer tydlig, vilket stödjer en lyckad kommunikation. Eftersom människor 

är olika är det viktigt att tekniken finner sig användbar gällande fysiska, kulturella och 

kognitiva aspekter. Inom webbdesign är användbarhet och tillgänglighet viktiga delar, 

eftersom användbarhet och tillgänglighet avser integrering och handling mellan 

användaren och ett system.  

 

När det gäller webbdesign finns det faktorer som är bra att tänka på. Det är exempelvis 

viktigt att få strukturen och utformningen enhetliga. För att uppnå detta måste användaren 

snabbt se vad syftet med webbplatsen är och vilka handlingar som den har möjlighet att 

utföra. Navigationssystemet hjälper användaren att orientera sig runt i en webbplats 

genom hypertextlänkar. När ett gränssnitt skall designas bör följande frågor besvaras, 

Vart är jag? Vart har jag varit? Vart kan jag gå? Denna teori kan vara till hjälp att besvara 

den andra delfrågan om hur webbdesign stödjer kommunikation via webbplatsen, 

eftersom teorin handlar om webbdesign och faktorer som gör webbdesign mer enhetlig.  
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En stor del av webbdesign handlar om design, vilket leder till att om designen är 

tilltalande utgör det en helhet för webbdesign som vidare stödjer kommunikationen via 

webbplatsen. En annan aspekt som är bra att tänka på är texten och hur denna skall 

struktureras för att webbplatsen skall vara lättläst, annars tröttnar användaren och missar 

viktig information eller lämnar sidan. Medan en text läses stannar ögonen upp vid 

fixeringsaspekter, detta gör att varje ord inte läses i texten. Det är särskilt viktigt att välja 

ett lättläst typsnitt på webben, eftersom det är svårare och tar längre tid att läsa långa 

texter på webben än på papper. Det är bättre att använda sig av linjära typsnitt eftersom 

serifferna på den antikva typsnitten kan göra att texten blir lite mer svårläst på en skärm. 

Det är viktigt att strukturera upp texten genom rubriker och underrubriker för att 

användaren skall få en bättre överblick. Att använda lagom långa rader är bra, när det 

gäller textjustering är vänsterjusterad text lättläst. Lättläst och tydlig text är en viktig del 

inom design och webbdesign eftersom lättläst och tydlig text kan leda till en bättre och 

tydligare design. Detta leder i sin tur till att kommunikationen i webbplatsen blir mer 

lyckad och tydligare. Principer om att text bör vara lättläst och tydlig kan påverka 

kommunikationen via webbplatser. Denna teori kan därför vara till hjälp för att besvara 

den andra delfrågan, som handlar om hur webbdesign kan stödja kommunikationen.  

 

 

Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kommunicera via webbdesign?  

Fördelar respektive nackdelar inom kommunikationen är viktiga aspekter att beakta då 

detta kan påverka kommunikationen, beroende på dess utformning. Teorin kan ge en 

grund över aspekter som kan förbättra respektive försämra kommunikationen, vilket ger 

fördelar respektive nackdelar med att kommunicera via webbdesign. En ostrukturerad 

webbplats kan få användarna att lämna sidan och då sker ingen bra kommunikation. 

Webbplatsens layout bör vara tilltalande och är därför mycket viktig. Placering av text 

och bilder bör vara enhetliga för att budskapet skall framgå tydligt. Detta är en viktig 

aspekt att tänka på eftersom det kan leda till att budskapet blir missvisande om sändaren 

inte tänker på hur budskapet kan uppfattas av mottagaren. Färger kan användas för att 

locka användarna att stanna kvar på webbplatsen och att kontraster kan locka ögonen till 

sig. På detta sätt förmedlas kommunikationen på ett bättre sätt. Detta kan hjälpa till att 

besvara den tredje delfrågan om vilka fördelar och nackdelar som finns med att 

kommunicera via webbdesign.  

 

Teorin ger en grund över brus som kan uppstå i samband med kommunikationen, genom 

att ha denna kunskap blir det lättare att beakta negativa aspekter samt förhindra dessa i ett 

tidigt stadium i kommunikationsprocessen. I situationer där kommunikationen sker kan 

det finnas hinder, brus som kan påverka kommunikationen negativt. Hindret kan lätt 

uppstå som konflikter eller missförstånd eftersom tolkning av budskap kan variera. Vid 

kommunikation bör därför sändaren ta hänsyn till mottagarens bakgrund för att förhindra 

konflikter och missförstånd. Denna teori visar en nackdel som kan uppstå vid 

kommunikation via webbplatser. Detta kan därför komma till hjälp för att besvara den 

tredje delfrågan som handlar om vilka fördelar och nackdelar som finns med att 

kommunicera via webbdesign.  



 

- 38 - 

 

Vilka principer inom webbdesign kan påverka kommunikationen via webbplatsen?  

Det första som användaren lägger märke till när denne besöker en webbplats är layouten. 

Därför är det viktigt att skapa en god och tilltalande layout som fångar användarens 

uppmärksamhet. Det är bra att först bestämma vilket material som skall användas, vilka 

målgruppen är och vad budskapet är. En sak som är bra att bestämma sig i början är om 

symmetrisk eller asymmetrisk design passar bäst för webbplatsen.  

 

Det finns olika kontraster som är bra att använda sig av när trycksaker skall utformas, 

dessa är storlekskontrast, formkontrast, styrkekontrast och färgkontrast. Dessa är bra att 

använda sig på webben men eftersom mjuka former oftast inte syns bra på skärm kan det 

vara svårt att använda sig av formkontrast. När det gäller storlekskontrast bör det 

undvikas att använda allt för stora bilder, då dessa kan göra sidan långsam. Denna teori 

om design påverkar kommunikationen eftersom detta är det första som användaren lägger 

märke till. Om designen är ostrukturerad eller inte framhäver budskapet kan det leda till 

att budskapet blir missvisande eller till att användaren missar viktig information. Denna 

teori kan därför hjälpa till att besvara den fjärde delfrågan om vilka principer inom 

webbdesign som kan påverka kommunikationen via webbplatsen. Principerna bör tas 

hänsyn till med hjälp av teorin för att frambringa en god och lyckad kommunikation.  

 

Det är viktigt att ta hänsyn till färger och använda dessa för att få fram rätt känsla och 

budskap till målgruppen, eftersom färger kan förmedla känslor och påverka vad som 

uppfattas i en webbplats. Gult och orange är glada och uppiggande färger. Blått, grönt 

och rosa förmedlar en lugn känsla. Lila förmedlar en känsla av lyx men kan vara sorglig 

eller förmedla mystik. Grått är en kall, neutral och formell färg, den kan ge en känsla av 

makt eller dyrbarhet. Rött förknippas med hjärtat, kärlek och andra starka känslor som 

passion och våld.  Dessa färgprinciper kan användas inom webbdesignen och kan i sin tur 

påverka kommunikationen beroende på färgvalet, eftersom det förmedlar känslor och 

reaktioner hos användaren.  

 

 

Vilka principer för kommunikationskvalitet finns det?  

Kommunikationskvalitet avser de egenskaper ur kommunikationen som leder till 

relationer grundat på samförstånd. Begreppet kommunikationskvalitet innehåller fem 

kriterier, informationsinnehåll, handlingsaspekt, förståelig kommunikation, trovärdig 

kommunikation och accepterad kommunikation. För en lyckad kommunikationskvalitet 

krävs det att kommunikationen sker under handlingar och sociala interaktioner. Denna 

teori om kommunikationskvalitet tar upp principer som är bra att tänka på i samband med 

kommunikation via webbplatser för att uppnå god kommunikationskvalitet. Teorin om 

kommunikationskvalitet kan därför vara till hjälp för att besvara den sista delfrågan om 

vilka principer det finns inom kommunikationskvalitet. Teorin ger grundläggande 

principer inom kommunikation som leder till ökad kommunikationskvalitet. Detta är 

viktigt att beakta för att sedan kunna se vilka likheter eller skillnader som finns gentemot 

verkligheten.  
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Interaktionsdesign innehåller brukskvaliteter och genom att använda dessa kan god 

design åstadkommas. Det finns också några gestaltningslagar som är bra att tänka på för 

att skapa struktur i en webbplats. Lagen om närhet innebär exempelvis att placera 

funktionsknappar som hör ihop eller bilder och texter som hör ihop nära varandra. 

Likhetens lag innebär att element som har samma färg, form eller storlek upplevs höra 

ihop. Slutenhetens lag kan exempelvis användas för att skilja ut menysystemet från resten 

av webbplatsen. Eftersom teorin handlar om struktur och navigering kan den vara till 

hjälp för att besvara den sista delfrågan som handlar om vilka principer det finns inom 

kommunikationskvalitet. Om en webbplats har en god struktur och är lättnavigerad kan 

det öka kommunikationskvaliteten då budskapet framgår tydligare. Detta stödjer 

kommunikationens egenskaper.  Genom denna teori kan det besvara vilka principer det 

finns för att öka kommunikationskvalitet.  

 

Användbarhet kan tillämpas för att öka kommunikationskvaliteten, eftersom en 

användbar webbplats underlättar kommunikationen. Användaren kan snabbt lära sig 

webbplatsen och lättare hitta information som söks. Tillgänglighet kan också tillämpas 

för att öka kommunikationskvaliteten. En webbplats som är tillgänglig ökar sin 

kommunikationskvalitet för de grupper som har kognitiva aspekter och behöver speciella 

anpassningar eftersom människor är olika. Användbarhet och tillgänglighet är därför 

viktig att beakta kring kommunikationskvalitet eftersom det avser vad som krävs för ökad 

kvalitet inom kommunikationen. Det är inte enbart designen i en webbplats som är viktig, 

även funktionaliteten måste fungera korrekt för en lyckad kommunikation. Om 

webbplatsens design är tilltalande men funktionaliteten inte riktigt fungerar, kan det leda 

till att användaren lämnar webbplatsen. För att en webbplats skall fungera helt krävs det 

därför att designen är tilltalande och har god funktionalitet. Tillgänglighet är också en 

viktig aspekt inom webbdesign, eftersom den avser att anpassas till olika 

samhällsgruppers särskilda behov. För en webbplats är det viktigt att alla skall få samma 

möjlighet att använda dess funktioner och därför gör det denna teori viktig för 

webbdesign.  

 

3.13 Argumentation inför den empiriska undersökningen  

 

För att studiens forskningsfrågor skall besvaras helt behöver en empirisk undersökning 

genomföras. Genom en empirisk undersökning kommer en djupare förståelse att skapas 

om hur forskningsområdet uppfattas i verkligheten. Den teoretiska undersökningen 

kommer vara en utgångspunkt för studien, som sedan måste testas och bevisas med hjälp 

av en empirisk undersökning. Dessutom skall en jämförelse genomföras mellan 

informationen från teorierna och informationen som samlas in från den empiriska 

undersökningen. På detta sätt skapas en djupare förståelse över hur verkligheten skiljer 

sig från det som står i teorierna. Studiens första delfråga handlar om vilka 

kommunikationsprinciper som är viktiga att beakta vid webbdesign. Från den teoretiska 

undersökningen kommer aspekter att lyftas fram, dock behövs det också en empirisk 

undersökning för att se hur det fungerar i verkligheten.  
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Teorierna hjälper till att se vilka av de kommunikationsteorier som finns visar varför 

kommunikation är viktig och hur dessa kan påverka designen. Den andra delfrågan i 

studiens forskningsfrågor handlar om hur webbdesign kan tillämpas för att stödja 

kommunikationen via webbplatsen. Teorier som kan besvara denna delfråga är om 

webbdesign och om användbarhet.  

 

Tredje delfrågan i studien avser vilka fördelar och nackdelar det finns med att 

kommunicera via webbdesign. I teorierna lyfts aspekter fram, därför kan en empirisk 

undersökning genomföras för att se vilka aspekter som kan påträffas i verkligheten. För- 

och nackdelarna kan variera från företag till företag, vilket gör det intressant att jämföra 

dessa med den teoretiska undersökningen för att få en större förståelse. Detsamma gäller 

det för studiens fjärde delfråga om vilka principer som finns inom webbdesign som kan 

påverka kommunikationen via webbplatsen. Ur teorierna lyfts aspekter fram men i 

verkligheten kan andra aspekter påträffas beroende på företag. Den empiriska 

undersökningen kan en jämförelse göras för att se hur det skiljer sig. Den sista delfrågan 

ur forskningsfrågorna handlar om vilka principer det finns för kommunikationskvalitet. 

Denna teori om kommunikationskvalitet tar upp kriterier som kan tillämpas. Den 

empiriska undersökningen kommer till nytta för att se om företagen i verkligheten följer 

dessa kriterier eller om de väljer att följa andra kriterier.  

 

När alla delfrågor från forskningsfrågorna har besvarats med hjälp av den teoretiska 

undersökningen och den empiriska undersökningen, skall studiens huvudfråga gå att 

besvara. Studiens huvudfråga handlar således om på vilket sätt det går att åstadkomma 

god kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. Den teoretiska undersökningen 

kommer att ta upp aspekter som finns för att uppnå god kommunikationskvalitet. Medan 

den empiriska undersökningen kommer att innehålla svar från respondenterna utifrån 

intervjuer som genomförs, som senare skall jämföras för en bredare och klarare förståelse 

om god kommunikationskvalitet.  
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4 Empiriska undersökningen  
 

Under det här kapitlet kommer en kort beskrivning av syftet med denna undersökning, 

samt tillvägagångssättet vid urval av respondenter. Sedan kommer en sammanställning 

av varje intervju med respektive respondent att presenteras. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av undersökningen, samt kopplingar till studiens forskningsfrågor. 

4.1 Syfte  

 

Syftet med den empiriska undersökningen är att se hur reklambyråer och webbyråer bär 

sig åt för att skapa god kommunikationskvalitet för de webbplatser som utformas. 

Intervjuerna genomföras genom att intervjua tre olika reklambyråer och webbyråer, för 

att få fram information om hur de går till väga för att uppnå god kommunikationskvalitet 

med hjälp av webbdesign.     

 

4.2 Urval  

 

Till en början växte en fundering kring vilka företag som kunde intervjuas för att få fram 

den information som behövs för att besvara studiens forskningsfrågor. Framförallt är 

syftet med intervjuerna att se hur företag går tillväga för att skapa god 

kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. Många företag utformar inte sina 

egna webbplatser utan anlitar reklambyråer eller webbyråer för att nå fram med sitt 

budskap till sin specifika målgrupp. Genom att intervjua reklam- och webbyråer skall det 

ge en klarare bild över hur de gör för att uppnå god kommunikationskvalitet i olika 

situationer, samt hur de kombinerar kommunikation och webbdesign. När valet av 

bransch hade gjorts påbörjade en sökning via en sökmotor på Internet. Valet av 

respondenterna gjordes inte efter några speciella kriterier, utan det krävdes endast att de 

utformar webbplatser åt deras kunder. Genom att titta i respondenternas portfolio som 

finns i deras webbplats skapades en bättre bild över vad företaget arbetar med. Ett mejl 

skickades ut till företagen angående om de var intresserade av att delta i intervjun för 

studien. I mejlet framstod det om att en studie skall genomföras och vad studiens syfte 

innebar. Det framgick i mejlet att det önskades om att få intervjua företagets 

webbdesigners. När svar erhölls från företagen bokades en tid för intervju och sedan 

skickades intervjufrågorna ut till företagen för att de skulle förbereda sig. 

Intervjufrågorna genererades utifrån den teoretiska undersökningen och från 

forskningsfrågorna. Tanken med intervjufrågorna var att få med alla delar som kunde 

skapa en helhetsbild över hur företaget går tillväga vid utformningen av en webbplats.  

Intervjuerna med respondenterna var förlagd i respektive respondenternas företag. Under 

intervjuerna fördes noggranna anteckningar för att få med allt respondenterna sade, till 

hjälp användes en bandspelare. Anteckningarna skulle vara till hjälp senare under 

transkriberingen för att försäkra att inget viktigt saknades. Transkriberingen genomfördes 

för varje respondent för sig och sammanställdes till den empiriska undersökningen.  
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4.3 Intervju Rekyl Reklambyrå AB: Johan Bengtsson och 
Magnus Wallmark  

 

Rekyl Reklambyrå grundades 1996 och är i grund och botten en traditionell printbyrå. På 

senare tid har företaget blivit mer en fullservicebyrå som jobbar med webb och mer 

digitalt, som Facebook, andra sociala medier, 3D samt filmredigering. Hos Rekyl 

Reklambyrå finns det sammanlagt 16 medarbetare och företaget omsätter ca 25 miljoner 

idag.  

 

Johan Bengtsson jobbar som webbledare och jobbet innebär en kombination av 

webbutveckling och projektledning med webbrelaterade projekt, som kampanjer och 

banners. Huvudsaken är kampanjsajter och nu på senare tid har det blivit mer sociala 

medier, framför allt Facebook. Magnus Wallmark jobbar som designledare, ett arbete 

som är väldigt utspritt inom designområdet. I huvudsak innebär jobbet mycket grafiskt, 

som förpackningar, olika projekt inom kampanjer och trycksaker. Till mesta dels där det 

behövs design och grafik är Magnus Wallmark mycket involverad i de projekten.  

 

Kommunikationen har blivit allt viktigare, i och med att Internet och sociala medier har 

blivit stora. Numera integrerar människor med varandra via Internet och chatt, och därför 

har det blivit allt viktigare. Kommunikation via Internet ses som en möjlighet att 

kommunicera med sin målgrupp och sina kunder. Innan handlade det mycket om reklam i 

tidningar och på TV, nu handlar det mer om att synas i sociala medier, som Facebook, 

Twitter, olika mobiltelefoner, iPads exempelvis. På det sättet är kommunikationen ganska 

utspridd och oberoende av vilka medium som används idag. Det gäller att synas i alla 

kanaler för att lyckas, menar Bengtsson.  

 

När det gäller kommunikationskvalitet menar Wallmark att det är viktigt vid utformning 

av en webbplats att tänka igenom idén, som att navigeringen skall fungera på ett korrekt 

sätt, det är viktigt att webbplatsen skall vara lättförståelig. Bengtsson menar också att det 

är viktigt att budskapet når fram till målgruppen på rätt sätt. Budskapet bär den 

information och syftet som är avsedd att nå till målgruppen, och därför är det viktigt att 

själv förstå budskapet vid utformningen. När förståelsen för budskapet är klar blir 

utformningen mycket lättare, det bildas en röd tråd i det hela enligt Bengtsson. Det är 

mycket viktigt att alltid ha budskapet i åtanken för att inte komma utanför målgruppen.  

 

Enligt Bengtsson är det helt olika strategier som används beroende på kunden, i och med 

att företaget har väldigt olika kunder i dagsläget. Det mest viktiga är att locka kunden, 

instämmer Wallmark. Det är viktigt att sätta sig in och se hur målgruppen tänker och hur 

företaget skall göra för att attrahera målgruppen. Företaget har tyvärr ingen säljare som 

aktivt ringer upp kunder om förfrågningar. Företaget brukar delta i olika tävlingar för att 

locka både företagets kunder och kundens kunder genom att utforma specifika 

kampanjer. Sedan tittar de tillbaka på kundens tidigare kampanjer vilket är bra för att få 

en bild över vad som lockar just de. Ett annat sätt är att vara aktiv inom olika nätverk 

samt att ta kontakter för att finna nya kunder, allt handlar egentligen om att synas menar 

Bengtsson.  
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Enligt Wallmark är det alltid lättast att ha möte med kunden för att få reda på mycket 

information som möjligt. Framför allt när det gäller nya kunder är det viktigt att redan 

från början träffa dem för att få veta mer information om dem. Många gånger anordnas 

det en tävling där olika reklambyråer är med och tar fram en kampanj för en viss kund. 

Målet med tävlingen är att vinna kunden och därmed fullgöra den kampanj med vilken de 

vunnit kunden. För detta är det viktigt att göra en undersökning om kundens bakgrund 

och se vad de har gjort för kampanjer tidigare. Bengtsson säger att ju mer ett samarbete 

sker med en kund, ju lättare blir det att utforma framtida kampanjer för kunden. 

Wallmark tillägger att integreringen med kunden blir lättare och bättre om företaget redan 

vet hur kunden jobbar, vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan tänkas 

göra bättre till nästa gång, vilket vidareutvecklar relationen mellan företaget och kunden. 

Enligt Wallmark tycker han att det är viktigt att veta vilka riktlinjer kunden har. Om 

kunden har en grafisk profil är det viktigt att följa den grafiska riktningen, och har 

kunden däremot en webbaserad profil då är det viktigt att webbdesignen följs. På det 

sättet blir samarbetet med kunden mer effektivt.  

 

Vid frågan om vilka målgrupper som förmodas nås på bästa sätt via webbplatsen menar 

Bengtsson att det är helt olika beroende på vilken kund det är men mycket beror på hur 

nätorienterad målgruppen är. Ju mer inriktade målgruppen är inom sociala medier, desto 

lättare är det för dem att nå webbplatsen. Wallmark tillägger att det gäller att anpassa sig 

till sin målgrupp. Det är viktigt att utgå från sitt ändamål och sedan försöka anpassa 

utformningen för att det skall passa målgruppen. Att anpassa sig till människor utanför 

målgruppen anser Bengtsson kan vara lite komplicerat, där måste människornas intresse 

fångas på ett helt annat sätt än för den tänkta målgruppen. Den tänkta målgruppen, 

primärmålgruppen är alltid den viktigaste, det är alltid den gruppen som finns i åtanken 

vid utformningen. Människor utanför målgruppen, sekundärmålgruppen läggs det inte 

stor vikt vid, det är inte heller något som företaget formulerar ett specifikt mål för. Vid 

utformningen försöker de istället göra det som fungerar för alla, resultatet blir som en 

slags bieffekt som blir väldigt lyckad och som lockar folk utanför målgruppen tillägger 

Bengtsson. Vidare säger Bengtsson att utformningen inte bör vara inriktad mot 

sekundärmålgruppen för mycket, för då riktas det till fel målgrupp.  

 

Budskap måste också anpassas till målgruppen, enligt Wallmark. Budskap är något som 

utformas i början av alla projekt. Finns det redan en specifik målgrupp bör budskapet 

utformas för att passa målgruppen. Om målgruppen däremot är väldigt stor och utspridd 

gäller det att inte försöka använda för avancerade tekniker. Är det exempelvis är en 

webbplats för en kommun som skall utformas, bör webbplatsen inte bli för häftig med 

mycket animeringar. Bengtsson tillägger att språket också är viktigt vid utformningen av 

budskap till målgruppen. Om för nya uttryck används och målgruppen utgörs av äldre 

kan det skapa problem, för de äldre kanske inte riktigt förstår uttrycken. Enligt Wallmark 

kan det vara bra att jobba tillsammans med en copywriter för att budskapet skall 

formuleras på ett bra sätt för målgruppen. Samtidigt som idéer kan utbytas för att 

utveckla budskapet utifrån den tänkta målgruppen.  

 



 

- 44 - 

 

Enligt Wallmark är det en blandning mellan webbdesign och kommunikation, om frågan 

vilken som är viktigast. Egentligen är nog kommunikationen viktigare, tillägger han. 

Fungerar inte kommunikationen i en webbplats, fastän den är välutformad och den inte 

kan kommunicera ut något till målgruppen, vinner företaget ingenting på det. Samtidigt 

är webbdesign också viktig och avgörande om företaget säljer något. Utformningen i det 

hela är en kombination av design, kommunikation, information och funktionalitet, menar 

Bengtsson. Vilket innebär också att alla delar behövs för att det skall lyckas. Sedan menar 

Bengtsson att det beror på vilken inriktning utformningen följer. För Bengtsson som 

jobbar inom webbutveckling är designen viktigare, då den måste vara attraktiv och 

tilltalande för kunden. Enligt Bengtsson är designen det intryck målgruppen får av 

företaget. Designen hjälper till att kommunicera ut känsla, ett helhetsintryck som skapas. 

Wallmark anser att det är designen som förstärker budskapet utåt mot målgruppen, därför 

kan webbdesign påverka kommunikationen. Det negativa enligt Bengtsson är att 

webbdesign kanske signalerar ut andra saker som webbplatsen egentligen inte avser. 

Wallmark tillägger att detta kan beror mycket på färgval och bildval, samt själva 

utformningen av webbplatsen.  

 

Enligt Bengtsson kan det vara alla möjliga faktorer som kan försämra kommunikationen i 

en webbplats. Det kan vara allt från ett missvisande budskap till något som inte alls är 

genomtänkt, eller rent tekniskt kanske det uppstår en bugg i programmet. Åtgärdas inte 

faktorerna snabbt kan kommunikationen bli lidande, menar Bengtsson. Faktorerna 

varierar för varje kampanj, vilket gör att det är ganska svårt att nämna bestämda faktorer. 

Faktorer som kan försämra kommunikationen åtgärdar företaget i samarbete med kunden. 

De vanligaste faktorerna som företaget brukar få åtgärda är något som kunden vill 

förtydliga för sin målgrupp. Det kan vara att förtydliga vissa moment som det har visat 

sig att målgruppen inte riktigt förstår. Rekyl Reklambyrå kompletterar detta efter 

kundernas önskemål.  

 

Användarvänligheten är enligt Bengtsson en viktig del i en webbplats. Wallmark menar 

att de alltid tar hänsyn till användarvänligheten innan projekten startas, vilket kan ske i 

form av en sitemap som tas fram i förhållande till webbplatsen. Lättförståelig är något 

inom användarvänligheten som är viktig och som tas hänsyn till. Många gånger har det 

hänt att webbplatsen uppfattas självklar under utformningen men sen har det visat sig att 

målgruppen uppfattar vissa funktioner och navigeringen på ett helt annat sätt än vad som 

var tänkt. Det är alltid bra att tänka om 2-3 gånger, samt att sätta sig i målgruppens sits 

och hela tiden tänka på varför detta skall utformas. Därför måste alltid lättförståelighet 

och tydlighet sättas i fokus under utformningen, berättar Bengtsson. Tillgängligheten är 

beroende av vad webbplatsen avser, enligt Bengtsson. Generellt bör webbplatsen 

anpassas med hänsyn till alla webbläsare, förutom de riktigt gamla webbläsarna 

exempelvis Internet Explorer 6. Sedan är det upp till kunden hur väl de vill att deras 

webbplats skall anpassas. För att webbplatsen skall användas i exempelvis olika 

mobiltelefoner krävs det format anpassningar. Funktionaliteten är viktig och måste 

bearbetas noggrant, att navigeringen fungerar och att alla sidor i webbplatsen går att 

besöka.  
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Företaget utför specifika anpassningar av webbplatser efter kundens önskemål. När det 

gäller designen är upplösningen på skärmen väldigt viktig. Det har mycket att göra med 

tydligheten eftersom designen måste överensstämma med själva anpassningen till olika 

format, menar Wallmark. Vid frågan angående färgblindhet med tanke på olika färgval, 

menade Wallmark att de jobbar med kontraster men att de försöker jobba med neutrala 

färger som möjligt. Det handlar mycket om tydlighet, vilket gör att kontraster inte bör 

vara för starka.  

 

Bengtsson ser det väldigt positivt att kommunicera med målgruppen via webbdesign. Han 

anser att det hjälper företaget att nå fram till målgruppen. Oftast märks det tydligt på 

statistiken hur många nya användare som besökt webbplatsen, samt den totala andelen 

som besöker webbplatsen. På det sättet ser företaget vilken effekt som skapas gentemot 

målgruppen. Nackdelen med att kommunicera via webbdesign måste vara när det inte når 

till målgruppen, enligt Bengtsson. Uppstår det negativitet försöker företaget alltid göra 

justeringar kring det och försöka om på nytt. När det gäller att jämföra kommunikation 

via webbdesign med tryckreklamer anser både Bengtsson och Wallmark att det är svårt 

att jämföra. Enligt Bengtsson har en webbplats bra försprång i och med att det går att 

mäta statistiskt, medan tryckreklamer trycks och sedan delas det ut till målgruppen. Efter 

att målgruppen fått tryckreklamen sägs det inte mycket mer.  

 

När en webbplats skall utformas menar Bengtsson att varje webbprojekt är unikt, och att 

projektet kan vara en förfrågan från kunden till en början. Sedan kan det också vara att 

företaget kommer på idéer genom olika kontakter, som sedan presenteras för kunden. 

Efter att ha presenterat det för kunden brukar det ske en form av anpassning för att det 

skall passa kunden. Brainstormingen kommer därför oftast före i samband med idéerna 

men det kan vara tvärtom, när förfrågningar kommer in från kunden. Sedan kan 

brainstorming ske tillsammans med kunden i samband med att idéer tas fram för 

projektet. Vid bearbetning av information är det den information som tidigare samlats in 

om kunden som företaget utgår från. Efter det sker en insamling av information beroende 

på vilken typ av kampanj som skall utformas. Det kanske krävs mer specifik information 

för att genomföra kampanjen, berättar Bengtsson. Under arbetsprocessen sätts en tanke 

ihop om vad som skall genomföras och syftet med projektet formuleras. Inom 

arbetsprocessen samarbetar Bengtsson och Wallmark mycket med varandra, där 

Bengtsson står för det tekniska samt det funktionella, medan Wallmark står för det 

grafiska och det kreativa. Tillsammans försöker de ta fram idéer för att utgöra en helhet 

för projektet. Wallmark tillägger att när det gäller textinnehållet brukar det komma från 

kunden, som vidare skickas till copywritern för att få texten mer innehållsmässig och för 

att det skall passa till kampanjen.  

 

Uppföljningar av webbplatsen görs i samband med att kampanjen släpps. Dels följer 

företaget upp statistiken från den dagen kampanjen lanseras till den dagen kampanjen tar 

slut. Om det däremot är en renodlad webbplats är det inte lika relevant. Det andra är att se 

hur webbplatsen genererar trafik och vilka aktiviteter den skapar. Wallmark menar att om 

företaget märker att webbplatsen inte fungerar på rätt sätt sker det justeringar i efterhand, 

detta ingår i uppföljningen.  
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4.4 Intervju Stormtribe Media: Robert Vintervind  

 

Stormtribe Media grundades 2009 av Robert Vintervind, och är en kreativ produktions- 

och reklambyrå, som skapar allt från olika kampanjer till trycksaker (Stormtribe.se 2011). 

Företaget jobbar väldigt mycket med webbproduktion. I dagsläget finns det enbart två 

anställda inom företaget.  

 

Enligt Vintervind beskriver han sitt arbete som väldigt stressigt, eftersom han har hand 

om det mesta inom företaget. Innan Vintervind startade Stormtribe Media hade han 

jobbat många år inom reklambyråbranschen. Sedan kände Vintervind att det var dags att 

gå sin egen väg och fullgöra sina egna visioner. Vintervinds jobb innehåller mycket 

kreativt arbete där det handlar om att bygga koncept. Allt från skapandet från grunden ur 

det egna materialet till tryck och webb. När det gäller den tekniska biten om själva 

webbproduktionen och system vid större projekt är det Vintervinds bror som har hand om 

den delen. Numera jobbar företaget mycket inom ett nätverk där Vintervind kan 

tillsammans med andra involverade utbyter idéer och hjälper varandra kring olika 

kampanjer. Nätverket är ett slags hjälpmedel inför kommande kampanjer, vilket gör 

tyngden av hela arbetet mycket lättare menar Vintervind. Eftersom Vintervind har hand 

om många delar inom företaget kan en arbetsdag se väldigt varierande ut. Speciellt vid 

projektavslut och deadlines kan det vara väldigt spänt och det gäller att ständigt hålla 

uppsikt över tiden.  

 

Vintervind anser att kommunikationen inom webbdesign är mycket viktigt, här handlar 

det också om att det skall vara användarvänligt. Gällande användbarhet anser Vintervind 

att det är väldigt viktig för en webbplats. Användbarheten är det som får funktionaliteten 

hos en webbplats att fungera korrekt. Vid frågan om hur han såg några likheter mellan 

användbarhet och användarvänlighet svarade han följande att användbarhet är bra om den 

är byggt för själva ändamålet med att få fram sin information och funktionalitet. Medan 

användarvänlighet är av mer pedagogisk innebörd och hur innehållet struktureras. 

Självklart går de hand i hand med varandra och användbarheten blir tydligare genom en 

bättre användarvänlighet. Fast det får ju såklart inte användarvänlighet minskar för då 

minskar användbarheten. Det är ett komplement till något annat mer primärt möjligtvis. 

Sedan har det ju också med kampanjen att göra och vilken målgrupp det är och hur pass 

bevandrade de är tekniskt i det som vill de ta nytta av på webbtjänsten. För att uppnå 

maximal användbarhet av webbtjänst är det såklart en fördel ju bättre användarvänlighet, 

enkelhet, pedagogik webbplatsen har för att uppnå resultat och feedback. Likaså är 

tillgängligheten viktig inom en webbplats, för att den skall fungera helt. Det är viktigt att 

utforma budskapet väl för att få in människor till webbplatsen, samt att kunna förmedla 

väl utåt mot målgruppen. Stormtribe Media jobbar mycket med musikindustrin och där 

skall budskapet förmedlas på ett helt annat sätt än andra nöjesindustrier, enligt 

Vintervind. Gällande frågan om hur god kommunikationskvalitet uppnås menade 

Vintervind att, i och med att det är väldigt blandade kunder är det viktigt att lära känna 

kunden, samt få inblick i hur deras bransch ser ut. Genom detta skapas en kommunikation 

mellan företaget och kunden, som leder till kreativa och mer objektiva idéer. Tydlighet 

spelar stor roll när ett samarbete med kunden skall ske, menar Vintervind.  
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När det gäller det textmässiga innehållet brukar Vintervind jobba tillsammans med en 

copywriter för att texten skall bli mer kreativt och originell. Själva formuleringen av 

budskapet beror mycket på vilken kund det är, menar Vintervind. Därför finns det inga 

direkta riktlinjer angående hur budskapet skall formuleras. Det generella och det viktiga 

är att det skall vara tydligt, både i text och i bild. Vintervind säger att det kan vara svårt 

att försöka rikta sig till alla, både de innanför och utanför målgruppen. Sedan beror det på 

kunden också, handlar det exempelvis om musik är målgruppen absolut det viktigaste. 

Det gäller också att försöka vara bred för att locka många som möjligt, fast den primära 

målgruppen är alltid den viktigaste. För att få fram mycket information om sina kunder 

brukar Vintervind göra en konkurrensanalys om kunderna och deras konkurrenter. 

Självklart är det viktigt att ha kontakt och prata med kunden för att veta mer om deras 

bakgrund och vilka förväntningar de har.  

 

Vintervind anser att det är främst de yngre som använder nätverket i stor grad idag då de 

är mer tekniska och som företaget når ut bäst till. Sedan finns det många medelålders som 

använder nätverket numera. För målgrupper som befinner sig utomlands anser Vintervind 

att de har mycket nytta av webbplatser, eftersom det är väldigt globalt. Speciellt inom 

musikindustrin som företaget jobbar rätt mycket inom, där är det viktigt att musiken skall 

nås globalt. Strategierna som används för att nå ut till kunderna är varierande beroende på 

kunden, menar Vintervind. Generellt är det att göra konkurrensanalys om kunden och se 

efter olika kärnvärden samt varumärken och vilken strategi de har. Ge förslag om idéer 

till kommande kampanjer är också ett effektivt sätt. Resultatet av detta bör bli nya 

kreativa idéer som kommer fram för olika kampanjer och även beslut om vilka sociala 

medier som skall användas för att synas. Sedan kan det finnas en brist hos kunden att de 

inte kan ta hand om administreringen för webbplatsen.  

 

Vintervind anser att webbdesign är mycket viktig i förhållande till kommunikationen. 

Webbdesign är en del av kommunikationen som ingår i den grafiska delen. Mycket om 

varumärket, dess färg och form tillhör webbdesign, formuleringen av text är viktig. Enligt 

Vintervind anser han att webbdesign kan påverka kommunikationen positivt, både när det 

gäller webb och tryck. Det negativa som webbdesign i tryck är att det inte blir någon 

interaktion. I en webbplats däremot kan interaktionen ske i två vägar, det vill säga 

interaktion utåt mot målgruppen samt målgruppens respons mot företaget. Därför anser 

Vintervind att han inte ser något negativt med att kommunicera via en webbplats, 

eftersom det är en väldigt effektiv mötesplats samt ett strategiskt beslut som företaget 

gör. Sedan tillägger han att innehållet i en webbplats kanske kan signalera ut negativa 

saker via webbplatsen, vilket kan leda till fel kommunicering med målgruppen. 

Vintervind har en väldigt positiv inställning till kommunikation via webbdesign. Det 

bästa är att folk kan integrera med varandra, skapa kontakter inom nätverket samt synas 

överallt i olika plattformar. Genom en webbplats går det att nå ut till målgruppen samt 

människor utanför målgruppen i stor utsträckning. Budskapet skickas ut på ett helt annat 

sätt genom webbplatsen jämfört med vanligt utskick via post.  
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Själva formuleringen av budskapet blir på ett helt annat sätt via en webbplats. Vintervind 

anser att det inte finns några nackdelar med kommunicering via webbplasten. Gör 

företaget rätt och följer målgruppens behov bör inga nackdelar uppstå. Vintervind 

tillägger att det är viktigt att veta vad de vill få ut av budskapet samt själv förstå vad som 

avses med budskapet. I jämförelse med trycksaker anser Vintervind att inom webbplatser 

kan saker och ting ändras innehållsmässigt i efterhand om något fel dyker upp. Medan 

om något blir fel i en trycksak, då går det inte att göra mycket åt det. Att kommunicera 

via en webbplats ger snabbare respons och företaget blir mer tillgängligt. Vintervind 

anser att faktorer som kan försämra kommunikationen via en webbplats är den 

kontinuerliga administrationen som ofta kan misskötas. Oftast måste webbplatser tas med 

hänsyn för att det skall gå bra och se levande ut. Ett annat är att webbplatsen inte får 

tillräcklig med uppdatering, vilken kan göra att information kanske har ändrats sedan 

webbplatsen lanserats. Felformulering av budskap kan vara en faktor som kan försämra 

kommunikationen, budskapet blir opedagogiskt enligt Vintervind.  

 

Angående frågan om hur företaget går tillväga för att utforma en webbplats, berättar 

Vintervind att först och främst inleds det ett möte med kunden för att se vilka idéer de har 

inför kampanjen. Företaget ger kunden sedan lite förslag utifrån idéerna som framförs, 

efter det diskuteras upplägget av kampanjen. Brainstormingen kan ske olika, ibland 

tillsammans med kunden och ibland inom nätverket som företaget är med. Inom 

nätverket utbytes det förslag och idéer om den tänkta kampanjen, oftast är det andra 

företag som har liknande kampanjer som hjälper varandra. Vid bearbetning av 

information brukar företaget och kunden prata tillsammans för att stämma av.  

 

Båda partnerna försöker vara kreativa som möjligt för att informationen skall ge ut något 

till den tänkta målgruppen. Ibland i efterhand om det saknas information eller om något 

är oklart, får kunden kompletterar detta och företaget bearbeta informationen på nytt. 

Enligt Vintervind går arbetsprocessen till som den vanliga klassiska modellen som avser 

arbetsprocesser. Dock med ett undantag att faserna inte följs ur modellen steg för steg. 

Arbetsprocessen kan beskrivas som iterativt där faserna i processen hoppar mellan 

varandra, samtidigt som företaget alltid försöker följa en logisk ordning. De vill anpassa 

sig till kunden och kampanjen. Exempelvis görs en förstudie för de större kunderna, när 

det gäller mindre kunder kanske det räcker med konkurrensanalys.  

 

Vintervind berättar att uppföljningar av webbplatser brukar ske i form av en 

vidareutveckling som företaget utför i samarbete med kunden. De mindre projekten 

brukar företaget inte göra uppföljningar av om kunden inte kräver det. Inom 

uppföljningen diskuteras vad som var bra eller mindre bra, gick det som planerat, höll det 

inom ramen för det ekonomiska biten, vad som kan bli bättre. Vintervind menar att han 

försöker jobba långsiktigt med kunden och försöker bli den naturliga partnern.  
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4.5 Intervju Argonova Systems: David Hyltse  

 
Företaget Argonova Systems arbetar med design, webbproduktion och webbstrategi. De 

jobbar med e-handel, sökoptimering och varumärken. Respondenten David Hyltse, en av 

medarbetarna i företaget arbetar med försäljning, kontakter, webbstrategi, 

sökmotoroptimering, adwords och webbpublicering. Enligt företaget är Argonova 

Systems en ny webbplats utan en webbstrategi som att kasta ut ett fantastiskt budskap i 

havet och hoppas att många som möjligt hittar den. De liknar det vid flaskpost vilket inte 

är träffsäkert. Därför är det viktigt för dem att definiera syftet med webbplatsen. Inför 

varje webbproduktion identifieras eventuella besökare som de kan rikta in sig på rätt 

målgrupp med rätt budskap.  

 

Kommunikationen i förhållande till webbdesign är enligt Hyltse viktig eftersom kunden 

oftast vill få fram ett budskap genom sin webbplats. Därför är god kommunikation viktigt 

för företaget. Om kunden har många målgrupper som de vill nå ut till kan det vara svårt 

att anpassa webbsidan till alla. När det gäller hur företaget går tillväga för att uppnå god 

kommunikationskvalitet bestämmer kunden mycket. Argonova Systems tänker på att 

försöka göra webbplatsen användbar och användarvänlig för att uppnå god 

kommunikationskvalitet. Till viss del tänker de på tillhänglighet, de lyssnar mycket på 

kunden och försöker identifiera målgruppen. Enligt Hyltse är det viktigt att kunden kan 

förstå navigeringen och vad den kan göra på webbplatsen för att budskapet skall nå fram. 

För att samla information om sina kunder gör de en förstudie eller får de direktiv direkt 

från kunden antingen genom möte eller genom telefonintervju. Sedan tar de fram 

information om webbplatsens målgrupp genom att kommunicera med sin kund. Ofta ger 

kunderna själva informationen och direktiv om sina kunder, i vissa fall behöver företaget 

utföra en förstudie eller analys, speciellt om det handlar om en stor webbplats. De tycker 

att det är viktigt att först försöka identifiera eventuella besökare innan de börjar skapa 

webbplatsen, detta är särkilt viktigt inför stora projekt. Om företaget även finns globalt 

anpassar de webbplatsen till det. Exempelvis genom att skapa webbsidan i flera språk. I 

vissa fall behöver de tänka på att en del länder har censur, vilket kan skapa problem.  

 

Hur de går tillväga för att formulera budskapet beror mycket på målgruppen och på 

kunden som beställer webbplatsen. Ibland får de färdiga texter av kunden, om de inte får 

färdiga texter skriver de själva texten eller tar in någon extern copywriter som gör det åt 

dem. De tänker på vad kunden vill få fram för budskap genom webbplatsen, om det 

exempelvis ska vara text som förklarar något tekniskt eller om det ska vara säljande. 

Detta är viktigt för att uppnå målet med webbplatsen och vad kunden vill att användarna 

ska göra på webbplatsen. För att uppnå detta försöker de göra den viktigaste 

informationen lättillgängligt för att kunden förstår direkt vad som är viktigt att läsa och 

vad den ska göra. Det är viktigt att kunden snabbt kan förstå vad webbplatsen handlar 

om. Detta är viktigt eftersom människor ofta är stressade och därför har de inte mycket 

tid till att läsa igenom en webbplats. Om de inte förstår snabbt vad webbplatsen går ut på 

och hur de ska gå tillväga för att nå sitt mål lämnar de ofta webbplatsen.  
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När det gäller kunder utanför målgruppen ser Argonova Systems dessa som en 

sekundärmålgrupp, som inte får lika mycket utrymme på webbplatsen eftersom den 

primära målgruppen är viktigast. Hur mycket utrymme de får beror delvis på kunden. De 

koncentrerar sig oftast mest på den primära målgruppen på hemsidan och skapar sen 

kanske underordnande sidor som är mer riktade till den sekundära målgruppen. Dessa 

sidor kan den sekundära målgruppen komma i kontakt med på olika sätt. Ett sätt är att de 

klickar sig vidare från första sidan till den sida som tar upp det som de är intresserade av. 

Ett annat sätt är att de gör en sökning genom någon sökmotor på Internet och sedan direkt 

kan klicka sig in på den sida de är intresserade av.  

 

Enligt Hyltse är webbdesign en viktig del av kommunikationen, eftersom webbdesign 

och kommunikation hänger ihop. Sedan finns det faktorer som anknyter till webbdesign 

som kan förbättra eller försämra kommunikationen. Den första faktorn som kan påverka 

är att använda pedagogiska bilder eller grafiska element på ett bra sätt. Om webbplatsen 

däremot innehåller bilder som exempelvis inte passar in i sammanhanget kan detta istället 

få en negativ effekt. En annan faktor som är bra att tänka på är att hjälpa kunden att 

fokusera på särskilt viktiga ytor på sidan, vilket innebär att det viktiga skall ligga synligt 

där kunderna fäster blicken. På det sättet behöver kunden inte leta efter informationen. 

Om de inte sätter det viktiga i fokus kan kunderna missa viktig information. Ett exempel 

är att webbplatser ibland har intern reklam om rabatter och kampanjer. Dessa bör ligga 

väl synliga att kunden ser dem. Det är viktigt att skapa rätt stämning eller känsla eftersom 

en webbplats annars lätt kan bli tråkig. Detta är särkilt viktigt om kunden vill skapa en 

webbplats som innehåller mycket tung och svårläst text. Det är viktigt att ha en lämplig 

layout på texter för att kunden kan förstå vilken text som är viktig och den bör vara 

lättläst.  

 

När det gäller användbarhet menar Hyltse att det är viktigt att tänka på det speciellt när 

det gäller stora webbplatser. Enligt Hyltse innebär användarvänlighet att funktioner som 

finns på webbplatsen ska tillföra något. Argonova Systems följer ISO definitionen om 

användbarhet. De tycker att det alltid är bra att tänka på användarvänligheten när det 

gäller mindre webbplatser. Enligt Hyltse handlar användarvänlighet mer om att det skall 

vara trevligt att använda webbplatsen. Ibland gör de även användbarhetsanalyser åt sina 

kunder. När det gäller tillgänglighet tar företaget inte mycket hänsyn till det, förutom att 

de undviker text och avgörande länkar i bilder för att underlätta för synskadade. De tar 

inte mycket hänsyn till uppkopplingen eftersom de anser att de flesta numera har en 

ganska bra uppkoppling. När det gäller webbläsare är det svårt att gardera sig mot allt 

eftersom det kommer mycket nytt, fast de försöker ändå se till att webbplatserna de 

skapar är anpassade till de flesta vanliga webbläsarna.  
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Hos Argonova Systems ser de kommunikation via webbdesign som ett bra komplement 

till andra former av kommunikation. En fördel som Hyltse ser med webbdesign är att det 

är mer kostnadseffektivt då det inte innebär någon direkt kostnad för företaget att ha en 

webbsida uppe, förutom kostnaden som tillkommer för utformningen. Däremot kan det 

bli ganska dyrt att trycka och skicka ut reklam. För att göra reklam för sig själva 

använder sig Argonova Systems av adwords och sökmotoroptimering för att de ska vara 

lätta att hitta på Internet. De använder sig av ett affärsnätverk som heter BNI för att få 

mer regionala kunder. Sedan berättade Hyltse om hur Argonova Systems går tillväga när 

de ska skapa en webbplats. De börjar med att ha ett möte med kunden för att få en 

förståelse för verksamheten och få en tydlig bild av vad syftet med webbplatsen är. Sedan 

har de en brainstorming för att se hur målet skall uppnås och visualiseras.  

 

Företaget arbetar iterativt och enligt vattenfallsmodellen eftersom de ser varje del som 

iterativ men de anser ändå att de måste följa en viss ordning och inte hoppa för mycket 

fram och tillbaka. Det är exempelvis viktigt att först skapa webbplatsens struktur och 

sedan börja programmera. När ett projekt är färdigt gör de uppföljningar speciellt om det 

är stora projekt. Uppföljningar utförs oftast genom telefonkontakt eller möte med kunden. 

Om kunden inte är nöjd med en viss del eller om något på webbplatsen inte fungerar utför 

de kompletteringar. I vissa fall behöver de ha samtal med kunden för att förklara och ge 

idéer till hur de kan göra för att deras webbplats skall fungera bättre.     
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4.6 Sammanfattning av resultat från empiriska studien 

 

Vilka kommunikationsprinciper viktiga att beakta vid webbdesign?  

Efter att ha sammanställt den empiriska undersökningen visade sig en del skillnader och 

likheter mellan respondenterna. Principer som de anser är viktiga att ta hänsyn till är att 

kommunikationen bör vara lättförståelig och tydlig. En annan viktig princip är att 

budskapet bör vara anpassat till målgruppen som webbplatsen riktar sig till. Detta är 

viktigt både när det gäller kommunikationen och webbdesign då båda delarna behöver 

vara anpassade till målgruppen för att företaget skall nå fram med budskapet till 

målgruppen. Kommunikation via webbplats ger snabbare respons och gör att företaget 

blir mer tillgängligt eftersom företaget kan nås dygnet runt. Kommunikationsprinciperna 

som respondenterna tar upp hör ihop med studiens första delfråga om vilka 

kommunikationsprinciper som är viktiga att beakta vid webbdesign. Enligt 

respondenterna är lättförståelighet och tydlighet viktiga principer inom 

kommunikationen. Dessa principer är viktiga att ta hänsyn till när det gäller webbdesign 

eftersom lättförståelig och tydlig kommunikation kan bidra till att utformningen blir 

bättre. Lättförståelig och tydlig kommunikation kan uppnås genom en tydligare design. 

Respondenternas svar angående viktiga kommunikationsprinciper kan därför kopplas 

med studiens första delfråga.  

 

 

På vilket sätt stödjer webbdesign kommunikationen via webbplatsen?  

Respondenterna är eniga om att webbdesign är viktig i förhållande till kommunikation 

och att det bör vara tydlig och lättläst. En av respondenterna anser att webbdesign och 

kommunikation är något som bör fungera ihop. Respondenten anser att kommunikation 

är viktigast då företag inte vinner något på att utforma en välutformad webbplats som inte 

kommunicerar ut något till målgruppen. En annan respondent anser att webbplatser bör 

förmedla en känsla. Om webbplatsen förmedlar en känsla till målgruppen kan den också 

påverka kommunikationen.  Det är viktigt att placera bilder och grafiska element rätt och 

att det viktigaste på sidan framgår tydligt. Om detta följs blir kommunikationen tydligare 

och risken att användaren missar något viktigt minskar. Det bör tas hänsyn till färger och 

kontraster vid utformningen. Designen bör ha en god struktur som gör navigeringen 

tydligare. Detta leder till att användaren snabbt kan se vad som kan utföras i webbplatsen. 

Detta i sin tur underlättar för företaget att nå fram sitt budskap eftersom användaren 

lättare kan ta till sig budskapet om det har en god struktur. Respondenterna anser att 

användbarhet är viktig inom webbdesign. Webbplatsen bör vara lättförståelig, tydlig och 

ha god funktionalitet. Respondenterna anser att användbarhet kan stödja 

kommunikationen då det är lättare för användarna att ta till sig budskapet om 

webbplatsen är användbar, eftersom det lättare kan hitta det de söker och utföra sina 

uppgifter effektivt. Designprinciperna som respondenterna tar upp om tydlig och lättläst 

design, god struktur och navigering och användbarhet kan därför delvis besvara frågan 

om hur webbdesign kan stödja kommunikationen via webbplatsen. Detta hör därför ihop 

med studiens andra delfråga.  
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Vilka fördelar och nackdelar finns det med att kommunicera via webbdesign?  

Respondenterna anser att det är positivt att kommunicera via webbdesign. De anser inte 

att det finns några direkta nackdelar med att kommunicera via webbdesign. En fördel är 

att det kan utföras uppföljningar och eventuella justeringar efter projektets slut. Detta gör 

att eventuella misstag kan rättas till i efterhand tills det att kunden blir nöjd med 

webbplatsen. Under uppföljningarna kan de mäta hur mycket trafik och aktiviteter 

webbplatsen genererar, detta för att se hur lyckat projektet blev. Kommunikation via 

webbplats ger snabbare respons och gör att företaget blir mer tillgängligt eftersom det 

kan nås när som helst på dygnet. Webbplatser gör att budskapet kan nå ut till fler och 

globalt, vilket gör att företaget syns mer. Det är också mer kostnadseffektivt att skapa en 

webbplats än att skicka ut tryckreklam.  

 

Nackdelar som respondenterna är eniga om är missvisande budskap samt design som kan 

signalera ut fel budskap. Detta är viktigt eftersom ett budskap kan tolkas olika från 

person till person. Inom design är det viktigt att tänka på att bildvalet ska ha en koppling 

till budskapet. Faktorer hjälper till att besvara den tredje delfrågan som tar upp vilka för 

och nackdelar som finns med att kommunicera via webbdesign. De största fördelarna 

som respondenterna ser med att kommunicera via webbdesign är möjligheten till 

uppföljningar, att de kan nå ut till fler och att det är mer kostnadseffektivt. De största 

nackdelarna de ser är att det kan uppstå missvisande budskap och att bilder kan användas 

på fel sätt. Vid utformning av en webbplats är det även viktigt att beakta dessa fördelar 

respektive nackdelar, detta för att förhindra att framtida problem uppstår inom 

webbplatsen. Om det tas hänsyn till detta kan en lyckad kommunikation skapas gentemot 

målgruppen. Formuleringen av budskap samt utformningen av webbplatsen kan bli bättre 

om för- respektive nackdelar finns i åtanken under arbetsgången.  

 

 

Vilka principer inom webbdesign kan påverka kommunikationen via webbplatsen?  

Respondenterna anser att webbdesign och kommunikation hör ihop. Webbdesign kan ses 

som ett komplement som kan förtydliga budskapet, detta är speciellt viktigt om kunden 

vill sälja något. Utformningen är en kombination av design, kommunikation, information 

och funktionalitet. Kommunikationen kan påverkas av missvisande budskap, 

felformulerat eller opedagogiskt budskap. Det är viktigt att skapa rätt känsla i 

webbplatsen och att använda sig av färger på rätt sätt. Språket bör vara anpassat till 

målgruppen.  Designen bör vara tydlig och lättläst och förmedla en känsla, detta påverkar 

i sin tur kommunikationen. Placeringen av bilder och grafiska element kan påverka 

kommunikationen. En annan princip inom webbdesign som en av respondenterna tar upp 

är att användaren bör få hjälp att fokusera på den viktigaste informationen på sidan. Detta 

påverkar kommunikationen då det hjälper sändaren att få fram det viktiga i sitt budskap 

till målgruppen. Respondenterna nämner att webbdesign bör ha en god struktur och 

navigering. Detta påverkar kommunikationen eftersom om webbdesign är ostrukturerad 

kan kommunikationen gå förlorad.  

 

 



 

- 54 - 

 

Designprinciperna som respondenterna tar upp kan kopplas till studiens fjärde delfråga 

om vilka principer inom webbdesign som kan påverka kommunikationen inom 

webbplatsen. Designen i en webbplats hjälper till att kommunicera med målgruppen, 

därför bör principerna beaktas för att skapa en tilltalande design som vidare leder till en 

lyckad kommunikation.    

 

 

Vilka principer för kommunikationskvalitet finns det?  

För att uppnå god kommunikationskvalitet nämner respondenterna en hel del faktorer 

som redan har nämnts i andra sammanhang som enligt respondenterna tillsammans kan 

skapa god kommunikationskvalitet. En webbplats bör förmedla en känsla och vara 

lättförståelig, tydlig och ha god funktionalitet. Detta är viktigt eftersom en lättförståelig 

och tydlig webbplats med god funktionalitet lättare kan kommunicera ut sändarens 

budskap. Respondenterna anser att användbarhet, tillgänglighet, tydlighet och lättläst text 

är viktiga för att öka kommunikationskvaliteten i webbplatser. Användbarhet ökar 

kommunikationskvaliteten eftersom kommunikationen kan försämras om en webbplats 

exempelvis är ostrukturerad eller inte är tillräcklig effektiv.  

 

Respondenternas syn om tillgänglighet skiljde sig en del från teorierna. När det gäller 

tillgänglighet läggs det en större fokus kring tekniska aspekter, exempelvis att 

webbplatsen skall anpassas till alla webbläsare. En av respondenterna nämnde att de 

tänker på de synskadade under utformningen genom att inte placera viktiga länkar och 

text i bilder. En annan respondent nämnde att de enbart utför specifika anpassningar efter 

kundernas önskemål. Hög tillgänglighet kan öka kommunikationskvaliteten för 

människor som har behov av speciella anpassningar. Respondenterna var överens om att 

lättförståelighet, tydlighet och funktionalitet är viktiga faktorer som kan öka 

kommunikationskvaliteten inom en webbplats. De framhöll att användbarhet är en viktig 

aspekt för att öka kommunikationskvaliteten via webbdesign. Principerna hjälper till att 

besvara den sista delfrågan om vilka principer det finns inom kommunikationskvalitet.  

 

De viktiga principer som respondenterna tar upp som kan öka kommunikationskvaliteten 

är att webbplatsen skall vara lättförståelig, tydlig och ha god funktionalitet. De anser att 

webbplatsen bör förmedla en känsla och till viss grad tycker de att tillgänglighet kan öka 

kommunikationskvaliteten fastän de inte lägger stor vikt kring det. De anser att 

användbarhet är en viktig aspekt som kan öka kommunikationskvaliteten. För att uppnå 

god kommunikationskvalitet är det viktigt att dessa principer följs och uppnås, därför är 

det viktigt att veta vilka principer som finns inom kommunikationskvalitet.  
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5 Analys och resultat  
 

I detta kapitel görs en jämförelse mellan det empiriska resultatet med den teoretiska 

undersökningen. Studiens delfrågor kommer också att besvaras och presenteras under 

detta kapitel.  

 

5.1 Vilka kommunikationsprinciper är viktiga att beakta vid 
webbdesign?  

 

Enligt Dimbleby & Burton (1999) kan god kommunikation åstadkommas genom att det 

finns en sändare och en mottagare i kommunikationsprocessen där budskapet aktivt 

flödar genom. Något annat som är viktigt är att sändarens motiv, målgruppen och 

budskapet bör analyseras. En princip som respondenterna ansåg viktig är att budskapet 

bör anpassas till efter den målgrupp som webbplatsen avser. Det är viktigt att både 

kommunikationen och webbdesign har ett bra samspel mellan varandra för att företaget 

skall nå fram sitt budskap till målgruppen. Respondenterna är överens med teorierna om 

att budskapet är en viktig kommunikationsprincip som bör anpassas till målgruppen. 

Genom att budskapet anpassas till målgruppen kan företaget nå fram bättre till 

målgruppen, vilket skapar en god kommunikation mellan företaget och målgruppen. 

Respondenterna nämner att de anser lättförståelighet och tydlighet som viktiga 

kommunikationsprinciper, vilket inte tas upp i kommunikationsteorierna. Feedback är 

den responsen mottagaren ger efter att ha mottagit sändarens budskap och är en viktig 

princip inom kommunikation som bör beaktas. En av respondenterna ansåg att 

kommunikation via webbplatsen ger snabbare respons och gör att företaget blir mer 

tillgänglig eftersom de kan nås när som helst på dygnet.  

 

 

5.2 På vilket sätt stödjer webbdesign kommunikationen via 
webbplatsen?  

 

Enligt Gulliksen & Göransson (2002) är funktionalitet utgångspunkten inom 

användbarhet, som innebär vad som krävs för att förbättra dess användbarhet inom ett 

system. Användbarhet innehåller aspekterna lätt att lära sig, effektivitet, lätt att komma 

ihåg och tillfredsställande. Inom en webbplats är det viktigt att strukturen och 

utformningen är enhetliga för att användaren skall lätt kunna orientera sig runt i 

webbplatsen med hjälp av navigationssystemet (Nielsen 2000). Respondenterna var 

överens att användbarhet är en viktig del inom webbdesign som vidare kan stödja 

kommunikationen, eftersom det blir lättare för användarna att ta till sig budskapet. Något 

annat som respondenterna var överens om var att lättförståelig, tydlig och god 

funktionalitet är viktiga i en webbplats. 
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Tillgänglighet är en viktig del inom användbarhet och webbdesign som innebär att 

utformningen av ett system bör anpassas till olika samhällsgrupper, eftersom människor 

är olika (Gulliksen & Göransson 2002). Respondenterna lägger inte stor vikt kring 

tillgänglighet, eftersom de inte anser tillgänglighet som en princip inom webbdesign för 

att stödja kommunikationen. Respondenterna försöker annars se till att webbplatser som 

de utformar skall passa till olika webbläsare. En av respondenterna nämner att de utför 

speciella anpassningar inom webbplatser efter kundens önskemål, annars brukar de inte 

ha tillgänglighet i åtanken. En annan respondent nämnde att de tänker på de synskadade 

när de utformar webbplatser, detta genom att exempelvis inte placera text i bilder.  

 

Texten i en webbplats bör struktureras för att bli mer lättläst, annars kan användaren 

missa viktig information som webbplatsen avser. Texten kan struktureras genom rubriker 

och underrubriker för att texten skall bli mer överskådlig. En lättläst och tydlig text kan 

göra webbplatsen tydligare, vilket underlättar mycket för användarna när de besöker 

webbplatsen (Pettersson 2004). Samtliga respondenter nämner att de får in textmässiga 

innehåll från kunden och att texten brukar bearbetas med en copywriter för att få texten 

mer kreativ och originell. En av respondenterna ansåg att webbplatser bör förmedla en 

känsla, detta kan uppnås genom att placering av bilder och grafiska element på rätt sätt, 

samt se till att det viktigaste på sidan framgår tydligt. Vid webbplatsens utformning bör 

även färger och kontraster tas hänsyn till för att förmedla känslor och locka målgruppen. 

Respondenterna är överens om att webbdesign och kommunikation bör vara tydlig och 

lättläst, och att de är viktiga i förhållande till varandra. En webbplats bör vara 

strukturerad för att navigationen skall framgå tydligare.  

 

 

5.3 Vilka fördelar och nackdelar finns det med att 
kommunicera via webbdesign?  

 

Enligt Koblanck (2003) kan användarna lämna en webbplats om de anser att webbplatsen 

är ostrukturerad, vilket kan förhindra god kommunikation. En webbplats bör vara 

strukturerad och tilltalande för användarna, där placering av text och bilder skapar en 

helhet för att budskapet skall bli tydlig. Marks (2009) anser att en webbplats bör använda 

sig av färger och kontraster som på ett sätt lockar användarna till att stanna kvar på 

webbplatsen, vilket förmedlar kommunikationen på ett bättre sätt. Respondenterna ser det 

positivt med att kommunicera via webbdesign. De ansåg att en fördel med att 

kommunicera via webbdesign var att uppföljningar och justeringar i efterhand kan utföras 

i webbplatser. Uppföljningar är viktiga eftersom webbplatsen kan mätas statistiskt och se 

hur mycket trafik den genererar. En annan fördel som respondenterna ansåg med att 

kommunicera via webbdesign är att kommunikationen ger snabbare respons, vilket gör 

företaget mer tillgänglig och kan nås dygnet runt. Webbplatser kan nå ut till fler och 

globalt, vilket leder till att företaget syns mer. Respondenterna var överens om att skapa 

en webbplats blir det mer kostnadseffektivt än tryckreklamer som trycks och skickas ut.  
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Inom kommunikation kan det uppstå brus som kan förhindra god kommunikation mellan 

sändaren och mottagaren (Watson 2008). Bruset kan leda till konflikter eller 

missförstånd, eftersom människor är olika och tolkningen av budskapet varierar. 

Sändaren måste därför ta hänsyn till mottagarens bakgrund i samband under 

kommunikationen för att konflikter eller missförstånd skall förhindras (Lind 1993). En 

nackdel som respondenterna anser med att kommunicera via webbdesign är att budskapet 

kan bli missvisande samt att webbplatsens utformning kan signalera ut ett felaktigt 

budskap. Det är viktigt att bildvalet i utformningen skall ha en koppling till budskapet i 

webbplatsen.  

 

5.4 Vilka principer inom webbdesign kan påverka 
kommunikationen via webbplatsen?  

  

När en användare besöker en webbplats är layouten den första användaren lägger märke 

till. Layouten måste därför vara tilltalande och fånga användarens uppmärksamhet 

(Koblanck 2003). Enligt respondenterna anser de att design och kommunikation är något 

som hör ihop. Webbdesign är ett komplement som kan förtydliga budskapet i 

webbplatsen. Webbplatsens utformning är en kombination av design, kommunikation, 

information och funktionalitet. Respondenterna är överens om att webbplatsens 

utformning bör ha en god struktur och navigering för att användaren snabbt skall ta till 

sig budskapet. 

 

Under webbplatsens utformning är det viktigt att tänka på materialet som skall användas, 

vad budskapet är och vilka målgruppen är. Vilken design som skall tillämpas på 

webbplatsen är viktigt att tänka på om det skall vara symmetrisk eller asymmetrisk 

design (Pettersson 2004). Enligt Koblanck (2003) kan kontraster användas för att 

frambringa känslor och fånga användarens uppmärksamhet. Det bör tas hänsyn till vilka 

färger som skall användas på webbplatsen för att frambringa rätt känsla och budskap till 

målgruppen. Används färger på rätt sätt kan känslor förmedlas och påverka vad som 

uppfattas i webbplatsen (Marks 2009). Respondenterna anser att kommunikationen i 

webbplatsen kan påverkas av missvisande, felformulerat eller opedagogiska budskap. 

Därför är det viktigt att skapa rätt känsla och använda sig av färger på rätt sätt i 

webbplatsen. Språket bör vara anpassat till målgruppen för att undvika missförstånd hos 

målgruppen.  Webbplatsens utformning bör vara tydlig och lättläst och frambringa rätt 

känsla för målgruppen, detta påverkar i sin tur kommunikationen. Placeringar av bilder 

och grafiska element kan påverka kommunikationen, därför bör placeringen vara 

enhetliga. En av respondenterna nämnde att webbplatsen bör utformas på ett sätt som gör 

att den viktigaste informationen på sidan syns tydligt för användarna.  
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5.5 Vilka principer för kommunikationskvalitet finns det?  

 

Kommunikationskvalitet är kommunikationens egenskaper som leder till relationer 

grundat på samförstånd. Begreppet kommunikationskvalitet innehåller kriterier som 

handlar om hur god kommunikationskvalitet kan åstadkommas. Enligt kriterierna bör 

kommunikationen vara förståelig, relevant, begriplig och effektiv för ökad 

kommunikationskvalitet. Det krävs att kommunikationen sker under handlingar och 

sociala interaktioner för lyckad kommunikationskvalitet (Eriksson 2000). 

Respondenterna ansåg att lättförståelig, tydlig och god funktionalitet är viktiga principer 

en webbplats bör ha för att öka kommunikationskvaliteten. Principerna gör det lättare att 

kommunicera ut budskapet till målgruppen. Respondenterna anser att användbarhet och 

tillgänglighet kan användas för att stödja principerna i webbdesign för att öka 

kommunikationskvaliteten. Användbarhet kan användas inom webbdesign för att öka 

kommunikationskvalitet, eftersom kommunikationen i kan försämras om webbplatsen 

exempelvis inte är tillräcklig effektiv eller om användaren har svårt att förstå 

webbplatsens uppbyggnad. Det är viktigt att en webbplats kan förmedla en känsla till 

målgruppen. När respondenterna arbetar med tillgänglighet läggs större fokus kring de 

tekniska aspekterna, exempelvis att webbplatsen skall vara anpassade till alla webbläsare. 

En av respondenterna nämner att de alltid försöker anpassa sina webbplatser till de 

synskadade genom att inte placera länkar och text i bilder. En annan respondent menar att 

de enbart utför specifika anpassningar på webbplatserna efter kundens önskemål.  
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6 Diskussion  
 

Under detta kapitel kommer slutsatser att dras utifrån den teoretiska undersökningen, 

empiriska undersökningen och från analysen. Diskussionen handlar kring 

kommunikationskvalitet via webbdesign, samtidigt som studiens huvudfråga kommer att 

besvaras. Avslutningsvis kommer förslag till vidare forskning att presenteras.  

 

6.1 Slutsatser  

 

Huvudfråga: På vilket sätt går det att åstadkomma god kommunikationskvalitet med 

hjälp av webbdesign?  

 

Utifrån analysen av teorierna och den empiriska undersökningen har slutsatser tagits fram 

om vilka principer inom webbdesign som kan åstadkomma god kommunikationskvalitet 

är:  

 

Användbarhet  

Inom webbdesign är användbarhet en viktig aspekt och bör tas hänsyn till i början av 

webbplatsens utformning. Kommunikationskvalitet i en webbplats kan försämras 

exempelvis om användaren har svårt att förstå strukturen i webbplatsen eller om 

webbplatsen inte är tillräcklig effektiv. Användbarhet kan därför tillämpas i webbdesign 

för att öka kommunikationskvaliteten, det är viktigt att webbplatsen kan förmedla känsla 

och att funktionerna i webbplatsen bör tillföra något till användarna. Genom att tillämpa 

användbarhet stödjer det kommunikationskvaliteten, eftersom användarna lättare kan ta 

till sig budskapet och den information som webbplatsen avser. Inom användbarhet finns 

det principer som är viktiga för att öka kommunikationskvaliteten i webbplatsen:  

 

 Lättförståelig är en viktig princip inom användbarhet som bör beaktas under 

utformning av webbplatsen. Under utformningen kan webbplatsen uppfattas 

självklar men målgruppen kan däremot uppfatta vissa funktioner och navigering 

på ett helt annat sätt än vad som var tänkt. Därför är det viktigt att tänka om några 

gånger och hela tiden ha i åtanken om varför webbplatsen skall utformas.  

 Tydlighet handlar om att webbplatsen utformning skall överensstämma med 

anpassningen till olika format som webbplatsen avser. Det är viktigt att 

webbplatsen är tydlig för att webbplatsens upplösning inte skall se olika ut bland 

olika datorskärmar. Om webbplatsens utformning inte är tillräcklig tydlig och 

känns ostrukturerad kan det leda till att budskapet signaleras ut på fel sätt.  

 God funktionalitet inom en webbplats är viktig och måste bearbetas noggrant 

under utformningen. Funktionalitet handlar om webbplatsens navigering som bör 

fungera och alla sidor i webbplatsen skall gå att besöka.  
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Målgrupp  

När en webbplats skall utformas är det viktigt att ha klart för sig vilken specifik målgrupp 

webbplatsen avser. Målgruppen bör alltid identifieras innan utformningen för att därefter 

anpassas till målgruppen. Identifiering av målgruppen kan ske genom förstudie eller 

konkurrensanalys för att få mer information om målgruppen, på det sättet kan företaget 

lära känna målgruppen mer. Det är viktigt att den primära målgruppen identifieras fram 

för att öka kommunikationskvalitet i webbplatsen. Det viktigaste är att fokusera på den 

primära målgruppen, samt alltid försöka vara bred för att även locka de utanför 

primärmålgruppen. Om den primära målgruppen identifieras fram blir det också lättare 

att formulera budskapet och den information som webbplatsen avser. Webbplatsens 

utformning bör anpassas efter målgruppen, om målgruppen är väldigt stor och utspridd 

bör inte för avancerade tekniker tillämpas. Exempelvis om en webbplats för en kommun 

skall utformas, bör webbplatsen inte innehålla för häftiga funktioner och mycket 

animeringar.  

 

Budskap  

Budskapet i webbplatsen innehåller den information och syfte som är avsedd till 

målgruppen. Det är bra att själv förstå budskapet under utformningen av webbplatsen. 

Förståelsen för budskapet gör att det bildas en röd tråd i det hela, eftersom utformningen 

av webbplatsen blir lättare. Budskapet måste alltid finnas i åtanken under utformningen 

för att inte komma utanför målgruppen. Budskapet bör formuleras i början av 

webbplatsens utformning efter att ha identifierat fram målgruppen. När budskapet skall 

formuleras är språket viktigt och måste bearbetas noggrant. Används det för nya uttryck 

och målgruppen utgörs av de äldre kan det skapa problem, eftersom de äldre kanske inte 

förstår de nya uttrycken. Det är viktigt att förstå sin målgrupp vid formulering av 

budskapet för att nischa sig till målgruppen. Det kan vara bra att tillsammans jobba med 

en copywriter för att budskapet skall bli mer kreativt och originell. Formuleringen av 

budskapet kan variera beroende på vilken målgrupp det är. Det viktiga och det generella 

vid formuleringen är att budskapet skall vara tydlig, både i text och i bild. Budskapet i 

webbplatsen bör tillföra information till målgruppen, för att uppnå detta bör den 

viktigaste informationen göras lättillgänglig i webbplatsen. På detta sätt får målgruppen 

en bättre förståelse över den viktiga informationen, vad webbplatsen handlar om och vad 

som kan göras i webbplatsen. Om budskapet inte anpassas efter målgruppen kan 

budskapet bli missvisande, vilket leder till att kommunikationskvaliteten i webbplatsen 

kan försämras.  

 

Tillgänglighet  

Tillgänglighet kan tillämpas i olika webbplatser genom att försöka anpassa webbplatsen 

till alla webbläsare. Tillgängligheten är beroende av vad webbplatsen avser, och att 

specifika anpassningar kan göras i webbplatsen efter kundens önskemål. När specifika 

anpassningar utförs är det viktigt att det blir tydligt för att upplösning på skärmen skall se 

densamma ut hos olika webbläsare. Något annat som är viktigt när specifika anpassningar 

utförs är att navigeringen i webbplatsen skall fungera korrekt, som vidare skapar god 

funktionaliteten i webbplatsen. Under webbplatsens utformning bör placering av text och 

avgörande länkar i bilder undvikas för att underlätta för de synskadade.   
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6.1.1 Utveckling av kommunikationskvalitet  

 

I kapitel 3 avsnitt 3.5.2 definierades begreppet kommunikationskvalitet, där 

kommunikationens egenskaper leder till relationer mellan deltagarna grundat på delad 

förståelse. Kommunikationens egenskaper avser det budskap eller den information som 

sändaren skickar till mottagaren. Relationer mellan deltagarna bildas när mottagaren 

uppfattat budskapet från sändaren, vilket leder till delad förståelse mellan dem. 

Kommunikationskvalitet innehåller fem kriterier som är grundläggande för beskrivning 

av begreppet:  

 

 Informationsinnehåll innebär att kommunikationen bör innehålla förståelig och 

relevant information.  

 Handlingsaspekt innebär att handlingen i kommunikationen bör vara begriplig och 

relevant.  

 Förståelig kommunikation innebär att kommunikationen bör innehålla hög 

kvalitet av förståelighet och relevans.  

 Trovärdig kommunikation innebär att kommunikationen bör vara trovärdig och 

förståelig.  

 Accepterad kommunikation innebär att sändaren måste kunna kontrollera och 

försvara kommunikationen för att den skall bli mer förståelig och trovärdig.  

 

Utifrån den empiriska undersökningen från denna studie framkom det ytterligare 

principer inom webbdesign som visat sig vara viktiga för att åstadkomma bra 

kommunikationskvalitet:  

 

 Användbarhet   

 Målgrupp  

 Budskap  

 Tillgänglighet  

 

Dessa principer kan utöka förståelsen över redan befintliga kriterier för 

kommunikationskvalitet. Samband mellan principerna kan redovisas med hjälp av figur 4 

nedan:  
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Figur 4: Samband mellan principerna (egen ritad figur). 

 

 

Utgångspunkten för kommunikationskvalitet är förståelig och relevans, vilket gör 

användbarhetsperspektivet viktig i detta sammanhang. Det hjälper funktionerna i 

webbplatsen att fungera korrekt som vidare leder till ökad kommunikationskvalitet för 

användarna. Inom användbarhet framkom lättförståelig, tydlig och god funktionalitet som 

viktiga att beaktas. Lättförståelighet och tydlighet gör webbplatsens utformning och 

struktur förståelig för användarna, och genom en mer förståelig webbplats blir budskapet 

mer lättförståeligt och tydligt för målgruppen. En webbplats som är lättförståelig och 

tydlig leder till god funktionalitet. Tydlighet och god funktionalitet framkom i studien 

vara viktiga aspekter inom tillgänglighet som kan öka kommunikationskvalitet. Något 

annat som framkom viktigt i denna studie var målgrupp och budskap, som måste 

anpassas till varandra om kommunikationen i webbplatsen skall lyckas för ökad 

kommunikationskvalitet. Principerna som framkom under studien bör beaktas inom 

webbdesign för en god kommunikation samt ökad kommunikationskvalitet i webbplatser.  



 

- 63 - 

 

6.2 Implikationer för Informatik  

 

Det resultat studien kommit fram till kan inom informatik användas för att vidareutveckla 

redan existerande kurser inom kommunikation och webbdesign. Lärarna inom informatik 

kan från respektive kurs ta del av resultatet från studien och ge studenterna en djupare 

förståelse om teorin och praktiken. Något som studiens resultat kan användas till är till 

nytta för dem som jobbar inom kommunikation och webbdesign, exempelvis 

reklambyråer och webbrelaterade företag. De kan ta del av studien för att få en mer helhet 

över vad som bör tas hänsyn till när webbplatser skall utformas. De som tar del av 

studien kanske får ett förändrat tankesätt men området i sig kommer inte att påverkas av 

studien.  

 

Inom informatik har det tidigare gjorts en studie angående kommunikationskvalitet. 

Enligt en tidigare studie Kommunikationskvalitet hos informationssystem och 

affärsprocesser av Owen Eriksson (2000), är kommunikationskvalitet som på ett 

förståeligt sätt skapar relationer grundat på samförstånd. Kommunikationskvalitet 

innehåller kriterierna, informationsinnehåll, handlingsaspekt, förståelig kommunikation, 

trovärdig kommunikation och accepterad kommunikation. Respondenterna som 

intervjuades till studien tar däremot upp andra kriterier som de anser är viktiga för att 

uppnå god kommunikationskvalitet, vilket kan utöka förståelsen över hur god 

kommunikationskvalitet uppnås.  

 

Ett av kriterierna som lyfts fram är användbarhet som innehåller funktionalitet, tydlighet, 

god strukturering och lättförståelighet. Kriterierna kan enligt respondenterna öka 

kommunikationskvaliteten, eftersom en användbar webbplats gör det lättare för 

användaren att hitta det den söker. Respondenterna lyfter fram att det är viktigt att veta 

vilken målgrupp som webbplatsen skall rikta sig till för att de kan kommunicera med 

målgruppen på bästa sätt. Sedan lyfter de också fram grafiska aspekter som kan öka 

kommunikationskvaliteten, dessa är pedagogiska bilder, grafiska element och att hjälpa 

användaren att fokusera på viktiga ytor på webbplatsen. Detta kan öka 

kommunikationskvaliteten eftersom layouten är det första som användaren ser enligt 

respondenterna. Detta kan fånga användarens uppmärksamhet och förmedla ett budskap 

till målgruppen. Respondenterna lyfter också fram att texten i webbplatsen bör vara 

tydlig och lättläst för att kommunikationen skall nå målgruppen.  

 

Kriterierna som respondenterna anser ökar kommunikationskvaliteten tas inte upp av 

Eriksson (2000). Därför kommer denna studie att utöka teorin angående om 

kommunikationskvalitet, för att ge en helhetsbild över vilka kriterier som tillsammans 

kan öka kommunikationskvaliteten med hjälp av webbdesign. Kriterierna som 

respondenterna tar upp kan tillsammans med kriterierna som Eriksson (2000) tagit fram 

tillsammans bidra till att kommunikationskvaliteten på webbplatser ökar.  
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6.3 Metodutvärdering  

 

Metod som valdes till studien var kvalitativ metod. Anledning till valet av den kvalitativa 

metoden var för att skapa en djupare förståelse inom forskningsområdet. Den kvalitativa 

metoden har fungerat bra för denna studie. Litteraturgenomgången som tillämpades för 

att samla in information till området inom studien har också fungerat bra. Den 

information som samlades in sammanställdes till en teoretisk undersökning som studien 

haft nytta av. Med hjälp av den teoretiska undersökningen skapades en bättre uppfattning 

om kommunikation, webbdesign och användbarhet, vilket var viktigt för studien. Den 

teoretiska undersökningen har varit till stor hjälp till att förbereda inför den empiriska 

undersökningen. Utifrån den teoretiska undersökningen genererades intervjufrågor fram 

som var relevanta för studien, intervjuerna genomfördes personligt med respondenterna. 

Från intervjuerna skapades en bättre förståelse för forskningsområdet, samt en klarare 

blick över hur respondenternas tankesätt kring området. Mycket av det som sades på 

intervjuerna var användbart för studien, intervjuerna var således lärorika för denna studie. 

Litteraturgenomgången gav fördel att först redan ge en grund för respektive område, som 

sedan undersöktes på djupet med hjälp av den empiriska undersökningen.  

 

Efter att den empiriska undersökningen genomfört jämfördes resultatet med den 

teoretiska undersökningen. Till analysen tillämpades komparativ analys, vilket har 

fungerat bra under arbetsgången. Med hjälp av komparativ analys kunde den empiriska 

undersökningen jämföras med resultatet från den teoretiska undersökningen, som senare 

kunde dra fram slutsatser om likheter och skillnader inom forskningsområdet. Istället för 

komparativ metod hade vi kunnat använda exempelvis Grounded theory. Denna teori 

innebär att skapa en egen lokal teori, eftersom detta inte var syftet med studien kunde inte 

denna metod tillämpas. Istället för personliga intervjuer kunde observationer ha 

genomförts. Observationer hade kunnat ge en mer detaljrik bild av området och av hur 

företag i verkligheten arbetar för att uppnå god kommunikationskvalitet. Eftersom 

personliga intervjuer inte är lika tidskrävande ger de möjlighet att intervjua fler och på 

det sättet få en helhet över området. Det ger det möjligt att jämföra hur arbetssättet hos de 

olika företagen skiljer sig åt.    

 

6.4 Resultatutvärdering  

 

Kriterier som valdes till studien var för var relevans, tydlighet och noggrannhet. För att 

skapa relevans har studiens syfte utgåtts ifrån för att ta fram information. På det sättet 

genererades relevant kunskap fram till studiens syfte. Tydliga tolkningar har genomförts 

vilket resulterade i ett tydligt resultat. Detta gör det möjligt till att uppfylla kriteriet för 

tydlighet. Under arbetsgången har en logisk ordning följs där en inledning började 

skrivas, vilket hjälpte till att få en bättre överblick över forskningsområdet. 

Forskningsfrågorna fastställdes och därefter påbörjades forskningsansatsen där olika 

vetenskapliga metoder valdes till studien.  
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Efter det genererades en teoretisk undersökning fram som användes till grund för 

intervjufrågorna, därefter genomfördes en empirisk undersökning. Resultatet från den 

empiriska undersökningen jämfördes med den teoretiska undersökningen. I analysen 

jämfördes de olika respondenterna, samtidigt som studiens delfrågor besvarades. Den 

sista delen i studien, diskussionen presenterade resultatet från studien där studiens 

huvudfråga besvarades. Arbetsgången för studien anses i logisk ordning, vilket gör att 

kriteriet för noggrannhet har uppfyllts.  

 

Två kvalitetskriterier togs fram för studien, nämligen etiskt värde och teoritillskott. Etiskt 

värde innebär att empirin skall utföras på ett etiskt sätt. För att uppnå detta tillfrågades 

respondenterna innan intervjun om det gick bra om intervjun kunde spelas in med en 

bandspelare. Efter det skickades ett mejl till varje respondent angående om deras namn 

kunde få användas till studien. Respondenterna gick med på att studien skulle få använda 

dess namn, vilket ökar validiteten och som gör att den empiriska undersökningen känns 

mer trovärdig. När det gäller teoritillskott sammanställdes en teoretisk undersökning först 

som sedan relaterats till under analysen. I analysen och slutsatsen fann aspekter som 

skiljer sig från teorierna, vilket leder till att teorierna förändras. Under analysen och 

slutsatsen har tolkningar gjorts genom den empiriska undersökningen kopplade till den 

teoretiska undersökningen för att lyfta fram likheter och skillnader.  

 

6.5 Möjligheter att generalisera  

 

I studien har den kvalitativa metoden tillämpats, därför kan det vara svårt att generalisera 

forskningsresultatet till alla. Inom den kvalitativa studien försöker djupare kunskap och 

förståelse uppnås, tankesätt och synsätt kan således variera från individ till individ. 

Respondenterna som intervjuades till studien tillhörde alla samma bransch, dock kunde 

deras tankesätt och synsätt skilja även om de var eniga om vissa aspekter. Den teoretiska 

studien riktar inte in sig till någon speciell bransch utan är generella vilket gör att de kan 

vara generaliserbara då de kan tillämpas till alla. Endast tre respondenter intervjuades 

men dessa är representativa för området som undersöks nämligen kommunikation via 

webbplatsen. Den första respondenten är en reklambyrå som både jobbar webbrelaterat 

och med grafisk design. Detta leder till att de är goda representanter då de kan 

representera övriga reklambyråer. Den andra respondenten är en reklam- och webbyrå 

som jobbar mest webbrelaterat men som jobbar med grafisk design. Detta är en liten byrå 

som därför arbetar lite annorlunda än de andra, denna respondent är en bra representant 

för mindre webb- och reklambyråer. Den tredje respondenten är en webbyrå som endast 

är inriktad inom webb. Denna respondent är därför en bra representant för webbyråer.   

På det sättet anses forskningsresultatet vara generaliserbart för alla.  
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6.6 Idéer till fortsatt forskning  

 

I studien har fokusering varit kring vilket sätt det går att åstadkomma god 

kommunikationskvalitet med hjälp av webbdesign. Sändarens perspektiv har fokuserats 

genom att intervjua reklambyråer och webbrelaterade företag som skapar webbplatser. 

Detta har skapat en bild över hur reklam- och webbyråer arbetar för att skapa god 

kommunikationskvalitet och nå fram budskapet till sin målgrupp. På grund av brist på tid 

och på grund av att detta ligger utanför studiens syfte har inte kundens perspektiv kunnat 

undersökas.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka vad kunderna anser kan öka 

kommunikationskvaliteten hos olika webbplatser. Detta skulle exempelvis göras genom 

att intervjua några kunder angående om specifika webbplatser och/eller observera när de 

använder webbplatserna för att se vad de tycker ökar respektive minskar 

kommunikationskvaliteten. Det kan vara bra att undersöka om de uppfattar att företagets 

budskap når dem på ett bra sätt eller om de anser att det är svårt att förstå vilka 

möjligheter det finns i webbplatsen. En sådan studie skulle fungera som ett komplement 

till studien. Den skulle ge en mer klarare syn över hur god kommunikationskvalitet 

uppnås och visa om det som företagen anser ökar kommunikationskvaliteten verkligen 

fungerar att lyckas nå fram med sitt budskap. En sådan studie skulle visa att kunderna 

anser att andra faktorer än dessa som teorierna och respondenterna nämnt ökar 

kommunikationskvaliteten skulle det hjälpa webbdesigners under deras utformning av 

webbplatser.  
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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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