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Sammanfattning 
Kan man kombinera två så vitt skilda synsätt som användbarhet och grafisk form på samma 
webbplats? Jag undersöker möjligheten att göra detta genom att ge användaren ett positivt 
visuellt första intryck för att sedan låta resten av webbplatsen präglas av användbarhet. Att det 
första intrycket färgar övriga intryck är ett fenomen som kallas haloeffekten (Hinton, 1993). 
Hur skapar man då ett positivt första intryck? Jag har utgått från en definition av estetik där 
begreppet är uppdelat i två dimensioner, klassisk och uttryckande (Lavie och Tractinsky, 
2003). Den klassiska dimensionen har mycket gemensamt med användbarhetsdesign medan 
den uttryckande estetiken inte har det. Den bygger istället på designerns kreativitet och för-
måga att bryta mot designkonventioner (ibid.). Det är genom att utnyttja denna dimension jag 
vill kunna skapa det positiva första intrycket. Jag designar två webbplatser där den ena har en 
uttryckande estetisk förstasida men där de övriga delarna av webbplatsen är klassiskt estetis-
ka. Den andra webbplatsen är helt designad med klassisk estetik och det enda som skiljer dem 
åt är alltså förstasidan. Med hjälp av dessa webbplatser genomför jag en pilotundersökning 
med syftet att undersöka om det finns samband mellan första intrycket och helhetsintrycket. 
Undersökningen jag genomför är dock alltför liten för att resultatet ska kunna generaliseras. 
För att kunna genomföra undersökningen behövde jag ett sätt att mäta visuella intryck. Jag 
utformar även kriterier för att designa webbplatser samt för att mäta dessa visuella intryck. 
Kriterierna är framtagna genom litteraturstudier och jag testar dem med hjälp av pilotunder-
sökningen. Jag presenterar i mina slutsatser en lista med 14 kriterier som kan användas för att 
mäta visuella intryck av webbplatser. Dessa kriterier kan även användas för att designa webb-
platser. 
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Begreppslista 
 

Webbplats Avser en hel webbplats med alla dess olika sidor inräknade. Ett annat ord för 
webbplats är hemsida. 

 
Webbsida Avser en enskild sida på en webbplats. 
 
Webbdesigner Avser en webbplatsutvecklare, oavsett om dennes bakgrund ligger inom gra-

fisk form, inom användbarhet eller de två i kombination. 
 
Interface Användargränssnitt. Kan vara på en webbplats, i ett informationssystem eller 

i en mobiltelefon etc. 
 
Förkortningar 
 

HCI Human-Computer-Interaction 
 
NE Nationalencyklopedin 
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1 Inledning 
Internet- och design på Internet utgör kontexten för denna uppsats. Internet har växt snabbt 
och fått stor plats i många delar av vårt samhälle (Hoffman & Krauss, 2004). Den alltmer ut-
bredda bredbandstekniken gör också att webbdesigners numera inte behöver vara lika begrän-
sade som i Internets tidigare stadier, då de flesta användare utnyttjade modem (ibid.). Detta 
faktum innebär även ett större behov av att forska utifrån de nya förutsättningarna som råder 
(ibid.). 

1.1 Ämnesområde 
Det har länge funnits motsättningar mellan utvecklare som förespråkar webbdesign utifrån 
användbarhet respektive grafisk form (Cloninger, 2000). Cloninger (2000) och Hoffman & 
Krauss (2004) belyser att användbarheten har en betydligt starkare position i forskningen och 
litteraturen än vad grafisk form har i nuläget och de efterlyser mer forskning om det visuella 
på Internet. Trots motsättningarna finns många som menar att en webbplats skulle tjäna på att 
kombinera användbarhet och grafisk form (Cloninger, 2000, Tractinsky et al., 2000). Bragdén 
& Johansson (2003) menar även att användbarhet och grafisk form delar en gemensam grund 
inom kognitiv psykologi, något som stärks av Tractinsky & Lavie (2003) som menar att både 
design utifrån klassiska estetiska ideal och design utifrån användbarhetens riktlinjer grundar 
sig i samma estetiska normer som härstammar ända från antiken. Den starkaste kopplings-
punkten är att de båda förespråkar en ren och tydlig design (ibid.). Inom estetiken finns dock 
ytterligare en dimension som skiljer sig betydligt mer från användbarheten, nämligen uttryck-
ande estetik (Tractinsky & Lavie, 2003). Den uttryckande estetiken utgår inte från estetiska 
normer utan ifrån designerns kreativitet och originalitet (ibid.) och skiljer sig där tydligt mot 
användbarhetens designideal. Medan användbarheten sätter användaren främst (Nielsen, 
2001) sätter den uttryckande estetiken alltså designern främst (Bergström, 2001). Detta gäller 
dock inte generellt för grafisk form utan endast för den del som Tractinsky och Lavie (2003) 
benämner uttryckande estetik. 
Att en kombination av användbarhet och grafisk formgivning inom webbdesign skulle betyda 
generellt bättre webbsidor är som sagt många överens om. Hur man ska kombinera dem på 
bästa sätt är dock mer oklart. På grund av de tydliga skillnaderna mellan användbarhetsdesign 
och uttryckande estetik behöver webbdesignern alltid göra ett val där en av de två ställs fram-
för den andra. En undersökning visar att användbarhetsutvecklare helst ser att användbarheten 
sätts i främsta rummet medan grafiska formgivare håller båda synsätten som lika viktiga 
(Lindgren Röjler, Szypszak, 2003). Undersökningen kan dock enligt författarna inte generali-
seras då den är gjord på en alltför liten population (ibid.). Trots de grafiska formgivarnas ut-
sträckta hand kvarstår problemet med att sammanföra de två synsätten på ett bra sätt. Trac-
tinsky et al. (2000) menar att en webbplats visuella kvaliteter har förmågan att påverka an-
vändarens uppfattning av både estetik och användbarhet på webbplatsen även efter att använ-
daren slutat använda den. Nivån av användbarhet på en webbplats har däremot ingen effekt på 
uppfattningen av det visuella i efterhand. Att ett intryck, positivt eller negativt, färgar övriga 
intryck i samma riktning kallas för haloeffekten och har sin grund inom kognitiv psykologi. 
Ett exempel på hur haloeffekten fungerar är att en attraktiv person, på till exempel en anställ-
ningsintervju, förutsätts ha ytterligare positiva kvaliteter som den inte nödvändigtvis besitter 
(Hinton, 1993). Jag kommer att undersöka om haloeffekten kan öppna nya dörrar för hur gra-
fisk form och användbarhet kan kombineras på en webbplats. Man skulle i webbutvecklings-
arbetet kunna lägga resurser på att skapa ett bra visuellt första intryck av webbplatsen och låta 
resten av sidan präglas mer av användbarhetsprinciper. På det sättet skulle båda synsätten få 
sin plats i webbplatsdesignen samtidigt som de båda fyller sin funktion. 

 6



1.2 Frågeställning 
Min undran är: Kan kunskap om haloeffekten bidra till att användbarhet och grafisk form kan 
kombineras vid design av webbplatser? 
För att kunna undersöka detta ställer jag mig följande frågor: 
Finns det samband mellan ett positivt visuellt första intryck av en webbplats och helhetsin-
trycket av samma webbplats? Vilka kriterier kan användas för att mäta dessa intryck? 

1.3 Problematisering/analys av frågeställning 
Problemet jag fokuserar på är alltså svårigheten att kombinera grafisk form och användbar-
hetsprinciper i en och samma webbplats, ett problem som kan tänkas ha en lösning i haloef-
fekten. För att undersöka detta behöver jag veta svaret på mina två frågor. Jag behöver under-
söka om det finns något samband mellan det första intrycket och helhetsintrycket av en webb-
plats för att på det sättet se om haloeffekten är överförbar till webbdesignkontexten. För att 
kunna undersöka detta måste jag i sin tur kunna mäta dessa intryck och därför behöver jag 
svara på vilka kriterier som kan användas för detta. Jag vänder mig till litteraturen för att sva-
ra på frågan om vilka kriterier som kan användas, frågan om sambandet mellan det första in-
trycket och helhetsintrycket av en webbplats får sitt svar genom en undersökning. Min undran 
besvaras sedan om möjligt med hjälp av svaren på de två frågor jag ställt mig. 

1.4 Avgränsning 
Då jag endast kommer att använda en viss slags webbplats i min undersökning kommer mitt 
resultat i första hand att gälla liknande webbplatser. Resultatet av min studie kan dock komma 
att vara överförbart även på andra kategorier av webbplatser. Jag kommer inte att ta upp andra 
former av användargränssnitt såsom informationssystem eller andra programvaror. Vad det 
gäller användbarheten fokuserar jag endast på de riktlinjer för webbdesign som användbarhe-
ten förespråkar. Övriga aspekter av användbarhet får mindre plats i denna uppsats. 

1.5 Målgrupp 
Ett samband mellan första intrycket och helhetsintrycket i webbdesign skulle innebära att ut-
vecklare, oavsett vilket synsätt de har som grund, kunde fokusera på att skapa ett positivt vi-
suellt första intryck på sin webbplats och därefter designa efter användbarhetens principer. 
Man skulle då vinna på att webbplatsen man skapar inte bara tilltalar användaren estetiskt 
utan att den också är användbar. Målgruppen för denna uppsats är därför främst webbutveck-
lare i både grafisk form- och användbarhetslägret och i synnerhet de som funderat över hur 
man kan passa ihop dessa båda synsätt. Andra målgrupper kan vara företagare eller andra in-
nehavare av webbplatser som genom att endast justera första intrycket på sin webbplats kunde 
skapa ett nytt och estetiskt tilltalande utseende. En lösning som både vore kostnadseffektiv 
och som skulle innebära att de lätt kunde förnya designen på sin webbplats i framtiden genom 
att främst ändra förstasidan. 

1.6 Disposition 
I uppsatsens följande kapitel behandlar jag undersökningens syfte och i kapitlet efter det be-
skriver jag mitt perspektiv och centrala begrepp. Sedan följer i tur och ordning metodbeskriv-
ning, teori, resultat, analys och till sist slutsatser och diskussion. 

2 Syfte 
Syftet med utredningen är att undersöka om det finns samband mellan ett positivt visuellt för-
sta intryck av en webbplats och helhetsintrycket av samma webbplats, samt att ta fram kriteri-
er för att mäta dessa intryck. 
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2.1 Eget bidrag 
Utredningen kommer att bidra med utformning av kriterier som kan användas för att mäta 
visuella intryck av webbplatser. Den kommer även att innehålla kopplingar mellan dessa kri-
terier och rådande designprinciper inom både grafisk form och användbarhet för att kriterierna 
även ska kunna användas vid design av webbplatser. Detta kan leda till ett nytt sätt att designa 
webbplatser där man med hjälp av haloeffekten ger både användbarhet och grafisk form sin 
givna plats. 

3 Perspektiv 
Jag har i min utbildning vid Örebro Universitet studerat både grafisk form och användbarhet. 
Jag tillhör digital mediedesignprogrammet och läser informatik som mitt huvudämne. Min 
grund ligger alltså i grafisk form och det är endast de senaste åren jag stött på begreppet an-
vändbarhet. Mitt perspektiv är därför lätt riktat mot det grafiska synsättet på webbdesign ef-
tersom det synsättet varit min grund under längst tid. Jag har dock ett intresse av att hitta det 
bästa inom båda riktningarna och att kunna kombinera dem på bästa sätt. Jag är övertygad om 
att en kombination av de båda ger en för användaren mer tilltalande webbplats. Jag genomför 
min undersökning utifrån webbdesignerns perspektiv. Jag har även en önskan om att stärka 
grafisk forms ställning i den vetenskapliga litteraturen om webbdesign. 

3.1 Alternativt perspektiv 
Jag skulle exempelvis kunna genomföra undersökningen ur ett användarperspektiv eller ett 
beställarperspektiv. Det är dock inte vad jag tänkt mig och är heller inte relevant utifrån min 
frågeställning och mitt syfte. De slutsatser jag kommer fram till kan dock vara relevanta för 
dessa perspektiv, därför ingår både användaren och beställaren i min målgrupp. 

3.2 Centrala begrepp 
Här behandlas utredningens centrala begrepp. Alla begreppen är mer ingående beskrivna i 
teoriavsnittet. 

3.2.1 Haloeffekten 
Haloeffekten beskrivs ofta i kontexten anställningsintervjuer. Om intervjuaren uppfattar en 
sökande som exempelvis attraktiv tenderar han eller hon, att även ge sökanden högt omdöme 
för dennes andra dimensioner såsom exempelvis intelligens, kreativitet och motivation (Hin-
ton, 1993). 

3.2.2 Grafisk form 
Grafisk form eller grafisk design, handlar om att arrangera bilder och text för att kommunice-
ra ett budskap och att underlätta för betraktaren att förstå detta budskap. En grafisk designer 
arbetar med komponenter såsom: placering av text, balans, färg, kontrast, rörelse, mönster, 
proportionalitet, närhet, upprepning och ytegenskaper (Wikipedia, 2007-03-08). 

3.2.3 Användbarhet 
Användbarhet handlar om hur lätt ett interface är att använda men syftar även till metoder för 
hur detta ska uppnås under designprocessen (Nielsen, 2003). Användbarhet definieras i ISO 
9241-11 som: Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för 
att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande 
sätt (http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndbarhet, 2007-03-08). 
Det jag i denna uppsats fokuserar på inom användbarheten är dess syn på webbdesign. Molich 
(2002) tar upp detta och definierar användbarhet med hjälp av fem komponenter. En använd-
bar webbplats enligt honom, är en webbplats som är: 

 8



• Lätt att lära sig. 
• Lätt att komma ihåg. 
• Effektiv att använda. 
• Begriplig. 
• Tillfredställande att använda. 
 

Molichs definition liknar den som Nielsen presenterar på sin hemsida (Nielsen, 2003). 

• Learnability: Hur lätt kan användare utföra enkla uppgifter första gången de stöter på desig-
nen?  

• Memorability: Hur lätt kan användare komma ihåg hur de ska utföra uppgifter när de åter-
vänder till designen efter att inte använt den under en period?  

• Efficiency: Hur snabbt kan användare utföra uppgifter när de väl lärt sig designen?  
• Errors: Hur många fel gör användare, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt kan användaren 

återställa felen?  
• Satisfaction: Hur behaglig är designen att använda? 

 
Figur 3.1 Användbarhetens fem komponenter enligt Nielsen (2003). Kommentarerna är fritt översatta och ord-
ningen är justerad för att stämma med Molichs (2002) komponenter. 

3.2.4 Klassisk- och uttryckande estetik 
Lavie och Tractinsky (2003) delar i en artikel upp begreppet estetik i två dimensioner, klas-
sisk och uttryckande estetik. De menar att varje dimension kännetecknas av fem respektive 
karaktärsdrag. För klassisk estetik är dessa ren, tydlig, behaglig, estetisk och symmetrisk. Ut-
tryckande estetik har originell, fascinerande, kreativ, använder specialeffekter och sofistike-
rad. Sammanfattningsvis bygger klassisk estetik på gamla estetiska normer och uttryckande 
estetik på designerns kreativitet, originalitet och förmåga att bryta mot dessa normer. 

3.3 Befintlig kunskap 
Jag har hittat mycket litteratur om webbdesign i form av både böcker, artiklar och uppsatser 
utifrån både användbarhet och grafisk form. Jag har även hittat litteratur som jämför dessa två 
inriktningar. Vissa argumenterar för att de passar ihop och kan lära av varandra medan andra 
endast förespråkar sitt eget synsätt. Det jag dock inte kunnat hitta är litteratur om konkreta 
riktlinjer för hur man ska kunna kombinera dem. Där ser jag att min uppsats tar sin plats. 

4 Metod 
Eftersom min undran var om utnyttjande av haloeffekten kan bidra till att användbarhet och 
grafisk form kan kombineras vid design av webbplatser behövde jag ett sätt att mäta mina 
respondenters första intryck samt deras helhetsintryck av en webbplats. Just detta blev vad 
min uppsats till största del kom att handla om. Jag valde att utgå ifrån Lavie och Tractinskys 
(2003) dimensioner klassisk estetik och uttryckande estetik. Dimensionerna är båda uppbygg-
da av fem respektive karaktärsdrag. Undersökningens webbplats skulle vara designad efter 
dessa för att jag sedan skulle kunna mäta respondenternas intryck genom att använda mig av 
samma karaktärsdrag. För att kunna överföra dessa till konkreta designprinciper behövde jag 
bryta ner dem till en tydligare nivå. Därför påbörjade jag arbetet med att sätta en definition på 
respektive karaktärsdrag och kopplade därefter med hjälp av dessa definitioner, ihop de be-
grepp som kännetecknar klassisk estetik med riktlinjer för design. Att jag inte kopplade defi-
nitionerna till något av uttryckande estetiks karaktärsdrag beror på att designprinciperna till 
största del bygger på de estetiska normer som hör till klassisk estetik. Uttryckande estetik är 
på ett sätt också kopplat till designprinciperna då en beskrivning av dimensionen är desig-
nerns förmåga att bryta mot dessa principer (Lavie och Tractinsky, 2003). I de fall där design-
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principen satte designern framför användaren placerade jag principen i den uttryckande esteti-
ken. Denna kedja från det abstrakta begreppet estetik via de två dimensionerna klassisk- och 
uttryckande estetik, ner till konkreta riktlinjer för webbdesign är detta arbetes huvudsakliga 
kunskapsbidrag. 
Jag valde att göra en pilotundersökning för att testa mina kriterier och min frågeställning. Jag 
har delat upp metodavsnittet i två delar. Den första tar upp tillvägagångssättet vid framtagan-
det av kriterier och riktlinjer och den andra tar upp förfarandet vid pilotundersökningen. 

4.1 Framtagandet av kriterier 
Genom litteraturstudier har jag dels tagit fram designprinciper för grafisk form och för an-
vändbarhet och dels definitioner på de karaktärsdrag som kännetecknar klassisk- respektive 
uttryckande estetik. Jag har sedan med hjälp av de definitioner jag funnit, kopplat designprin-
ciperna till dessa karaktärsdrag och i nästa steg den dimension de hör hemma i, se figur 4.1. 

 

Estetik 

Uttryckande estetik 

Karaktärsdrag 
(definierade av 
Lavie och Trac-

tinsky, 2003) 

Definitioner av karaktärsdrag 

grafisk form 

Klassisk estetik 

användbarhet 

Designprinciper 

 Figur 4.1 Skiss över kedjan från estetik till designprinciper. 
 
Designprinciperna har sin grund antingen i användbarhet eller i grafisk form. I vissa fall är 
designprincipen representerad i båda synsätten med samma, liknande eller olika betydelse. 
Kopplingarna mellan definitionerna av karaktärsdragen och designprinciperna finns beskrivna 
i avsnitt 5.5. 

4.1.1 Bakgrund 
När Lavie och Tractinsky (2003) presenterar sina dimensioner klassisk- och uttryckande 
estetik definieras dessa med fem respektive karaktärsdrag. Några ytterligare definitioner på 
respektive karaktärsdrag ges däremot inte i artikeln. De har själva använt sina dimensioner i 
andra senare undersökningar (Tractinsky et. al. 2006) och de har även använts av andra fors-
kare (Kampf, 2004; Avery, 2005). I de flesta av dessa undersökningar har dock endast respek-
tive dimensions karaktärsdrag använts som begrepp för att mäta respondenternas visuella in-
tryck och de har alltså inte brutit ner begreppen ytterligare. Averys (2005) undersökning är 
dock ett undantag. Hon har utgått ifrån Lavie och Tractinskys karakteriserande begrepp och 
skapat mer djupgående kriterier för att både designa och utvärdera vad hon benämner akade-
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miska webbplatser. Det hon dock inte gjort i sitt arbete är att koppla dessa kriterier till design-
principer inom grafisk form och användbarhet. Till viss del använde jag mig av hennes krite-
rier men jag hämtade också mina definitioner från annat håll. Dels från de designprinciper jag 
fann inom grafisk form och användbarhet och dels ifrån nationalencyklopedins definitioner på 
klassisk estetiks fem karaktäriserande begrepp. Designprinciperna representerar de estetiska 
normer som klassisk estetik bygger på (Lavie och Tractinsky, 2003). Både Avery´s (2005) 
studie och designprinciper behandlas mer ingående i teoriavsnittet. 

4.1.2 Tillvägagångssätt 
 att genom litteraturstudier finna definitioner på de begrepp som 

n jag gick var att utgå från de beskrivningar författarna gett angående respek-

Tillvägagångssättet har varit
kännetecknar klassisk- respektive uttryckande estetik. Dessa definitioner lade i sin tur grun-
den till kriterierna. Lavie och Tractinsky (2003) jämför i sin rapport sina dimensioner med 
synonyma visuella dimensioner framtagna av forskare inom andra områden såsom exempelvis 
arkitektur. Mitt angreppssätt blev efter att ha granskat Lavie och Tractinskys rapport efter 
definitioner, en granskning av de referenser som de angivit i samband med beskrivningen av 
sina dimensioner (Nasar, 1999; Johnson, 1994; Kruft, 1994). Jag gjorde detta i hopp om att 
där finna mer ingående begreppsförklaringar men jag fann dock endast liknande preciseringar 
av dimensionerna eller inga preciseringar alls. Jag granskade även artiklar av Lavie och Trac-
tinsky publicerade efter artikeln om de två dimensionerna för att eventuellt finna en utveck-
ling av deras modell men inte heller där fann jag några vidare definitioner. Jag vände mig då 
till artiklar där dimensionerna klassisk och uttryckande estetik använts för att finna utveck-
lingar av de begrepp som kännetecknar respektive dimension. De flesta av dessa artiklar an-
vände sig dock endast av de tio begrepp som Lavie och Tractinsky använt. Jag fann dock en 
artikel där en utveckling av begreppen gjorts (Avery, 2005). Denna artikel blev en ingång till 
mina definitioner av karaktärsdragen. I teoriavsnittet redogör jag mer ingående för Averys 
(2005) studie. 
Den andra väge
tive dimension och utifrån dom söka i annan litteratur efter definitioner på beskrivningarna. 
Det författarna säger kännetecknar klassisk estetik är gamla, etablerade estetiska normer och 
det som kännetecknar uttryckande estetik är designerns kreativitet och förmågan att bryta mot 
de konventioner som klassisk estetik bygger på (Lavie och Tractinsky, 2003). Klassisk estetik 
är alltså styrd av normer medan uttryckande estetik är mer abstrakt definierad. Båda dimen-
sionerna knyter dock an till de estetiska normer som kännetecknar klassisk estetik. Därför 
koncentrerade jag mig på att i första hand definiera den klassiska estetikens begrepp. Efter att 
utan resultat sökt i litteratur efter preciseringar på dessa begrepp använde jag istället national-
encyklopedin för att ta fram definitioner. Jag kopplade sedan respektive designprincip till re-
spektive begrepp med hjälp av mina definitioner. Både grafisk form och användbarhetsdesign 
har ju sin grund i dessa normer (ibid.) och därför antog jag att de principer för webbdesign jag 
tagit fram ur litteraturen till stor del skulle höra till den klassiska estetiken. I vissa fall tycktes 
inget av den klassiska estetikens begrepp stämma överens med designprincipen och det var 
istället designern som hade en central plats. Jag placerade den då i den uttryckande estetiken. 
Genom att lägga samman de definitioner jag funnit i nationalencyklopedin som blivit fördju-
pade i och med sammankopplandet med designprinciperna, med de riktlinjer Avery (2005) 
tagit fram för de två dimensionerna kom jag fram till en lista med kriterier. Denna lista juste-
rades något efter min pilotundersökning. Kriterierna för klassisk estetik togs till största delen 
från de definitioner jag hämtat från nationalencyklopedin medan kriterierna för den uttryck-
ande estetiken är hämtade från de kriterier Avery (ibid.) definierat i sin kategori Expressive-
ness and Creativity (se bild 5.2). 

 11



4.1.3 Källkritik 
Jag har utgått från Lavie och Tractinskys (2003) dimensioner klassisk och uttryckande estetik 
i stor utsträckning. Jag anser de resultat som de presenterar i sin rapport vara välgrundade då 
de kunnat påvisa samband mellan sina två dimensioner av estetik och andra visuella dimen-
sioner framtagna av andra forskare inom andra områden. 

4.2 Pilotundersökning 
Om det är möjligt ska man alltid genomföra en pilotundersökning innan en enkät- eller inter-
vjuundersökning (Bryman, 2001). Detta för att säkerställa att inte bara enkätfrågorna fungerar 
som det är tänkt utan även att undersökningen i sin helhet blir bra (ibid.). Bryman (2001) me-
nar att det är särskilt viktigt att göra en pilotundersökning inför en enkätundersökning då det 
inte kommer att finnas någon intervjuare närvarande som kan hjälpa till om något skulle vara 
oklart. Dessutom kan man inte ändra frågorna efter ett par enkäter då man antagligen skickar 
ut alla på en gång (ibid.). Patel och Davidson (1994) skriver att pilotundersökningen ska mot-
svara den egentliga undersökningen men i mindre skala. De säger att man kan använda en 
pilotstudie när man vill pröva en viss teknik eller en viss uppläggning (ibid.). Eftersom min 
uppsats endast kommer att innehålla en pilotstudie blir upplägget att jag gör en fullständig 
studie men i liten skala, dvs. med få respondenter. 
Pilotstudien har som syfte att utvärdera mina kriterier samt att undersöka om det finns ett 
samband mellan det visuella förstaintrycket och helhetsintrycket av en webbplats. 

4.2.1 Undersökningens webbplats 
Eftersom webbplatsen både skulle mätas och vara designad efter samma kriterier kunde jag 
inte använda en redan existerande webbplats. Jag skapade därför en webbplats just för min 
undersökning. Jag valde att göra en informationswebbplats om Örebro Kommuns projekt Cy-
kelstaden Örebro. Detta projekt har ingen egen webbplats utan finns endast som en del i Öre-
bro kommuns webbplats www.orebro.se. Motiveringen till valet av ämne är kopplat till den 
respondentgrupp jag riktat undersökningen mot, studenter i Örebro, som till stor del är cyklis-
ter. Det är också ett ämne som går att relatera till som student i Örebro oavsett om man är 
cyklist eller inte då det har en stark lokal anknytning. 
För att kunna härleda om det första intrycket färgar helhetsintrycket av webbplatsen behövde 
två versioner av webbplatsen skapas. Den ena var rakt igenom designad efter den klassiska 
estetikens och användbarhetens designprinciper. I den andra lät jag förstasidan, den sida an-
vändaren möts av när denne först surfar in på webbplatsen, vara designad utifrån den uttryck-
ande estetiken medan resten av webbplatsen var identisk med den förra, dvs. utformad efter 
klassisk estetiks och användbarhetens designprinciper. 
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Figur 4.2 Uttryckande estetisk förstasida 
 

 
Figur 4.3 Klassiskt estetisk förstasida 
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4.2.2 Hur kriterierna användes för att designa webbplatsen 
Jag utgick från principerna för webbdesign jag funnit inom användbarhet och grafisk form. 
Dessa designprinciper hade ju fått en koppling till mina definitioner av klassisk- och uttryck-
ande estetik och jag kunde därför säga att jag designade utifrån mina kriterier. Efter att jag 
designat hela webbplatsen skapade jag en kopia av den där jag gjorde om första sidan till att 
vara mer designad utifrån kriterierna för uttryckande estetik. Jag hade då två sidor som var 
helt lika med undantag av förstasidan. Nedan följer exempel på hur jag gick tillväga. Design-
principerna står i fet stil och finns beskrivna i teoriavsnittet. 
 
Vad gäller gestaltlagarna använde jag mig främst av lagen om slutenhet. Jag lät menyn, lo-
gotypen och det fält där respektive webbsidas text visas vara omsluten med en svart ram samt 
ha en mot bakgrunden utmärkande fyllningsfärg. Jag använde dessutom en yttre ram i vilken 
hela sidan var placerad. 
Jag valde att låta det övre fältet med texten ”Örebro Cykelstad” ha en blå bakgrundsfärg med 
tanke på Bergströms (2001) resonemang om färgval. Vad gäller färg på länkar har jag helt 
följt användbarhetens principer och låtit dem vara webbläsarstandard. Jag valde att göra så 
eftersom jag såg grafisk forms principer om länkfärg som något som hörde till den uttryckan-
de estetiken då de sätter designerns vilja framför användarens. Jag lät dock länkarna vara 
webbstandard även på den uttryckande estetiska förstasidan med motiveringen att olika design 
på länkarna genom webbplatsen skulle göra navigationen väldigt otydlig. Jag använde mig 
inte av några inbäddade länkar med undantag av hur e-postadressen till felanmälan presente-
rades: 
 

E-post: 212100@orebro.se  
 
Då jag genomförde hela undersökningen på en och samma dator fanns det ingen anledning för 
mig att designa med flytande layout. Jag visste redan både skärmupplösning (1024*768) och 
webbläsarfönsterstorlek (maximerat). Jag angav därför storleken på designelementen absolut 
för att spara tid i designprocessen. Textstorleken på den löpande texten och rubrikerna angav 
jag däremot i procent för att erbjuda möjligheten att ändra storleken vid behov. Jag såg det 
dock inte som troligt att någon av mina respondenter skulle komma att göra detta utan att de 
flesta troligtvis skulle låta inställningarna vara som de var, dvs. standard. 
Jag var noga med att låta de bilder jag använde knyta an till den rubrik de återfanns under. 
Den klassiskt estetiska förstasidan rensade jag från ”onödiga” bilder, dvs. bilder som inte tjä-
nade något annat syfte än att vara grafiskt tilltalande. Att jag ändå valde att spara bilden i det 
nedre vänstra hörnet på den klassiskt estetiska förstasidan beror på att den är en logotyp. Det 
kan diskuteras om även logotyper ska ses som bilder men jag valde alltså att låta den vara 
kvar trots att den i sig uppfyller många av kriterierna för bilder. På den uttryckande estetiska 
förstasidan ersatte jag den enkla blå färgen i webbsidans övre fält med en bild som hade 
samma blåa färgton. På samma förstasida använde jag även en frilagd bild på en cykelbaro-
meter. Jag gav även denna bild en animation i form av att de digitala siffrorna räknades upp 
med ett slumpvis tidsintervall. Detta för att skapa en koppling mot den uttryckande estetikens 
karaktärsdrag specialeffekter. 
Genom att placera texten ”Örebro cykelstad” längst ut till höger i webbplatsens övre fält kom-
penserade jag för de två element till vänster, menyn och logotypen, som annars skulle ha ska-
pat en övervikt. Detta för att ge sidan balans. På den uttryckande estetiska förstasidan gjorde 
jag samma sak med cykelbarometern som placerades till höger på webbsidan. 
Jag har inte jobbat speciellt med att skapa kontrast. Det betyder inte att det inte finns kontrast 
på webbplatsen utan snarare att kontrast är så pass självklart att jag inte behövt tänka på det. 
Exempel på kontrast på webbplatsen är rubrikerna gentemot brödtexten (storlekskontrast), den 
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frilagda bilden på cykelbarometern jämfört med webbsidans hela inramning (formkontrast) 
etc. Alla texter på webbplatsen hämtade jag direkt från den information om Örebro cykelstad 
som går att finna på www.orebro.se/cykelstaden. På grund av tidsbrist har jag inte ändrat nå-
got i texterna. Jag gjorde en bedömning om att de redan var tillräckligt väl anpassade för In-
ternet. 

4.2.3 Hur kriterierna användes för att utvärdera webbplatserna 
Efter att ha designat de två webbplatserna behövde en enkät skapas som också byggde på de 
kriterier jag skapat. Jag samlade de definitioner jag gjort och la samman dem med de begrepp 
jag gjort definitioner på. Den begreppslista jag då fick utgjorde grunden för min enkät. Jag 
gjorde ett påstående för varje begrepp. Exempelvis har min definition av klassisk estetiks ka-
raktärsdrag ”tydlig” definitionerna ”webbsidans delar är väl avgränsade” och ”lätt att upp-
fatta budskapet”. Utifrån dessa skrev jag påståendena ” Webbplatsens design är tydlig”, 
”Webbplatsens delar är väl avgränsade” och ”Det var svårt att uppfatta webbplatsens bud-
skap”. Efter varje påstående följde en skala med stegen: ”stämmer inte alls”, ”stämmer inte 
helt”, ”vet inte/ingen åsikt”, ”stämmer ganska bra” och ”stämmer helt”. Respondenten ringade 
in det alternativ han eller hon tyckte passade bäst in på respektive påstående. I analysen av 
mina data kunde jag sedan jämföra om mina definitioner överensstämde med originalbegrep-
pet. Jag använde även dessa påståenden för att definiera respondentens helhetsintryck. Jag 
räknade medianen av en respondents svar som dennes helhetsintryck av webbplatsen. 

4.2.4 Tillvägagångssätt 
Genom att låta hälften av mina respondenter genomföra undersökningen på den ena webb-
platsen och hälften på den andra kunde jag jämföra om helhetsintrycket var ett annat för dem 
som fått se förstasidan som präglades av uttryckande estetik. På det sättet skulle jag utreda om 
det var möjligt att designa webbplatser med hjälp av haloeffekten. Jag kunde även jämföra 
svaren på påståendena om de definitioner jag gjort med svaren på påståendena om de begrepp 
de hänvisade till för att se om mina definitioner verkligen speglade begreppet i fråga. 

4.2.5 Datainsamling 
Jag gjorde undersökningen i form av en enkät och jag var själv närvarande vid varje tillfälle. 
Denna kombination liknar strukturerad intervju men med en skillnad, att respondenten själv 
fyller i svaren (Bryman, 2001). Jag använde mig av en bärbar dator med Windows XP och 
Internet Explorer. Jag hade två skärmbilder av dels den klassiskt estetiska förstasidan och dels 
den uttryckande estetiska. Respondenten fick först på datorn se en av bilderna under ungefär 
fem sekunder. Respondenten ombads att gradera hur visuellt tilltalande han eller hon fann 
webbplatsen. Sedan lämnade jag datorn till respondenten som fick surfa runt på den webb-
plats som motsvarade den förstasida, klassiskt estetiska eller uttryckande estetiska, denne fått 
se. Respondenten fick sen söka svaret på fyra frågor vars svar fanns på webbplatsen. Syftet 
med de frågorna var att säkerställa att respondenten skapade sig en bild av webbplatsen ge-
nom att söka efter information. Syftet var inte att alla svar behövde bli rätt. Efter detta följde 
de påståenden jag tagit fram genom litteraturstudier som skulle graderas av respondenten hur 
väl de stämde med hans eller hennes uppfattning. Jag testade först enkäten och undersökning-
en vid ett tillfälle och ändrade efter det vissa påståenden som många hade haft svårt att förstå. 
De påståenden jag hade efter de ändringarna var de jag använde i uppsatsens undersökning. 

4.2.5.1 Primärkällor 
Jag gjorde ett bekvämlighetsurval ur en grupp som var tillgänglig för mig. Gruppen jag valde 
att göra min undersökning på var studenter vid Örebro Universitet. Jag gjorde inte någon 
skillnad på vilken kurs eller vilket program de studerade förutom att jag innan undersökning-
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en bestämt att jag inte ville ha någon respondent som studerade antingen grafisk form eller 
användbarhet. Jag frågade av den anledningen alla respondenter vad de studerade. Eftersom 
det rörde sig om en pilotstudie tillfrågade jag endast ett fåtal respondenter att medverka. Jag 
hade tre stycken i min undersökningsgrupp och tre stycken i en kontrollgrupp. Den grupp jag 
kallar undersökningsgruppen är den grupp som fick göra undersökningen med den webbplats 
som hade en uttryckande estetisk förstasida. Kontrollgruppen gjorde undersökningen på den 
rakt igenom klassiskt estetiska webbplatsen. Alla tillfrågade var mellan 20 och 23 år med me-
delåldern 22 år. Gruppen bestod av fem killar och en tjej. Fyra respondenter studerade till 
lärare med inriktning musik eller teater, en studerade kammarmusik och en studerade pedago-
gik. 

4.2.5.2 Sekundärkällor 
Jag har använt mig av metodlitteratur för att utforma undersökningen. Jag har även använt 
mig av de riktlinjer jag tagit fram. Dessa är grundade i litteratur och den litteraturen kan räk-
nas som sekundärkälla till pilotundersökningen. 

4.3 Giltighet 
Här behandlas uppsatsens giltighet utifrån validitet, reliabilitet och objektivitet. 

4.3.1 Validitet 
Extern validitet handlar om att resultaten av en undersökning ska överensstämma med verk-
ligheten (Bryman, 2001). Då jag endast genomfört en pilotstudie kan mina resultat inte sägas 
ha god extern validitet. Detta eftersom min respondentgrupp inte kan sägas vara ett represen-
tativt urval av totalpopulationen då den innehåller alltför få respondenter. En pilotstudie är 
menad att föregå en större studie. En sådan större studie skulle lättare kunna generaliseras och 
sägas ha högre extern validitet. 
Den interna validiteten i min undersökning kan också diskuteras. För att en undersökning ska 
kunna sägas ha god intern validitet måste det man säger att man vill undersöka överensstäm-
ma med det man faktiskt undersöker (Patel och Davidson, 1994). Då jag i min enkät använder 
mig av just de definitioner jag även vill verifiera att de stämmer, kan jag inte veta om de mä-
ter respondentens visuella intryck korrekt. Vad det gäller att undersöka om mina definitioner 
stämmer med originalbegreppet kan dock min undersökning sägas ha bättre intern validitet. 
Det man möjligen kan säga om detta är att om respondenten inte förstår innebörden av ett 
visst begrepp i ett påstående blir den interna validiteten lägre. 

4.3.2 Reliabilitet 
För att ha hög extern reliabilitet krävs att undersökningen ska kunna göras om av en annan 
forskare som då ska få samma resultat (Bryman, 2001). Det är dock svårt att helt uppfylla det 
kriteriet i kvalitativ forskning eftersom det inte helt går att återskapa den sociala situation som 
den första undersökningen gjordes i (ibid.). Att min studie är en pilotstudie med få responden-
ter gör att den sannolikt inte kommer att kunna replikeras med samma resultat. Den har där-
med i egenskap av att dels vara en pilotstudie och dels vara en kvalitativ studie låg extern reli-
abilitet. 
Intern reliabilitet innebär att man inom ett forskarteam är överens om hur man ska tolka data. 
Eftersom jag är ensam om denna undersökning går det inte att bedöma den interna reliabilite-
ten på det sättet. Att jag innan undersökningen bestämt mig för hur jag skulle bedöma de data 
jag samlade in ser jag dock som hög intern reliabilitet. Patel och Davidson (1994) menar att 
vid användande av enkäter har man som forskare minst möjlighet att försäkra sig om god till-
förlitlighet i förväg. Detta på grund av att forskaren oftast inte är närvarande när respondenten 
fyller i enkäten. Man måste då vara noggrann med att ge utförliga instruktioner och att enkä-
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ten är uppställd på ett sådant sätt att den är lätt att besvara (ibid.). Att jag var närvarande och 
kunde assistera mina respondenter om något var oklart ger min undersökning en hög tillförlit-
lighet. 

4.3.3 Objektivitet 
Bryman menar att forskarens värderingar inte får påverka undersökningens resultat på något 
avgörande eller skevt sätt (Bryman, 2001). Jag har beskrivit mitt perspektiv såsom svagt riktat 
mot grafisk form snarare än användbarhet och jag kan inte säkert säga att mitt perspektiv inte 
lyst igenom i något av enkätens påståenden. Det jag eftersträvat är dock att alla påståenden 
ska ha varit helt objektiva. I och med att jag använt enkäter har jag kunnat vara mer noggrann 
med att inte låta mina värderingar lysa igenom jämfört med om jag använt intervjuer av något 
slag. Jag minskar därför risken för intervjuareffekt. Att risken inte helt försvinner beror på att 
jag var närvarande vid alla enkättillfällen. Sammantaget vill jag ändå säga att min undersök-
ning är objektiv. 

4.4 Källkritik 
Vid användandet av bekvämlighetsurval kan man inte veta vilken population ens respondent-
grupp är representativ för (Bryman, 2004). Det är dock vanligt att använda just bekvämlig-
hetsurval vid pilotstudier för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna testa det instrument man 
använder i sin undersökning (ibid.). 
 
De källor jag använt mig av i litteraturstudien räknas som sekundära källor. De flesta källorna 
är artiklar som jag sökt efter med hjälp av sökmotorerna ACM, elin@orebro och Google 
Scholar. ACM innehåller tidskrifter och konferensrapporter från Association for computing 
machinery som alla blivit granskade innan de publicerats. (ACM, 2007-03-05). Elin@orebro 
är ett sökgränssnitt för att söka i ABI/Inform, Blackwell Synergy, Ebsco,  ScienceDirect, 
SpringerLink, Wiley med flera (Universitetsbiblioteket, Ö-o, 2007-03-07). Google Scholar 
innehåller vetenskapligt granskade uppsatser, avhandlingar, böcker, referat och annan veten-
skaplig litteratur från alla allmänna forskningsområden (Google Scholar, 2007-03-05). 
Den bok som i denna uppsats ligger som grund för grafisk form (Bergström, 2001) är inte 
vetenskapligt grundad. Den är dock så pass erkänd inom grafisk form att jag ändå bedömer 
den som en tillförlitlig källa. 

4.5 Alternativa metoder 
Jag hade istället för att göra en pilotstudie med enkäter kunnat genomföra strukturerade inter-
vjuer med ett mindre antal respondenter. Jag hade då kunnat utgå från de påståenden jag ska-
pat utifrån mina definitioner av Lavie och Tractinskys (2003) karaktäriserande begrepp precis 
som jag gjorde i mina enkäter. Detta angreppssätt ligger dock inte långt ifrån det jag faktiskt 
använde eftersom en strukturerad intervju kan sägas vara en enkät som administreras av en 
intervjuare (Bryman, 2001). Eftersom jag var närvarande när respondenten fyllde i sin enkät 
blir den egentliga skillnaden mer att respondenten istället för jag själv som intervjuare, fyllde i 
svaren. Om jag istället hade använt mig av semistrukturerade intervjuer och låtit mina respon-
denter uttrycka sig mer fritt hade jag kunnat upptäcka ytterligare begrepp. Detta ligger dock 
väldigt nära det Lavie och Tractinsky (2003) gjort i sin rapport för att ta fram dimensionerna 
klassisk och uttryckande estetik och deras respektive karaktärsdrag. De använde sig visserli-
gen inte av strukturerade intervjuer men de hade ändå en explorativ ansats. Mitt intresse där-
emot låg inte i att utforska och finna fler begrepp utan snarare att bekräfta de definitioner jag 
redan funnit. Det innebär att min undersökning är av deskriptiv karaktär då den mer visar på 
samband mellan redan dokumenterad kunskap (Patel och Davidson, 1994). 
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5 Teori 
Detta avsnitt utgör uppsatsens litteraturstudie. I de tre inledande avsnitten behandlas de tre 
centrala begreppen i min undersökning: haloeffekten, grafisk form och användbarhet. Utöver 
dessa redogör jag även i ett fjärde avsnitt för framtagandet av definitioner av kriterier för de-
sign och utvärderande av webbplatser. I det femte och avslutande avsnittet jämför jag grafisk 
forms och användbarhetens designprinciper samt ställer dessa i relation till de kriterier jag 
arbetat fram. 

5.1 Haloeffekten 
Mellan 1920- och 1950-talet forskades det mycket om hur man skapar sig en korrekt bild av 
andra personers personligheter (Hinton, 1993). Man letade efter faktorer som bidrog till en 
mer korrekt uppfattning men man hittade även faktorer som störde denna korrekta uppfatt-
ning. Haloeffekten är en sådan faktor som namngavs av Thorndike 1920 (ibid.). Man upptäck-
te att om en person bedömde en annan person högt (positivt) på ett visst karaktärsdrag, kunde 
det resultera i att han eller hon även gav högt omdöme på dennes övriga karaktärsdrag. Halo-
effekten beskrivs ofta i kontexten av en anställningsintervju. Om intervjuaren exempelvis 
uppfattar en sökande som attraktiv tenderar han eller hon, att även ge sökanden högt omdöme 
för andra egenskaper såsom intelligens, kreativitet och motivation etc. (Hinton, 1993). 
Haloeffekten fungerar åt båda hållen. En antingen positiv eller negativ aspekt av en person 
skuggar över alla andra aspekter. När den aspekten är positiv kallas det haloeffekten och när 
den är negativ kallas det ibland horneffekten (Hargie, 1986). 

5.2 Grafisk form 
Grafisk form står i denna uppsats för den gren av webbdesign som främst koncentrerar sig på 
det visuella. Det har tidigare nämnts att grafisk form har en svag ställning i litteraturen och det 
kan därför vara svårt att finna vetenskaplig litteratur inom ämnet. Jag utgår istället från en bok 
av Bo Bergström, effektiv visuell kommunikation (fjärde reviderade upplagan, 2001), som är 
en erkänd bok inom området grafisk form. Den används både som kurslitteratur vid många 
utbildningar och av personer verksamma inom grafisk form i olika områden. Jag har valt att 
låta denna bok få stort utrymme i detta avsnitt eftersom jag anser att den ger en rättvis bild av 
grafisk form då den har ett stort inflytande i branschen. 

5.2.1 Klassisk och uttryckande estetik 
Estetik kan delas upp i två dimensioner som var och en kännetecknas av fem karaktärsdrag 
(Tractinsky och Lavie, 2003). Den första dimensionen kallas klassisk estetik. Den känneteck-
nas av begreppen estetisk, behaglig, ren, tydlig och symmetrisk. Den andra dimensionen kal-
las uttryckande estetik och har karaktärsdragen kreativ, använder specialeffekter, originell, 
sofistikerad och fascinerande. Författarna menar att klassisk estetik har mycket gemensamt 
med användbarhetens designriktlinjer och den bygger precis som det låter på klassiska sedan 
länge erkända normer om vad som uppfattas som tilltalande. Det kan exempelvis vara ren 
design, symmetri och enkelhet (ibid.). Klassisk estetik skapar en trygghet för användaren då 
han eller hon känner igen sig i designen, den är behaglig (Krüft, 1994). Uttryckande estetik 
handlar däremot om designerns karaktär, kreativitet och originalitet (Tractinsky och Lavie, 
2003). Den vill inte låsa sig vid gamla normer utan strävar efter att bryta mot dem i syfte att 
uppnå en känsla eller att få en reaktion, en slags konstnärlig frihet. Uttryckande estetik rör sig 
alltså bort ifrån användbarhetens tankar där design endast är till för att främja effektiv kom-
munikation (Hoffmann et al. 2004) och inte för att designern ska få uttrycka sig. 
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5.2.2 Designprinciper utifrån grafisk form 
Dessa principer är hämtade ur litteratur om grafisk form. Det är en sammanställning av prin-
ciper för design utifrån grafisk form. 

5.2.2.1 Gestaltlagar 
Bergström (2001) tar upp tre gestaltlagar: lagen om närhet, lagen om likhet och lagen om 
slutenhet. Han menar att de kan vara bra redskap för god form. Lagen om närhet fungerar så 
att visuella element som ligger nära varandra uppfattas av betraktaren som om de hör ihop. 
Detsamma gäller för element som exempelvis omsluts av en ram eller ligger inom en färgad 
ruta: lagen om slutenhet, och element som liknar varandra: lagen om likhet. 

5.2.2.2 Färgval 
Alla färger ser inte bra ut på tv- och bildskärmar. Gult har en benägenhet att försvinna och 
grönt kan se alltför skarpt och skrikigt ut. De färger som fungerar bäst är istället starka nyan-
ser av blå, orange och röd. Se till exempel vilka färger SVT använder i sin profil (Bergström, 
2001). 

5.2.2.3 Länkfärg 
Enligt webbläsarstandard är länkar blå och understrukna. Både färgavvikelse och understryk-
ning är dock faktorer som försämrar läsbarheten på skärmar (Bergström, 2001). Man bör en-
ligt Bergström minska styrkan på hur mycket länkarna utmärker sig gentemot den löpande 
texten i webbdesign. 

5.2.2.4 Layout 
Enligt grafisk form skall storleken på html-designelement såsom tabeller eller div-taggar, an-
ges med absoluta värden för att säkerställa att layouten blir som designern tänkt sig (Berg-
ström, 2001). Detta kan innebära att användaren inte kommer att kunna se hela layouten om 
denne sitter vid en för liten skärm eller har för låg skärmupplösning. Designerns preferenser 
bör enligt Bergström trots detta alltså prioriteras. Motsatsen till absoluta värden är att ange 
storleken i procent relaterat till fönsterstorleken. Detta gör att layouten förändras om använda-
ren väljer att förminska eller förstora sitt webbläsarfönster. 

5.2.2.5 Teckenstorlek 
Enligt grafisk form ska även textstorleken anges med absoluta värden. Detta av samma anled-
ning som för designelementen, nämligen att säkerställa att layouten blir som designern tänkt 
sig oavsett användarens inställningar (Bergström, 2001). 

5.2.2.6 Bilder 
Bilden är central i grafisk form. Bergström (2001) talar om tre perspektiv: intentionsperspek-
tiv, närperspektiv och receptionsperspektiv. Intentionsperspektivet handlar om vad man vill 
åstadkomma: bildens mål, budskap och kontext. Närperspektivet är det fotografen arbetar 
utifrån: bildens komposition, utsnitt och innehåll. Receptionsperspektivet till sist handlar om 
mottagarens upplevelse av bilden. Det som präglar grafisk forms synsätt på bilder är att varje 
bild har, eller bör ha ett mål eller syfte. Allt efterföljande bildarbete strävar sedan mot det 
målet för att betraktaren i slutändan förhoppningsvis uppfattar det man tänkt att bilden ska 
förmedla (ibid.). En bild inom grafisk form, kan innefatta många av de övriga designprinciper 
som grafisk form har såsom exempelvis balans, kontrast, gestaltlagar och färgval. Jag går inte 
närmare in på dessa eftersom de är beskrivna i egna avsnitt. 
En frilagd bild är en bild där bakgrunden retuscherats bort. Det görs för att lyfta fram motivet 
och ta bort saker i bakgrunden som stjäl uppmärksamhet (Bergström, 2001). 
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5.2.2.7 Kontrast 
Bergström talar om att alltid låta något visuellt element dominera för att skapa en dynamisk 
och spännande form och för att leda betraktaren in i det visuella arrangemanget (Bergström, 
2001). Att använda likvärdiga element utan att låta något av dem dominera gör att arrange-
manget blir statiskt (ibid.). Det finns enligt Bergström fyra olika slags kontraster. Dessa är 
storlek, styrka, form och färg. Den vanligaste är storlekskontrast som uppnås genom att man 
sätter en stor form mot en liten. Styrkekontrast skapas exempelvis genom att använda kraftiga 
rubriker och mörka bilder i kontrast till ett luftigt teckensnitt och ljusa bilder. Formkontrast 
innebär exempelvis en frilagd bild (en bild där bakgrunden retuscherats bort) mot en traditio-
nell fyrkantig bild, eller en rund form i kontrast mot en kvadratisk. Det finns många sätt att 
skapa färgkontrast. Man kan ställa olika färger mot varandra eller låta en svartvit bild kontras-
tera mot en färgbild (Bergström, 2001).  

5.2.2.8 Balans 
Det enklaste sättet att uppnå balans är att utgå från en vertikal mittpunkt och placera sina de-
signelement utifrån den (Bergström, 2001). Balans kan även uppnås genom att utnyttja former 
och tomma ytor som står i kontrastförhållande till varandra. Trots det asymmetriska kan alltså 
arrangemanget upplevas ha balans (ibid.). 

5.2.2.9 Texter 
Texter skrivna för webbplatser ska innehålla korta ord, korta meningar och korta stycken 
(Bergström, 2001). Detta för att texter på skärm läses ca 25 procent långsammare jämfört med 
på papper. 

5.3 Användbarhet 
Användbarhet är ett brett område och i detta avsnitt fokuserar jag på den del av användbarhe-
ten som handlar om hur man bör designa en webbplats utifrån de principer för design som 
finns inom användbarheten. 

5.3.1 Designprinciper utifrån användbarhet 
De principer som följer är hämtade ur litteratur om användbarhet. Avsnittet är en samman-
ställning av principer för design utifrån användbarheten. 

5.3.1.1 Gestaltlagar 
Gestaltlagar kommer från perceptionspsykologi och handlar om hur vi som människor uppfat-
tar helheter (Molich, 2002). Molich tar upp fyra sådana gestaltlagar: lagen om närhet, lagen 
om likhet, lagen om slutenhet och lagen om kontinuitet. De handlar alla om vilka element 
betraktaren uppfattar som om de hör ihop. Exempelvis de som är placerade nära varandra, 
ligger inom en ram, liknar varandra eller som följer ett givet mönster. 

5.3.1.2 Länkfärg och inbäddade länkar 
Länkfärg skall enligt användbarheten vara webbläsarstandard (Nielsen, 2001, Spool et al., 
1999). Anledningen är att användarna lärt sig att blå färg betyder länk och att lila eller röd 
färg betyder besökt länk. Man bör inte tvinga användarna att lära sig nya färgkoder utan man 
bör använda sig av det redan vedertagna (Nielsen, 2001). Det ska dock noteras att den stan-
dard som webbläsarna har angående länkfärg och understrykning inte alls självklart har sin 
grund i estetiska normer. Nielsen själv menar att det från början var ett misstag att välja fär-
gen blå eftersom den bidrar till sämre läsbarhet. Ett bättre val hade varit exempelvis rött. Nu-
mera, menar han, vore det dock mindre användbart att välja att använda röda länkar på sin 
webbplats då användarna redan lärt sig betydelsen att blå text betyder länk (Nielsen, 2001). 
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Vidare menar Spool att webbanvändare har svårt att finna den information de söker om län-
karna till den är inbäddade. Inbäddade länkar är omgivna av text eller följs av text, se figur 
5.1. Författarna tror att det beror på att användare oftast skummar igenom texter på webbsidor 
och för att förstå vart en inbäddad länk leder måste de läsa den omgivande texten noggranna-
re. 

Figur 5.1. Fritt översatt från Fig 3.11 i Spool et al. (1999) 

Detta är en inbäddad länk då den är omgiven av text. 
Författarna kallar även detta för en inbäddad länk eftersom den 
följs av text. 
 
Det här däremot är inte en inbäddad länk. 
Eftersom den förklarande texten kommer på en egen rad.

 

5.3.1.3 Layout 
Användbarheten förespråkar en flytande layout (Nielsen, 2001). Det innebär att designele-
ment i html såsom tabeller eller div-taggar, inte ska anges absolut utan i procentenheter. Detta 
för att webbplatsens layout skall fungera oberoende av användarens skärmstorlek och valda 
storlek på webbläsarfönstret. Användarens preferenser styr layouten. 

5.3.1.4 Teckenstorlek 
Samma resonemang finns även för teckenstorleken. Den bör inte heller anges absolut utan 
med procentsats för att användaren skall ges möjligheten att göra texten större eller mindre 
med hjälp av webbläsarens inställningar (Nielsen, 2001). Någon kanske behöver större teck-
enstorlek på grund av nedsatt syn medan andra kanske bara föredrar en viss storlek. Oavsett 
anledning går alltså användarens val före det webbdesignern föredrar (Nielsen, 2001). 

5.3.1.5 Bilder 
Nielsen (2001) menar att antalet bilder och storleken på bilderna ska spegla användarens in-
tressen. Det innebär att på webbplatsens förstasida bör designern hålla ner antalet bilder efter-
som användaren ännu inte gjort några egna val. När användaren söker sig djupare in i webb-
platsen och därmed visar intresse för ett ämne kan man presentera fler bilder. Om användaren 
verkligen är intresserad av till exempel en viss produkt kan man erbjuda en större bild som 
blir tillgänglig när han klickar på den mindre bilden. Användaren upplever då inte nedladd-
ningstiden såsom negativ eftersom han själv valt att se bilden och har ett intresse av den (Ni-
elsen, 2001). Det som ska gälla för alla bilder är att de ska vara relevanta och förnuftiga vilket 
innebär att de ska ha ett logiskt samband med den text de belyser (Molich, 2002). De ska vara 
snabba att överföra så att de inte märkbart försenar överföringen och de ska vara enhetliga i 
stil och storlek genom hela webbplatsen (ibid.). Vidare säger användbarhetsprinciperna att en 
bild som endast är till för grafisk utsmyckning har ingen plats på en webbplats (Nielsen, 2001, 
Molich, 2002). Det är även viktigt att bilderna är begripliga så att användaren förstår deras 
budskap (ibid.). Detta gäller kanske främst ikoner, exempelvis en papperskorg som betyder 
”radera” eller en diskett som betyder ”spara”. 

5.3.1.6 Kontrast 
Molich (2002) tar upp tre huvudformer av kontrast: storlek-, form- och färgkontrast. Han be-
lyser vikten av kontrast genom att säga att den kan bidra till ökad förståelse av en bild och att 
göra den mer intressant samt att en rubrik endast har ett värde om den tydligt skiljer sig mot 
den övriga texten. Han menar vidare att det sällan finns behov av att variera fler än ett fåtal 
kontrastparametrar i en bild, exempelvis att högst använda sig av två typsnitt, två teckenstor-
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lekar, två huvudfärger etc. Kontrast ska enligt Molich, vara så stark att den inte går att förbise 
men samtidigt ska man inte överkontrastera eftersom användaren då inte ser de enskilda ele-
menten på webbsidan bland alla starka intryck (ibid.). 
Utöver dessa kontraster lägger han fram ytterligare tre former av kontrast som återfinns i 
webbsammanhang: placering-, orientering- och rörelsekontrast. Ingen av dessa tre förklaras 
dock mer ingående. Rörelse är annars något som inte förespråkas inom användbarhet på grund 
av att animationer stjäl uppmärksamhet ifrån innehållet och stör användaren i dennes försök 
att finna information (Spool et al., 1999). 

5.3.1.7 Upplösning och skärmstorlek 
Nielsen rekommenderar att webbdesignern optimerar sin webbplats för skärmupplösning 
1024*768px (http://www.useit.com/alertbox/screen_resolution.html, 2006-12-06). Han skri-
ver i en artikel på sin hemsida att ungefär 60 procent av alla monitorer idag har upplösningen 
1024*768px och endast 17 procent har upplösningen 800*600px (ibid.). Artikeln är daterad 
31/7 -2006. Nielsen menar att man ska optimera sin webbplats så att den ser bäst ut och fun-
gerar bäst i upplösningen 1024*768px men att man samtidigt ska använda sig av en flytande 
layout, dvs. att inte använda absoluta värden på sina html-designelement, för att webbsidan 
även skall kunna se bra ut och fungera på skärmar med lägre respektive högre upplösning 
(ibid.). 

5.3.1.8 Grafiska inslag 
Molich (2002) menar att grafik ska hjälpa till att strukturera innehållet på en webbplats. Det 
kan exempelvis gälla en tydlig uppdelning mellan sidans innehåll och sidans navigationsdel. 
Grafik har inget egenvärde utan skall främja effektiv kommunikation (Hoffmann et al. 2004). 

5.3.1.9 Texter 
Texter skrivna för en webbplats ska vara korta och precisa. Man bör med andra ord undvika 
utfyllnadsord och tomma fraser (Molich, 2002). Att språket på Internet behöver vara annor-
lunda än exempelvis språket i en broschyr beror enligt Molich (2002) på att användarna inte 
läser hela texterna direkt utan skummar dem först. Därför måste man designa för det beteen-
det (ibid.). 

5.4 Definition av kriterier 
För att kunna koppla grafisk forms och användbarhetens designprinciper till Lavie och Trac-
tinskys (2003) estetiska dimensioner klassisk och uttryckande estetik behöver deras dimen-
sioner definieras ytterligare. De är redan av författarna, nedbrutna i fem respektive begrepp. 
Dessa är för klassisk estetik: ren, tydlig, behaglig, symmetrisk och estetisk och för uttryckan-
de estetik: originell, sofistikerad, kreativ, använder specialeffekter och fascinerande. Dessa 
begrepp behöver i sin tur brytas ner och få en definition som kan tjäna som länk mellan de-
signprinciperna och de två estetiska dimensionerna. Avery (2005) använder sig av dimensio-
nerna klassisk och uttryckande estetik när hon strävar efter att ta fram kriterier för bland annat 
estetik vid utformandet och utvärderandet av vad hon benämner akademiska webbplatser (hon 
tar även fram kriterier för usability, satisfaction etc.). Hennes kriterier är menade att fungera 
som hjälp och stöd vid utveckling samt användbarhetsutvärdering av webbplatser. Hon redo-
gör för kriterier som andra forskare inom området HCI rapporterat om och skapar utifrån des-
sa en egen samling kriterier i fem olika kategorier. Två av dessa kategorier är klassisk- re-
spektive uttryckande estetik. Det Avery gjort som många andra inte har, är att hon utöver att 
sammanställa kriterier även gett dem en kort förklarande text. Detta för att man inte ska behö-
va någon speciell utbildningsnivå för att kunna använda dem (ibid.). I figur 5.2 visas hennes 
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kriterier för klassisk estetik, som hon kallar Design and Layout och för uttryckande estetik, 
Expressiveness and Creativity. 

Figur 5.2  Kriterier för klassisk- respektive uttryckande estetik (Avery, 2005).

Design and Layout (Visual Clarity--Classical Aesthetics) 
1. Use of Color – The colors used are in agreement with the content of the site and 

with each other. 
2. Balance – The visual weight of elements on either side of the web page are ap-

proximately equal. 
3. Conformity – The site follows conventions of other academic websites. 
4. Grouping – Related items are grouped close to each other. Unrelated items are 

further apart. 
5. Unity – The site is composed of a relation of parts in pursuit of a common goal. 
6. Consistency – The visual elements are applied consistently throughout the site. 
7. Clarity – The intent, organization, and appearance of the site is unambiguous 

and directed.  
 
Expressiveness and Creativity (Visual Richness--Expressive Aesthetics) 

1. Originality – The site takes an unorthodox approach and is distinguishable from 
other websites. 

2. Sophistication – The site appears developed and complex. 
3. Intrigue – The site captures my interest. 
4. Special effects – The site includes animation, sound, or other unique forms of 

interactivity. 

 
Man kan se att kriterierna för uttryckande estetik stämmer överens med de begrepp Lavie och 
Tractinsky (2003) använder undantaget kreativ design som inte finns representerad i Avery´s 
riktlinjer. Möjligen tänker hon sig att begreppet kreativ mer är ett karaktärsdrag hos designern 
medan de andra begreppen betecknar själva webbplatsen. Man skulle även kunna se Intrigue 
som ett sammanfattande kriterium för både kreativ design och fascinerande design. Vad det 
gäller de klassiska estetiska kriterierna ser vi att hon rört sig från Lavie och Tractinskys defi-
nitioner och fokuserat på de normer som klassisk estetik representerar (ibid.). Hon har använt 
sig av många av de adjektiv Lavie och Tractinsky använt och gjort om dessa till kriterier 
(Avery, 2005). Det gör dessa kriterier svårare att koppla ihop med grafisk forms och använd-
barhetens designprinciper då hon inte preciserat mer exakt vilket av Lavie och Tractinskys 
karaktärsdrag respektive kriterium hör ihop med. 

5.4.1 Definitioner för klassisk estetik 
I detta avsnitt ges Nationalencyklopedins definition på de begrepp som kännetecknar klassisk 
estetik följt av en egen kommentar med ett resonemang utifrån uppsatsens kontext. 

5.4.1.1 Ren 
NE: fri från (partiklar e.d. av) främmande, oönskade ämnen särsk. om (omgivning till) person 
(Nationalencyklopedin 1, 2007-02-14). Det finns även i NE, en koppling till begreppet klar, 
som har definitionen fri från allt som fördunklar särsk. i fråga om syn- och hörselintryck (Na-
tionalencyklopedin 2, 2007-02-14). 

5.4.1.1.1 Min kommentar: 
En ren design betyder alltså en design där alla delar är relevanta gentemot webbplatsens kär-
na. Det skall inte finnas element i designen som inte bidrar till webbplatsens budskap eller 
den information man vill få fram. 
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5.4.1.2 Tydlig  
NE: är lätt att uppfatta med (ngt av) sinnena ofta om ngn helhet vars enskilda detaljer är väl 
avgränsade från varandra (Nationalencyklopedin 3, 2007-02-14). 

mmentar: 

ller huvudsakliga syfte. En 
tydlig webbplatsdesign skulle därför vara en design där webbplatsens budskap inte går att ta 

, a vara lätt att uppfatta. Detta uppnås genom att låta webbplatsens 

 och bidrar till att ge ett intryck av harmoni 

anligt. Därför är det den senare, svagare, definitionen 
som bäst passar in på symmetri i ett webbsammanhang idag. En webbsida som har symmetri, 

å enligt min definition en webbsida som upplevs ha balans och som 

 koppling via begreppet smakfull till begreppet smak, en uppfatt-
(Nationalencyklopedin 6, 2007-02-14). 

sådant 
begrepp måste man lyfta in erkända normer för vad som anses vara vackert och tilltalande. 

er och gestaltlagar. För att kunna mäta det 

ns i anslutning till behaglig är angenäm, känns 
(Nationalencyklopedin 8, 2007-02-14) och njutbar, som 

n (Nationalencyklopedin 9, 2007-02-14). Det som enligt användbarheten ger 

illfredställande känsla är alltså att den information användaren söker 
finns tillgänglig. Definitioner på behaglig blir därmed tillgänglig information samt enkel, lätt-

5.4.1.2.1 Min ko
Något som är tydligt är alltså något där helheten är lätt att uppfatta. En webbplats helhet kan 
sägas vara sammanfattningen av den webbplatsen, dess budskap e

miste på att budskapet sk
olika delar vara väl avgränsade från varandra. 

5.4.1.3 Symmetrisk 
Nationalencyklopedins definition av symmetri är två delar i en helhet som är varandras spe-
gelbilder, eller, svagare, balanserar varandra
(Nationalencyklopedin 4, 2007-02-14). 

5.4.1.3.1 Min kommentar: 
I Internets tidigare stadier kunde man stöta på webbsidor där både text och bild var helt cent-
rerade, något som numera är väldigt ov

eller är symmetrisk är allts
ger ett intryck av harmoni. 

5.4.1.4 Estetisk 
NE: [något som] präglas av (konstnärlig) skönhet enl. ngn estetik (Nationalencyklopedin 5, 
2007-02-14). Det finns även
ning av vad som är vackert, passande eller bra 

5.4.1.4.1 Min kommentar: 
Estetik är ett mer abstrakt och subjektivt begrepp än exempelvis symmetri. Det handlar om 
vad betraktaren uppfattar som vackert eller tilltalande. För att kunna designa efter ett 

Sådana normer kan exempelvis vara kontrastregl
estetiska på en webbplats använder jag begreppet smakfull då det ger en fingervisning på om 
designen uppfattas passa in i dessa erkända normer, och tilltalande, dvs. om designen uppfat-
tas som tilltalande av betraktaren. 

5.4.1.5 Behaglig 
NE: [något] som ger känslor av tillfredsställelse och välbefinnande (Nationalencyklopedin 7, 
2007-02-14). Andra begrepp som också näm
behaglig för sinnena el. för själen 
man ka  njuta av 
användaren en känsla av tillfredställelse är att han eller hon finner det han söker på webbplat-
sen (Spool et al., 1999). 

5.4.1.5.1 Min kommentar: 
Det handlar alltså om vad betraktaren känner och vilka känslor som i detta fall, webbplatsen 
väcker. Det som ger en t

förståelig navigation. 
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5.4.1.6 Sammanställning klassisk estetik 
Nationalencyklopedins definitioner kan fungera som en koppling mot de designprinciper jag 
funnit i litteraturen för grafisk form och användbarhetsdesign. Dessa principer har sin grund i 
estetiska normer om vad som uppfattas som vackert och tilltalande, något som även klassisk 
estetik har, tillsammans med användbarhetens syn på design (Lavie och Tractinsky, 2003). 

lassisk estetik, grafisk forms designprinciper och an-

 

rns egen kreativitet och originalitet (Lavi
och Tractinsky, 2003). Avery (2005) har definierat följande kriterier för uttryckande estetik: 

e cialeffekter. Om man ser hennes intrigerande som 

Denna gemensamma grund som både k
vändbarhetens designprinciper vilar på visar att de hör ihop på en grundläggande nivå. Figur 
5.3 visar en sammanställning över de kriterier som är framtagna till klassisk estetiks begrepp. 

Klassisk estetik 

 
 Figur 5.3 Graf över kriterier för klassisk estetik 

5.4.2 Definitioner för uttryckande estetik 
Medan klassisk estetik kan sammanfattas med de estetiska principer och normer man finner i
designböcker handlar uttryckande estetik i sin tur om en designs unikhet, stil och hur originell 

e den är (Avery, 2005). Den handlar även om designe

origin ll, sofistikerad, intrigerande och spe
ett annat begrepp för fascinerande använder hon alltså alla utom ett av de begrepp Lavie och 
Tractinsky (2003) använt. Hon utvecklar i samband med sina kriterier en kort förklaring som 
ska göra att även en inom området outbildad ska kunna använda sig av riktlinjerna. Hennes 
förklaring är, översatt till svenska (för originalförklaringarna, se figur 5.2), för originell, 
webbplatsen har en ”egen design” och går att särskilja från andra webbplatser. För sofisti-
kerad, webbplatsen verkar välutvecklad och komplex. För intrigerande, webbplatsen fångar 
mitt intresse. För specialeffekter, webbplatsen innehåller animation, ljud eller andra unika 
former av interaktion. Figur 5.4 visar de kriterier jag sammanställt för uttryckande estetik. 
Likt Avery har även jag valt att inte ta med begreppet kreativ då jag ser det mer som ett karak-
tärsdrag hos designern än hos designen. 

Estetisk Behaglig Ren Symmetrisk 

* Smakfull 
* Tilltalande 

* Uppbyggd av relevan-
ta delar 

* Inget som rör till bud-
skapet 

* Lätt att uppfatta budskapet 
* Väl avgränsade delar 

Tydlig 

* Tillgänglig information 
* Enkel, lättförståelig navi-

gation 

* Balans 
* Harmoni 
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Originell Fascinerande Sofistikerad Specialeffekter 

Webbplatsen utmärker sig 
gentemot andra webbplatser 

Webbplatsen verkar välut-
vecklad och komplex 

Webbplatsen fångar mitt 
intresse 

Webbplatsen innehål-
ler specialeffekter 

Uttryckande estetik 

 
 Figur 5.4 Graf över kriterier för uttryckande estetik. 

5.5 Koppling mellan designprinciper och kriterier 
I tabell 5.1 sammanställs de kopplingar jag gjort mellan grafisk form respektive användbarhe-
tens designprinciper och de begrepp som kännetecknar klassisk estetik. Kopplingen är gjord 
med hjälp av beskrivningen jag funnit i litteraturen av respektive designprincip och mina de-
finitioner på klassisk estetiks karaktärsdrag. Vissa designprinciper har fått sin koppling till 
den uttryckande estetiken. Begreppet estetisk finns endast representerat med X inom parente-
ser. Inga av de designprinciper jag funnit har alltså fått en koppling direkt till begreppet este-
tisk. Kopplingen finns, men snarare som en effekt av något av de andra begreppen än som en 
direkt koppling. En webbplats som är tydlig, ren, behaglig och symmetrisk kommer också att 
uppfattas som smakfull och tilltalande. 
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   = Grafisk form 
   = Användbarhet 

   ren tydlig behaglig estetisk symmetrisk 
Uttryckande 
estetik 

   X (X) (X)     Gestaltlagar 
   X (X) (X)     
   X         

Färgval -             
           X Länkfärg      X       
           X Layout    X         
           X Teckenstorlek      X       
 X     (X)     Bilder 
 X           
   X   (X)     Kontrast    X   (X)     
-             Upplösn./skärmstorlek    X         
-             Grafiska inslag    X         
 X           

Texter/innehåll  X           
         X   Balans -             

Tabell 5.1 Kopplingar mellan designprinciper och klassisk estetiks karaktärsdrag. 

5.5.1 Gestaltlagar 
Eftersom gestaltlagarna har sin grund inom perceptionspsykologin och inte i något av områ-
dena användbarhet och grafisk form skiljer sig deras syn på dessa inte åt på annat sätt än att 
användbarheten även tar upp lagen om kontinuitet utöver de tre gestaltlagarna Bergström 
(2001) nämner. Jag har kopplat gestaltlagarna främst till begreppet tydlig. Anledningen är att 
gestaltlagar handlar om vad som uppfattas som det hör ihop och min definition på tydlig bland 
annat är att webbplatsens delar är väl avgränsade. Enligt användbarheten handlar gestaltlagar 
om vad vi som människor uppfattar som en helhet (Molich, 2002). Vad som uppfattas som det 
hör ihop kan också kopplas till webbplatsens navigation. Exempelvis kan en webbplats vara 
uppbyggd av huvudkategorier med några respektive underkategorier. Länkarna i en meny kan 
då vara sorterade efter webbplatsens struktur. Därför har jag även gjort en sekundär koppling 
till begreppet behaglig. Det finns här också en koppling till estetisk. Att låta det som hör ihop 
på en webbplats vara tydligt avgränsat med hjälp av gestaltlagarna kommer att uppfattas som 
tilltalande och smakfullt eftersom gestaltlagarna är tydligt kopplade till estetiska normer. 

5.5.2 Färgval 
Då färgvalet påverkar läsbarheten har jag kopplat det till begreppet tydlig eftersom ett bra 
färgval bidrar till att underlätta för användaren att uppfatta helheten. 
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5.5.3 Länkfärg 
Länkarnas färg på en webbplats är ett område där grafisk form och användbarheten faktiskt 
förespråkar helt olika saker. Användbarheten vill ha webbläsarstandard med blå färg och un-
derstrykning på obesökta länkar, samt röd eller lila och understrykning på besökta länkar. 
Bergström menar dock att både avvikande färg och understrykning är faktorer som försämrar 
läsbarheten och han förespråkar att minska styrkan på hur mycket länkarna utmärker sig mot 
den löpande texten (Bergström, 2001). Jag har kopplat användbarhetens syn på länkfärg till 
klassisk estetiks behaglig då det har att göra med enkel navigation. Grafisk forms syn på län-
kar har jag valt att placera i den uttryckande estetiken då det finns en kreativ handling vid 
valet av hur de ska se ut vid respektive webbplats samt att det handlar om vad designern före-
drar framför användaren. 

5.5.4 Layout 
Synen på layout är något som skiljer sig mellan användbarhet och grafisk form. Den största 
skillnaden är att användbarheten låter användarens preferenser styra layouten medan inom 
grafisk form är detta helt upp till designern. Användbarheten vill ha en flytande layout för att 
användare oavsett skärmstorlek och upplösning ska kunna se en meningsfull layout. Det pla-
cerar användbarhetens layout vid begreppet tydlig, lätt att uppfatta helheten. Grafisk form 
sätter designern främst vilket placerar grafisk forms layout vid den uttryckande estetiken. 

5.5.5 Teckenstorlek 
Resonemanget om teckenstorlek liknar det om layout. Att ange teckenstorlek i procent ger 
användaren möjlighet att anpassa storleken efter behov eller tycke och smak. Jag har placerat 
teckenstorlek utifrån användbarheten, vid begreppet behaglig då det handlar om att göra in-
formationen tillgänglig för alla, även för dem som kanske har nedsatt syn. För grafisk form 
har jag kopplat teckenstorlek till den uttryckande estetiken då det likt layouten, är upp till de-
signern att bestämma vilken storlek texten ska ha på en viss webbplats. 

5.5.6 Bilder 
Både inom grafisk form och inom användbarhet skall bilder ha ett budskap. De ska vara rele-
vanta gentemot den text de belyser. Att webbplatsen ska vara uppbyggd av relevanta delar är 
min definition på begreppet ren och därför blir bilder kopplade dit. Inom grafisk form kan en 
bild även ha ett grafiskt egenvärde, något en bild inte har inom användbarheten, vilket gör att 
jag även för grafisk form, har med en koppling till begreppet estetisk. 

5.5.7 Kontrast 
Kontrast hjälper till att strukturera innehållet på en webbplats och hör därmed hemma hos 
begreppet tydlig. Det finns dock en ytterligare funktion med kontrast. Både grafisk form och 
användbarhet menar att kontrast gör en bild eller en design mer intressant (Bergström, 2001; 
Molich, 2002). Därför har jag även gjort en koppling till begreppet estetisk. 

5.5.8 Upplösning/skärmstorlek 
Se avsnittet om layout (5.5.4). 

5.5.9 Grafiska inslag 
En designprincip som bara användbarheten tar upp. Den är kopplad till begreppet tydlig efter-
som grafiska inslag skall strukturera webbplatsens olika delar. 

5.5.10 Texter 
Texter är kopplade till begreppet ren eftersom de ska vara relevanta samt att en lång text skul-
le störa budskapet. 
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5.5.11 Balans 
Grafisk forms designprincip balans har jag kopplat till begreppet symmetri eftersom jag defi-
nierat symmetri med hjälp av begreppen balans och harmoni. 

6 Resultat 
Resultatet presenteras i två avsnitt, ett som behandlar kriterierna och ett där första intrycket 
jämförs med helhetsintrycket. I tabellerna står varje rad för en respondent om inte annat an-
ges. Respondent 1-3 fick se den uttryckande estetiska förstasidan och respondent 4-6 fick se 
den klassiskt estetiska. Respondent 1-3 utgör därmed undersökningsgruppen och respondent 
4-6 kontrollgruppen. 

6.1 Kriterierna 
Här presenteras en jämförelse mellan de definitioner jag gjort och deras respektive karaktärs-
drag för klassisk estetik. Jag har använt mig av både min undersökningsgrupp och min kon-
trollgrupp för denna jämförelse då den inte har något med vare sig helhetsintryck eller första 
intryck att göra. Den handlar istället om att utreda hur väl mina definitioner stämmer överens 
med originalbegreppet. Jag presenterar även resultat relaterat till definitionerna av uttryckande 
estetik. 
De påståenden jag gjort för mina kriterier följdes av en skala. Skalan var:  

 
Stämmer inte alls – Stämmer inte helt – Vet inte/ingen åsikt – Stämmer ganska bra – Stämmer helt 

 
Jag har i analysen markerat ”Stämmer helt” som 5, ”Stämmer ganska bra” som 4, ”Vet 
inte/ingen åsikt” som 3, Stämmer inte helt” som 2 och ”Stämmer inte alls” som 1. I de fall där 
frågan varit ställd som en negation (fråga 13 och 27, markerat med asterisk i tabellerna) har 
jag vänt på skalan och markerat ”Stämmer inte alls” som 5, ”Stämmer inte helt” som 4, ”Vet 
inte/ingen åsikt” som 3, Stämmer ganska bra” som 2 och ”Stämmer helt” som 1. Jag räknar 4 
och 5 som positiva helhetsintryck och 1 och 2 som negativa helhetsintryck. 3 räknas som ett 
neutralt helhetsintryck, varken positivt eller negativt. Detta sätt att ge svaren en poäng kallas 
uppgiftsanalys eller item-analys (Patel och Davidson, 1994). 

6.1.1 Webbplatsens design är tydlig 
Tabeller rörande begreppet tydlig. 
 

 Tydlig Lätt att uppfatta 
budskapet ∗

Webbplatsens delar 
är väl avgränsade 

1 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (4) 
2 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (5) 
3 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (4) 
4 Positiv (4) Positiv (4) Positiv (4) 
5 Positiv (4) Positiv (5) Positiv (4) 
6 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (4) 

 Tabell 6.1 Jämförelse av begreppet tydlig och definitioner av samma begrepp. Resultat per respondent. 

                                                 
∗ Denna fråga var ställd som en negation. Skalan är därför vänd och ”Stämmer inte alls” (5) och ”Stämmer inte 
helt” (4) räknas som positivt, ”Vet inte/ingen åsikt” (3) som neutralt och ”Stämmer ganska bra” (2) och ”Stäm-
mer helt” (1) som negativt. 
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 Tydlig Lätt att uppfatta 

budskapet ∗
Webbplatsens delar är 
väl avgränsade 

Median Positiv (5) Positiv (5) Positiv (4) 
 Tabell 6.2 Jämförelse av begreppet tydlig och definitioner av samma begrepp. Median av alla respondenter. 

6.1.2 Designen på webbplatsen är behaglig 
Tabeller rörande begreppet behaglig. 
 

 Behaglig Enkel, lättförståelig navigation Tillgänglig information 
1 Positiv (4) Positiv (5) Positiv (5) 
2 Positiv (4) Positiv (5) Positiv (5) 
3 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (5) 
4 Positiv (4) Positiv (4) Positiv (4) 
5 Neutral (3) Positiv (4) Positiv (4) 
6 Positiv (4) Positiv (5) Positiv (5) 

 Tabell 6.3 Jämförelse av begreppet behaglig och definitioner av samma begrepp. Resultat per respondent. 
 

 Behaglig Enkel, lättförståelig navigation Tillgänglig information 
Median Positiv (4) Positiv (5) Positiv (5) 

 Tabell 6.4 Jämförelse av begreppet behaglig och definitioner av samma begrepp. Median av alla respondenter. 

6.1.3 Webbplatsen har en ren design 
Tabeller rörande begreppet ren. 
 

 Ren Webbplatsen har delar 
som stör budskapet ∗

Webbplatsen uppbyggd 
av relevanta delar 

1 Positiv (4) Positiv (4) Positiv (5) 
2 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (5) 
3 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (5) 
4 Positiv (5) Positiv (5) Positiv (4) 
5 Positiv (4) Positiv (5) Positiv (4) 
6 Positiv (4) Negativ (2) Positiv (5) 

 Tabell 6.5 Jämförelse av begreppet ren och definitioner av samma begrepp. Resultat per respondent. 
 

 Ren Webbplatsen har delar som 
stör budskapet ∗

Webbplatsen uppbyggd 
av relevanta delar 

Median Positiv (4-5) Positiv (5) Positiv (5) 
 Tabell 6.6 Jämförelse av begreppet ren och definitioner av samma begrepp. Median av alla respondenter. 

                                                 
 
 
∗ Denna fråga var ställd som en negation. Skalan är därför vänd och ”Stämmer inte alls” (5) och ”Stämmer inte 
helt” (4) räknas som positivt, ”Vet inte/ingen åsikt” (3) som neutralt och ”Stämmer ganska bra” (2) och ”Stäm-
mer helt” (1) som negativt. 
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6.1.4 Webbplatsen är estetisk 
Tabeller rörande begreppet estetisk. 
 

 Estetisk Tilltalande Smakfull 
1 Negativ (2) Positiv (4) Positiv (4) 
2 Negativ (2) Positiv (4) Negativ (2) 
3 Negativ (2) Positiv (4) Positiv (4) 
4 Negativ (2) Negativ (2) Negativ (2) 
5 Neutral (3) Positiv (4) Neutral (3) 
6 Neutral (3) Neutral (3) Negativ (2) 

 Tabell 6.7 Jämförelse av begreppet estetisk och definitioner av samma begrepp. Resultat per respondent. 
 

 Estetisk Tilltalande Smakfull 
Median Negativ (2) Positiv (4) Negativ/Neutral (2-3) 

 Tabell 6.8 Jämförelse av begreppet estetisk och definitioner av samma begrepp. Median av alla respondenter. 

6.1.5 Designen på webbplatsen är symmetrisk 
Tabeller rörande begreppet symmetrisk. 
 

 Symmetrisk Balans Harmoni 
1 Positiv (4) Positiv (4) Neutral (3) 
2 Positiv (5) Positiv (5) Neutral (3) 
3 Positiv (4) Positiv (4) Negativ (2) 
4 Positiv (5) Positiv (4) Negativ (2) 
5 Neutral (3) Positiv (4) Positiv (4) 
6 Neutral (3) Neutral (3) Neutral (3) 

 Tabell 6.9 Jämförelse av begreppet symmetrisk och definitioner av samma begrepp. Resultat per respondent. 
 

 Symmetrisk Balans Harmoni 
Median Positiv (4) Positiv (4) Neutral (3) 

 Tabell 6.10 Jämförelse av begreppet symmetrisk och definitioner av samma begrepp. 
 Median av alla respondenter. 

6.1.6 Uttryckande estetik 
 Originell Utvecklad och 

komplex 
Fångar intresset Innehåller animation 

el. ljud etc. 
1 Negativ (2) Positiv (4) Positiv (4) Positiv (5) 
2 Negativ (2) Neutral (3) Positiv (4) Negativ (1) 
3 Positiv (4) Negativ (2) Positiv (4) Negativ (2) 
4 Negativ (1) Negativ (2) Positiv (4) Negativ (1) 
5 Neutral (3) Neutral (3) Neutral (3) Neutral (3) 
6 Negativ (1) Negativ (1) Negativ (2) Negativ (1) 

 Tabell 6.11 Kriterier för uttryckande estetik. Resultat per respondent. 
 

 Originell Utvecklad och 
komplex 

Fångar intresset Innehåller animation 
el. ljud etc. 

1 Negativ (2) Neutral (3) Positiv (4) Negativ (2) 
 Tabell 6.12 Kriterier för uttryckande estetik. Medianvärde av undersökningsgrupp. 
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 Originell Utvecklad och 

komplex 
Fångar intresset Innehåller animation 

el. ljud etc. 
1 Negativ (1) Negativ (2) Neutral (3) Negativ (1) 

 Tabell 6.13 Kriterier för uttryckande estetik. Medianvärde av kontrollgrupp. 

6.2 Första intrycket och helhetsintrycket 
Vid tolkning av skalan som mätte första intrycket (en skala mellan 1-10, där 1 var ”inte alls 
visuellt tilltalande” och 10 var ”mycket visuellt tilltalande”, se bilaga 1, fråga 4), räknar jag 1-
5 som negativt första intryck och 6-10 som positivt. Vad det gäller helhetsintrycket av webb-
platsen använder jag medianvärdet av svaren på frågorna 9-27. De frågorna bestod av påstå-
enden om webbplatsen utifrån de kriterier jag definierat, se bilaga 1. Jag markerar skalstegen 
på samma sätt (1-5) som för kriterierna. I de fall där frågan är ställd som en negation är skalan 
vänd (5-1). Jag låter 4 och 5 vara positiva intryck och 1 och 2 vara negativa intryck. 3 räknar 
jag som ett neutralt intryck. 
 

 Första intrycket Helhetsintrycket 
1 Positivt (7) Positivt (4) 
2 Negativt (5) Positivt (5) 
3 Positivt (6) Positivt (4) 

 Tabell 6.14 Jämförelse mellan första intrycket och helhetsintrycket på undersökningsgruppen. 
 

 Första intrycket Helhetsintrycket 
4 Negativt (4) Positivt (4) 
5 Negativt (4) Positivt (4) 
6 Positivt (6) Neutralt (3) 

 Tabell 6.15 Jämförelse mellan första intrycket och helhetsintrycket på kontrollgruppen. 
 

 Första intrycket Helhetsintrycket 
Undersökningsgrupp Positivt (6) Positivt (4) 
Kontrollgrupp Negativt (4) Positivt (4) 

 Tabell 6.16 Jämförelse mellan första intrycket och helhetsintrycket. 
 Medianvärde för respektive respondentgrupp. 

7 Analys 
Analysen är uppdelad i två delar som behandlar de två frågor jag ställt mig. Den undran jag 
har för uppsatsen behandlar jag senare i slutsatsen.  

7.1 Vilka kriterier kan användas för att mäta visuella intryck på webbplatser? 
För att svara på denna fråga jämför jag svaren på påståendena om de definitioner jag gjort 
med svaren på påståendet om det begrepp de syftar till. Jag diskuterar varje begrepp för sig 
och utvärderar om den definition jag gjort kan sägas stämma. 

7.1.1 Tydlig 
Samtliga respondenter har svarat positivt både på påståendet om begreppet tydlig och på mina 
definitioner av detsamma (tabell 6.1). Två av sex respondenter har svarat exakt samma på de 
tre påståendena och för de övriga fyra är skillnaden mellan svaren max ett steg på skalan. Jag 
bedömer därför att mina definitioner ”lätt att uppfatta budskapet” och ”webbplatsens delar är 
väl avgränsade” stämmer bra gentemot begreppet tydlig. 
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7.1.2 Behaglig 
Även här stämmer svaren väl överens. Klart övervägande positiva svar med endast ett som är 
neutralt (tabell 6.3). Medianvärdet av alla svar är dock positivt för alla tre påståenden (tabell 
6.4). Två av sex har svarat samma på alla tre påståendena och för de övriga gäller att det max 
skiljer ett steg på skalan mellan deras svar. 
En av respondenterna har svarat ”Vet inte/ingen åsikt” på begreppet behaglig. Det går inte att 
veta om respondenten i fråga inte förstod innebörden av begreppet eller om han inte vil-
le/kunde bestämma sig. Det kan vara så att de begrepp Lavie och Tractinsky (2003) karakteri-
serat sina dimensioner med ligger på en högre abstraktionsnivå än mina definitioner av dem 
och att det gör dem svårare för respondenterna att ta ställning till. Det är dock i detta fall så 
pass stor övervikt bland svaren att jag ändå bedömer att definitionerna ”enkel, lättförståelig 
navigation” och ”tillgänglig information” överensstämmer väl med begreppet behaglig. 

7.1.3 Ren 
Även här har två av sex respondenter svarat likadant på alla tre påståenden (tabell 6.5). Alla 
svar utom ett är positiva och det avvikande negativa svaret finner jag på en fråga som var 
ställd som en negation. På grund av de i övrigt så enhetliga svaren på det påståendet (4, 5, 5, 
5, 5) och de övriga svaren under hela kategorin ren (endast positiva, fem 4or och sju 5or) 
finns anledning att tro att det avvikande negativa svaret faktiskt beror på en missuppfattning 
av påståendet då det var ställt som en negation. Det kan också vara så att just den responden-
ten uppfattade något speciellt som en störning på webbplatsen. Om jag hade använt mig av 
intervjuer hade en följdfråga kunnat reda ut detta men nu är jag hänvisad till spekulationer. 
Medianvärdet är inte känsligt för ytterligheter och visar tydligt att definitionerna ”webbplat-
sen har inga delar som stör budskapet” och ”webbplatsen är uppbyggd av relevanta delar” 
stämmer väl överens med begreppet ren (tabell 6.6). 

7.1.4 Estetisk 
Estetisk är den kategori där svaren på påståendena skiljer sig mest åt mellan mina definitioner 
och begreppet i fråga (tabell 6.7). Det är anmärkningsvärt att ingen respondent har angett ett 
positivt svar på påståendet om begreppet estetisk (fyra 2or och två 3or). En eventuell anled-
ning till detta kan vara ordningsföljden på frågorna. Påståendet angående om webbplatsen var 
estetisk kom direkt efter påståendet om huruvida webbplatsen var originell. Svaren på det 
påståendet var för respondenterna i tur och ordning 2, 2, 4, 1, 3, 1. Alltså övervägande negati-
va. Respondenterna har eventuellt låtit intrycket av det påståendet påverka svaret på om 
webbplatsen var estetisk eller inte. Det kan också vara så att ett begrepp som estetisk bedöms 
hårdare än exempelvis begreppet tydlig eller behaglig. Det finns möjlighet att uppfattningen 
av vad som är estetiskt är något långt mer subjektivt än uppfattningen av vad som är tydligt. 
Även uppfattningen av begrepp som tilltalande och smakfull torde då vara mer åt det subjek-
tiva hållet om jag ska kunna säga att mina definitioner stämmer. Sanningen är nog att nivån av 
hur subjektiva de är hamnar någonstans mitt emellan estetisk och exempelvis tydlig. Betydligt 
fler anser webbplatsen vara tilltalande än estetisk men på begreppet smakfull skiljer sig svaren 
åt igen. En teori kan också vara att det känns mer personligt för respondenten att säga att 
webbplatsen var estetisk, tilltalande eller smakfull. Att säga att den var tydlig eller ren är en 
mer saklig bedömning. Att jag var närvarande när de fyllde i enkäten kan ha gjort att de inte 
ville riskera att svara ”fel”. Ytterligare en tänkbar anledning till de låga betygen är att de re-
spondenter som studerade musik eller teater, alla utom en, kanske också kräver mer av något 
för att kalla det estetiskt, tilltalande och smakfullt. 
Skulle jag göra undersökningen igen skulle jag inte låta påståendet om begreppet estetisk 
komma efter påståendet om begreppet originell. Jag tror att de definitioner jag gjort ändå hör 
bra ihop med begreppet estetisk. Tittar man på svaren för varje respondent för sig finns ett 
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visst samband. Att svaren skiljer sig åt mellan respondenterna beror nog mer på att åsikterna 
går isär vad gäller vad som ska räknas som estetiskt och smakfullt och vad som tilltalar den 
enskilde respondenten. 

7.1.5 Symmetrisk 
Begreppet symmetrisk och dess definitioner balans och harmoni är de påståenden som fått 
flest neutrala svar (tabell 6.9). Jag är övertygad om att det beror på svårigheten att relatera till 
dessa begrepp gentemot designen av en webbplats. De flesta ser exempelvis symmetri som 
något som antingen finns eller inte finns i en design och att det inte finns någon skala där-
emellan. Eftersom det är uppenbart att webbplatsens design inte är helt symmetrisk inser de 
att det finns en betydelse av begreppet symmetrisk som de inte förstår. De blir därför förvirra-
de när det påståendet kommer. Detsamma kan sägas gälla begreppet balans, som också kan 
vara svårt att relatera till i ett webbsammanhang. Detta problem upptäckte jag dock redan i 
min provenkät och kunde genom att lägga till en kort förklarande text komma åt det. I efter-
hand inser jag att jag kanske borde ha gjort detsamma med begreppet symmetri. På påståendet 
om webbplatsen ger ett intryck av harmoni har hälften svarat vet inte/ingen åsikt. Jag tror det 
beror på att de dels inte hade bildat sig en tillräckligt stark känsla runt webbplatsen och dels 
att begreppet är något abstrakt, och därför svårt att relatera till. Det kan också vara så att likt 
begreppet estetisk är harmoni ett begrepp som bedöms hårdare än andra. Webbplatsen måste 
ge ett väldigt stort intryck av harmoni för att respondenten ska ge ett positivt svar. Det kan 
också vara så att åsikterna om vad som ger intryck av harmoni skiljer sig mycket åt mellan 
olika personer. 
Jag tror inte att det är mina definitioner som är det stora problemet utan snarare svårigheten 
för en oinsatt att relatera dem till sammanhanget webbdesign. Jag såg en stor skillnad i svaren 
på begreppet balans mellan provenkäten och den enkät jag sedan använde där jag gett begrep-
pet en kort förklaring. Jag tror att lösningen är att skapa liknande förklaringar till begreppet 
symmetrisk och eventuellt även till begreppet harmoni i den utsträckning det är möjligt. 

7.1.6 Uttryckande estetik 
Det man generellt kan se vad gäller kriterierna för uttryckande estetik är att respondenternas 
åsikter delas betydligt mer än när det gäller de klassiska kriterierna. I följande avsnitt behand-
las de uttryckande estetiska kriterierna. Tabellerna som berörs är 6.11, 6.12 och 6.13. 

7.1.6.1 Originell 
Eftersom originell är en definition på den uttryckande estetiken borde påståendet endast ha 
fått positiva svar bland respondenterna i undersökningsgruppen, och inte bland dem i kon-
trollgruppen. Så är också fallet även då bara en av de tre i undersökningsgruppen ger ett posi-
tivt svar. Övriga två har en negativ syn på hur originell webbplatsen är. Medianen för respon-
denterna i undersökningsgruppen är negativ (2) och för de i kontrollgruppen negativ (1). Det 
är alltså positivare svar bland respondenterna i undersökningsgruppen vilket tyder på att ori-
ginell är ett mått på uttryckande estetik. Det är naturligtvis för få respondenter i min under-
sökning för att verkligen kunna läsa ut något av dessa resultat. 

7.1.6.2 Utvecklad och komplex 
Medianvärdet för kriteriet ”utvecklad och komplex” var för undersökningsgruppen neutralt 
(3) och för kontrollgruppen negativt (2). Det finns alltså en liten övervikt åt det positiva hållet 
i undersökningsgruppen. Ändå ska sägas att endast en i undersökningsgruppen gett ett positivt 
svar, de andra gav ett neutralt respektive negativt svar. Återigen är det ju så att jag haft för få 
respondenter för att verkligen kunna se sambanden. 
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7.1.6.3 Fångar intresset 
Detta är det påstående, av de uttryckande estetiska påståendena, där man tydligast kan se 
skillnad mellan undersökningsgruppen och kontrollgruppen. Samtliga i undersökningsgrup-
pen har gett positivt svar (4) medan endast en i kontrollgruppen gett positivt svar (de andra 
två gav neutralt respektive negativt svar). Medianvärdet är för undersökningsgruppen positiv 
(4) och för kontrollgruppen neutralt (3). Av den anledningen vill jag säga att min definition 
stämmer med den uttryckande estetiken. 
Detta påstående är också det enda uttryckande estetiska påstående som fått ett positivt svar av 
en respondent i kontrollgruppen. Det kanske till viss del kan bero på att påståendet även är ett 
mått på klassisk estetik, eller så har viss uttryckande estetik smugit sig in i den klassiskt este-
tiska webbplatsen. Mest troligt är dock att uppfattningen om vad som fångar intresset skiljer 
sig åt mellan olika respondenter. 

7.1.6.4 Innehåller animation eller ljud etc. 
Detta är det enda av mina påståenden som inte är subjektivt på samma sätt som de övriga. Om 
webbplatsen innehöll en animation, vilket den uttryckande estetiska förstasidan gjorde, ska 
svaret ha blivit ”stämmer helt” (positivt, 5). Respondenterna i undersökningsgruppen borde 
alltså ha svarat positivt (5) och de i kontrollgruppen negativt (1). Möjligen, om respondenten 
blivit osäker, kan svaret ha blivit ”vet inte/ingen åsikt” (3). Så ser dock inte resultaten ut. Fem 
av sex svar är visserligen antingen positiv (5), negativ (1) eller neutral (3) men de är inte för-
delade som jag trott. Endast en av respondenterna i undersökningsgruppen har svarat positivt 
(5), resten av svaren är negativa (1, 2) eller neutrala (3). Antagligen upptäckte de andra re-
spondenterna i undersökningsgruppen inte animationen innan de fortsatte vidare på webbplat-
sen. Bland respondenterna i kontrollgruppen är svaren mera väntade. Två negativa (1) och en 
neutral (3). Jag bedömer att problemet inte är min definition utan att animationen jag gjort 
inte var tillräckligt iögonfallande på den uttryckande estetiska förstasidan. Jag hade också 
kunnat använda mig av ljud vilket antagligen skulle uppmärksammas bättre då det är ovanli-
gare med ljud på webbplatser än animationer. Ett ljud är dessutom inte beroende på var på 
skärmen respondenten tittar. 

7.2 Finns det samband mellan ett positivt visuellt första intryck av en webbplats och 
helhetsintrycket av samma webbplats? 

För undersökningsgruppen har jag i två av tre fall fått resultatet att ett positivt första intryck 
bestått och även lett till ett positivt helhetsintryck. I det tredje fallet har ett negativt första in-
tryck vänts till ett positivt helhetsintryck (tabell 6.14). Medianvärdet för undersökningsgrup-
pens första intryck är positivt och det gäller även för helhetsintrycket (tabell 6.16). Tittar man 
bara på dessa resultat kunde man anta att den uttryckande förstasidan gjort att respondenterna 
behållit eller som i ett fall förstärkt, sitt första intryck av webbplatsen, även efter att ha nyttjat 
den klassiskt estetiska delen av webbplatsen, till ett positivt helhetsintryck. Men för att kunna 
göra en riktig analys behövs kontrollgruppen. För två av tre respondenter i kontrollgruppen 
har även där ett negativt första intryck vänts till ett positivt helhetsintryck. För den tredje re-
spondenten har ett positivt första intryck försvagats till ett neutralt helhetsintryck (tabell 6.15). 
Även i kontrollgruppen har negativa första intryck förstärkts till positiva helhetsintryck. Alltså 
kan detta inte helt sägas bero på den uttryckande förstasidan som undersökningsgruppen fick 
se. Det man dock kan säga utifrån resultaten är att endast i kontrollgruppen har det första in-
trycket försvagats och blivit till ett sämre helhetsintryck. Det går också att se att det är gene-
rellt positivare intryck bland respondenterna i undersökningsgruppen även om detta inte syns i 
medianvärdet för helhetsintrycket. Det hade med stor säkerhet synts om jag hade haft fler re-
spondenter per grupp. 
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Jag skulle ändå vilja säga att det finns ett samband mellan det första intrycket och helhetsin-
trycket av en webbplats även om jag till viss del är osäker på om min definition av helhetsin-
trycket, såsom medianvärdet av svaren på fråga 9-27, verkligen speglar respondentens upp-
levda helhetsintryck av webbplatsen. Detta är en fråga om intern validitet, om instrumentet 
verkligen mäter det man vill undersöka (Patel och Davidson, 1994). För att kunna reda ut om 
jag verkligen mäter helhetsintrycket med mina enkätfrågor skulle jag behöva genomföra en 
betydligt större undersökning med fler respondenter. Jag skulle eventuellt även behöva an-
vända intervjuer tillsammans med min enkät för att kunna jämföra svaren i intervjun mot re-
sultaten av min enkät. Det är dock ett så pass vedertaget faktum att det första intrycket är det 
som vi grundar övriga intryck på att jag inte ser någon anledning att tvivla på att detta även 
gäller i kontexten webbdesign. 

8 Slutsatser 
Mina slutsatser har upplägget att jag först presenterar den slutliga reviderade listan över krite-
rier. Sedan för jag en diskussion angående den undran jag uttryckt och huruvida man kan ge-
neralisera något av de resultat jag samlat in. 

8.1 Slutlig lista av kriterier 
Jag presenterar i detta avsnitt det som jag räknar som denna uppsats huvudsakliga kunskaps-
bidrag. Det är en operationalisering av begreppet estetik ner till kriterier för design och utvär-
dering av webbplatser. Jag går via dimensionerna klassisk- och uttryckande estetik (Lavie och 
Tractinsky, 2003) ner till de begrepp som karakteriserar dessa dimensioner (ibid.). Dessa be-
grepp har jag definierat och mina definitioner har jag sedan kopplat till designprinciper för 
grafisk form och användbarhet som jag funnit i litteratur (tabell 5.1). Det är kedjan från kon-
kreta designprinciper till det abstrakta begreppet estetik som är mitt kunskapsbidrag och då 
framförallt den del i kedjan som är kopplingen mellan de konkreta designprinciperna och de 
karaktärsdrag som Lavie och Tractinsky (2003) definierat för de två estetiska dimensionerna. 
Dessa definitioner tjänar som kriterier för utvärdering och design av webbplatser. Den slutliga 
listan av kriterier följer i tabell 8.1. Vissa kriterier har även fått en förklarande text. 
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 Klassisk estetik  
Tydlig  
- Lätt att uppfatta webbplatsens budskap  
- Webbplatsens delar är väl avgränsade  
Behaglig  
- Tillgänglig information Den information jag söker är alltid 

tillgänglig 
- Enkel, lättförståelig navigation  
Ren  
- Webbsidan är uppbyggd av relevanta delar  
- Webbplatsen innehåller inget som stör budskapet  
Estetisk  
- Webbplatsen är smakfull  
- Webbplatsen är tilltalande  
Symmetrisk Webbplatsen design har en viss grad 

av symmetri 
- Webbplatsen har visuell balans Den upplevda vikten av webbplatsens 

vardera sidor är ungefär lika 
- Webbplatsens design ger ett intryck av harmoni  
 Uttryckande estetik  
Originell  
- Webbplatsen utmärker sig gentemot andra webbplatser 
Sofistikerad  
- Webbplatsen verkar välutvecklad och komplex  
Fascinerande  
- Webbplatsen fångar mitt intresse  
Specialeffekter  
- Webbplatsen innehåller specialeffekter Specialeffekter kan exempelvis vara 

animation eller ljud. 
Tabell 8.1 Slutlig lista över kriterier. 

8.2 Övriga slutsatser 
Jag har redan i analysen uttryckt mina funderingar över hur långt resultaten av min undersök-
ning räcker för att dra några egentliga slutsatser om det som har med haloeffekten att göra i 
min frågeställning, nämligen sambandet mellan första intrycket och helhetsintrycket. Detta 
samband är ju en förutsättning om man ska kunna nyttja haloeffekten för att kombinera ihop 
grafisk form och användbarhet, eller om man hellre vill, uttryckande estetik och klassisk 
estetik. Utmaningen är att kombinera dessa i en och samma webbplats utan att låta någon av 
dem utstå ett alltför hårt stålbad. Anledningen till att sambandet mellan första intrycket och 
helhetsintrycket är en förutsättning är å ena sidan att en webbplats med en förstasida designad 
efter uttryckande estetiks kriterier skulle kompensera för avsaknaden av uttryckande estetik på 
övriga delar av webbplatsen. Å andra sidan skulle den övriga webbplatsens inriktning mot 
klassisk estetik och därmed även användbarhetsdesign göra att själva användandet av webb-
platsen totalt sett präglades mest av användbarhet och klassisk estetik. Detta trots att förstasi-
dan var designad mer åt det uttryckande estetiska hållet. Denna kombination skulle i slutän-
dan göra att användarens totala intryck av webbplatsen skulle färgas av det första intrycket. 
Webbplatsen skulle uppfattas ha en originell intressant design (uttryckande estetik) som sam-
tidigt inte gjorde avkall på användbarhet och grafisk form (klassisk estetik). Det skulle göra 
att man som designer lyckats få båda dessa dimensioner av estetik att passa ihop på en och 
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samma webbplats. Allt bygger alltså på om det räcker att användarens första intryck präglas 
av uttryckande estetik för att dennes upplevelse av den uttryckande estetiken även ska ingå i 
helhetsintrycket. 
Jag kan inte ge något direkt svar på min undran om kunskap om haloeffekten kan bidra till att 
användbarhet och grafisk form kan kombineras vid design av webbplatser. Detta dels för att 
jag endast genomfört en pilotstudie och anser att för att kunna se några tydliga tendenser 
krävs en betydligt större studie. Dels för att jag inte kan säga att jag fullt ut bevisat sambandet 
mellan ett positivt första intryck och helhetsintrycket av samma webbplats, något som är en 
förutsättning för mitt resonemang om utnyttjandet av haloeffekten vid webbdesign. 

9 Diskussion 
Eftersom arbetet med att definiera kriterier växte fram som det mer och mer tongivande i upp-
satsen kan mitt tillvägagångssätt tyckas lite trevande. Detta hade med stor säkerhet sett annor-
lunda ut om framtagandet av dessa kriterier från början varit uppsatsens huvudsakliga kun-
skapsbidrag. 
 
Jag har redan berört begränsningarna i min uppsats. De rör främst att jag inte kunnat generali-
sera några resultat på grund av storleken på min studie. Då jag valde att göra en pilotstudie är 
detta dock inte något oväntat utan tvärtom var jag införstådd med detta. Jag var tvungen att 
göra vissa val då omfattningen av detta arbete annars hade blivit för stort och jag hade inte 
haft tid att färdigställa det. Det hänger därmed en större undersökning i luften efter att ha av-
slutat denna för att få svar på min undran samt att ytterligare befästa och utveckla de kriterier 
jag tagit fram. Detta är dock inget jag i nuläget planerar att göra själv utan jag lämnar det 
istället som förslag på vidare forskning. 
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11 Bilagor 
11.1 Bilaga 1: Enkät 
 
Enkät 
 
Bakgrundsinformation 
 
 
1. Man____ Kvinna____     Sätt kryss. 
 
2. Ålder: ______ år 
 
3. Vad studerar du? _________________________________________ 
 
 
 
Ringa in det alternativ som bäst stämmer med din uppfattning. 
 
 
4. Webbplatsen var: 
 
Inte alls 
visuellt tilltalande 

Mycket
visuellt tilltalande

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
 
 
 
Svaren på följande fyra frågor hittar du på webbplatsen. 
 
 
5. Vad är telefonnumret till Cykelsamordnaren i Örebro? ______________________ 
 
6. Vad kostar det att hyra en barncykel i en vecka? ______ kronor 
 
7. Hur många luftpumpar har kommunen satt upp i Örebro? ______ stycken 
 
8. Hur mycket kostar cykelkartan? ______ kronor 
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(Fråga 9-27) 
Ringa in det alternativ som bäst stämmer med din uppfattning. 
OBS, ringa endast in ett alternativ per fråga. 
 
 
9. Webbplatsens navigation är enkel och lätt att förstå. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
10. Webbplatsen är tilltalande. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
11. Jag upplever att webbplatsen har visuell balans. 
(Den upplevda vikten av webbplatsens vardera sida är ungefär lika.) 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
12. Designen på webbplatsen är behaglig. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
13. Det finns delar (bilder, texter etc.) av webbplatsen som stör budskapet. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
14. Webbplatsen är smakfull. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
15. Webbplatsens design är tydlig. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt
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16. Webbplatsen har en originell design. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
17. Webbplatsen är estetisk. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
18. Webbplatsen verkar välutvecklad och komplex. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
19. Webbplatsen har en ren design. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
20. Webbplatsens olika delar är väl avgränsade från varandra. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
21. Designen på webbplatsen är symmetrisk. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
22. Webbplatsen fångar mitt intresse. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
23. Den information som finns på webbplatsen är tillgänglig. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt
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24. Alla delar av webbplatsen är relevanta. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
25. Webbplatsen innehåller animation, ljud eller andra unika former av interaktion. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte/ 

ingen åsikt 
Stämmer ganska bra Stämmer helt

 
 
26. Webbplatsen ger ett intryck av harmoni. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte Stämmer ganska bra Stämmer helt
 
 
27. Det var svårt att uppfatta webbplatsens budskap. 
 
Stämmer inte alls Stämmer inte helt Vet inte Stämmer ganska bra Stämmer helt
 
 
Tack för din medverkan 
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