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Abstrakt: 
Alf Kronvall, Perceptionsanalys av tre webbplatser som använder Flash: 
 -skillnader i syn på färg och form bland kvinnliga och manliga 
Internetanvändare i olika åldersgrupper, C-uppsats i Medieteknik, Södertörns 
högskola, Haninge, HT 2003. Handledare: Jan-Olof Gullö.  
 
Denna uppsats undersöker hur kvinnor och män i olika åldersgrupper 
förhåller sig till Flashapplikationer utifrån deras uppfattning om färg och 
form. Deltagarna som består av skolungdomar, nyexaminerade studenter 
och pensionärer har genom en enkät och en semistrukturerad 
intervjuform fått redogöra för sina intryck av Santa Marias, Eccos och 
Indiskas webbplatser.  
 
Undersökningsdeltagarna identifierar Flashelementen genom deras 
rörelser. Deltagarna vill välja om de ska se animationer och andra 
applikationer skapade i Flash för att inte tappa koncentrationen från 
övrigt innehåll. Studenterna i undersökningen har en mer kritisk hållning 
till färgval, formgivning och användandet av Flash än övriga. Kvinnorna 
i undersökningen har en mer liberal hållning till färg och form än 
männen. 
 
Nyckelord: kognitionspsykologi, perception, färg, form, varumärken, Flash, 
webbdesign 
 

 
Abstract: 
This essay explores how men and women in different age groups 
experiences Flashapplications, depending on their perception of colour 
and form. The participants, teenagers at a junior high school, students 
who just have finished their degree and senior citizens have by answering 
a form and by taking part in a semi structured interview been able to 
express their opinion of the following Scandinavian web pages: Santa 
Maria, Ecco and Indiska. 
 
The participants identify the flash objects by their movements. The 
participants want to be able to choose weather or not to see the 
animations and other applications created in Flash, to avoid loosing focus 
on the other information the trademarks wants to express. The students 
have the most critical approach to colour, form and the use of Flash 
objects. The female participants have a more liberal approach to colour 
and form then the male participants.  
 
Keyword: cognition psychology, perception, colour, form, trademarks, Flash, 
web design 
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1. Inledning 
Genom ökad bandbredd och andra tekniska innovationer har möjligheten 

att skapa unika och avancerade gränssnitt till hemsidor på Internet ökat. 

Flash är ett av de vanligaste insticksprogram som bl.a. förenklar 

användandet av ljud och rörliga animationer på webbplatser. Internet 

förväntas av många nu gå in i en ny utvecklingsfas där den gamla 

tekniken gör plats för ny.  

 

Olika åldersgrupper har kommit i kontakt med Internet i olika skeden av 

sina liv. De använder därför Internet på olika sätt och i olika 

utsträckning.  Alla människor har inte samma vilja att ta till sig 

förändring utan vill hålla fast vid det gamla. Inom kognitionspsykologin 

kallas detta för kognitiv dissonans. Finns det någon sanning i att 

människor ju äldre de blir får en konservativare hållning till färg och 

form? Eller rör det sig främst om individuella avvikelser? Jag tror att det 

finns en uppenbar risk att alienera många användare genom en för fri 

hållning till användandet av färg och form. Men jag har samtidigt svår att 

se hur någon vill att utvecklingen av mediet avstannar. 

 

Ofta tar människor färg och form för givet och glömmer att de är några 

av våra viktigaste kommunikationsverktyg. Färg används exempelvis 

flitigt som symbolbärare inom politik.1 I Disney’s tecknade filmer brukar 

figurer gjorde med mjuka former visa sig vara filmens goda karaktärer. 

De karaktärer som är gjorda med mer kantiga drag visar sig ofta istället 

vara osympatiska eller rentav skurkar. 

 

En av de mest pådrivande faktorerna för utvecklingen av färg och 

formspråket på Internet har vart marknadsföringen av varumärken. 

Internet har under mindre än ett årtionde blivit en av våra största 

marknadsplatser. Internet har därmed enligt Dahlén bidragit till att öka 

medvetenheten om möjligheten att använda färg och form för att ge det 

                                                 
1 Rydberg, Karl, Färger i vardagsliv och terapi: En bok om färgernas stimulerande 
effekt, Västerås: ICA förlaget AB (1999), sid 35 
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rätta associationerna till ett varumärke.2 Ett av Flash’s främsta 

användningsområden har också varit till att skapa just reklambanners och 

webbplatser till olika varumärkeskampanjer. 

 

Mycket av den forskning som har gjorts om färg och form som 

kommunikationsmedel är skapade före Internets framväxt. Huvuddelen 

av de teorier som skapats utgår därför ifrån analoga medier. Vi kan inte 

förutsätta att det råder samma regler för upplevelsen av färg och form i 

analoga och digitala medier. Inte heller att samma regler gäller för alla 

åldersgrupper i tanke på hur nyligen Internet etablerade sig som 

massmedium. Det står klart att personers bakgrund och upplevelser 

påverkar deras sätt att uppmärksamma färg och form, även i specifika 

sammanhang. Marknadsföring på Internet är ett resultat av de speciella 

omständigheter som gäller för mediet. Detta har bara påbörjats att 

studera.  

1.1 Syfte 
Mitt övergripande syfte blir att undersöka hur kvinnor och män i olika 

åldersgrupper ser på tre varumärkens webbplatser som i olika 

utsträckning använder sig av Flashapplikationer utifrån deras 

uppfattning om färg och form.  

1.2 Frågeställning 
Jag har använt mig av följande frågeställningar för att kunna behandla 

mitt problemområde mer ingående: 

 

1. Hur ser respondenterna utifrån deras kön och ålder på 

varumärken på Internet och på de specifika varumärken vars 

hemsidor analyseras närmare i uppsatsen? 

2. Hur ser respondenterna på Flashapplikationer, förekommer det 

skillnader i uppfattningen mellan kön och ålder? 

                                                 
2 Dahlén, Michael, Marknadsföring i nya media -marknadsföring i kubik, Malmö, Liber 
AB (2002), sid 26 
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3. Vad uppmärksammar och hur uppfattar respondenterna färg och 

form på de tre varumärkenas webbplatser, förekommer det 

skillnader i uppfattningen mellan kön och åldersgrupp? 

4. Förekommer det favorit färger och former bland respondenterna? 

I så fall vilka? 

1.3 Avgränsningar 
Internet ger upphov till många olika forskningsområden och jag valde 

snabbt att begränsa mig till att studera färg och form i samband med 

användandet av Flash applikationer. Arbetet gick vidare till att hitta 

lämpliga webbplatser och en röd tråd dem emellan. Det stod snabbt klart 

att många webbplatser för varumärken använde sig av Flash.  

Jag anser också att marknadsföring av varumärken är ett tacksamt 

område att studera i sammanhanget eftersom man använder ett tydligt 

färg- och formspråk, och ofta är bland de första att använda sig av ”ny” 

teknik. Jag valde därefter ut tre skandinaviska varumärken, Santa Maria, 

Ecco och Indiska, vars webbplatser alla i olika utsträckning använder sig 

utav Flash. 

 

Jag bestämde mig tidigt för att huvudsakligen använda mig av kvalitativa 

intervjuer för datainsamlandet eftersom det är den personliga upplevelsen 

som jag ansåg bör vara i centrum i uppsatsen. För att avgränsa mig 

ytterligare studeras det i uppsatsen tre fokusgrupper, ungdomar på en 

högstadieskola, nyexaminerade studenter och pensionärer på ett IT-café. 

Totalt ingår åtta personer i undersökningen. Jag insåg senare att dessa 

intervjuer skulle behöva kompletteras med en beskrivande analys av de 

aktuella webbplatserna. Detta framförallt för att uppsatsen skulle bli mer 

lättförståelig för läsaren. Jag har inte för avsikt att göra några större 

generaliseringar utifrån respondenternas uttalanden. Jag vill i denna 

uppsats bara belysa de perspektiv som dessa människor delgivit mig och 

vidare tolka detta för en djupare förståelse. Jag avser inte att ge mig in i 

någon diskussion om de socialt konstruerade könen eller 

könsöverskridare utan har i denna uppsats enbart undersökt skillnader 

mellan de biologiska könen (som här definieras som män och kvinnor). 
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Jag har utgått ifrån ett kognitionspsykologiskt perspektiv att se på 

reception och frångått de synsätt som härstammar ur semiotiken och 

symbol teorin.  

1.4 Definitioner 
Form: Med begreppet form avser jag i denna uppsats dels i ett 

macroperspektiv hur man disponerar och fördelar grafiska eller visuella 

element på en yta. I mikroperspektivet syftar jag på en specifik 

regelbunden yta, ett formelement som cirkel, rektangel etc.  

Webbplats, sajt och hemsida: är här olika synonymer för sammanfogade 

html- eller flashdokument med specifika teman eller innehåll som ofta är 

knytet till ett visst domännamn. 

Undersida: Ett dokument som är en del av den större webbplatsen av 

ovanstående karaktär. 

Pop-up fönster: Ett nytt webbläsarfönster som öppnas automatiskt.  

Banner: En ruta vid sidan om innehållet av sidan som ofta visar reklam 

genom animationer. 

Mouse-over effekt: Ett funktion som resulterar att muspekaren eller ett 

objekt på webbplatsen ändrar utseendet när muspekaren rör sig över 

objektet.  

Frames: Html-kodning som delar webbläsarens fönster i mindre ytor, 

vilket gör att användaren i dessa ytor kan se olika delar av en sida eller 

flera sidor samtidigt. 

Tabell form: Html kodning som delar upp ett html-dokument i tabeller 

och kolumner. 

Cookie fil: en fil från en webbserver med information som lämnas på 

datorns hårddisk. 

1.5 Disposition 
I det följande kapitlet presenteras den relevanta bakgrunden till det 

fenomen jag valt att studera, detta för att läsaren ska kunna sätta in 

uppsatsen i en större kontext.  I teorikapitlet presenteras utvalda 

uppfattningar som är relevanta för forskningsuppgiften. I metodkapitlet 

redogörs för de tillvägagångssätt jag haft under uppsatsarbetet.  
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Undersökningskapitlet inleds med en presentation av respondenterna och 

deras generella uppfattningar om färg, form och flashapplikationer. 

Respondenternas förkunskaper och erfarenhet har påverkat deras sätt att 

se på de studerade webbplatserna. Efter en beskrivande analys av vardera 

webbplats efterföljer respondenterna redogörelser för deras upplevelser 

av webbplatsen i fråga.  Detta upplägg är till för att öka läsarens 

förståelse för respondenternas svar och för att läsaren ska ha 

webbplatserna upplägg nära i minnet. Jag redogör ofta för vad varje 

fokusgrupp tycker om varje webbplatserna från yngst till äldst. I de 

situationer då andra klara sammanband som inte har med fokusgrupperna 

att göra har jag ändå frångått detta mönster. I kapitel 7 sker en 

sammanfattning och en analys av respondenternas svar efter uppsatsens 

frågeställningar. I uppsatsens sista kapitel för jag en avslutande 

diskussion om de resultat jag fått och eventuell framtida forskning.  

1.6 Tidigare forskning 
Inom gestaltpsykologin försökte man i början av 1900-talet formulera de 

lagar som styr hur våra perceptioner organiseras. Denna gren av 

psykologin har varit undertryckt en period på grund av behaviorismens 

dominans under mitten av seklet. Liknande idéer har dock återvänt 

genom det ökande datoranvändandet och har förankrats i nyare kunskap 

om hjärnans funktioner, främst inom kognitionspsykologin.3 

Även om det inte finns någon forskning i något som direkt 

överinstämmer med mitt ämne så bedrivs det i dagsläget forskning om 

olika åldersgrupper och Internet på flera universitetsinstitutioner i landet. 

Det samma gäller för ämnen som anknyter till färg och form i människa- 

data interaktion.  

 

På DSV i Stockholm (institutionen för Data och Systemvetenskap), ett 

samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms 

universitet fortgår arbetet med forskningsprojektet ”NYTTIG- IT för 

äldre”.4 På Centrum för studium av Människan och Datorn på Uppsala 

                                                 
3 Gärdenfors, Peter, Fängslande information, Natur och kultur, Stockholm (2003), sid 75 
4 www.dsv.su.se/ hämtningsdatum 2004-02-10 
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universitet har Alexander Allard gjort flera publikationer om färg i 

människa – datainteraktion.5 På World Internet Institute, som är ett 

oberoende forskningsinstitut i Gävle, bedrivs mycket forskning med 

fokus på Internet och dess påverkan på människa och samhälle.6 

 

Några få c-uppsatser har också skrivits i närbesläktade ämnen på 

Multimedia och pedagogik - teknik utbildningen vid Stockholms 

universitet.  

                                                 
5 www.uu.se/ hämtningsdatum 2004-02-10 
6 www.wii.se, hämtningsdatum 2004-02-10 



 12

2. Bakgrund 
 

2.1 Internet 

2.1.1 Internetanvändande 
Våren 1995 var det bara 1 procent av den svenska befolkningen som 

hade tillgång till Internet. Samma siffror var enligt Statistiska 

centralbyrån för år 2001 att 68 procent av Sveriges befolkning hade 

tillgång till Internet i hemmen, på jobbet eller i skolan. I samma 

undersökning framkommer det att över 50 procent av befolkningen 

använder sig av Internet dagligen.7 Användandet har ökat snabbt, enligt 

Lundström mycket snabbare än vad det tidigare gjort för något annat 

medium.8  

 

Men faktum kvarstår att de övriga 32 procenten inte använder sig av 

Internet i någon nämndvärd utsträckning. Enligt World Internet Institute 

(W.I.I) är det fortfarande 3 miljoner svenskar som inte har Internet i sina 

hem. Av dessa är ungefär 1,3 miljoner personer äldre än 65 år. I åldrarna 

15-34 år saknar 900.000 personer Internet hemma och en miljon i 

åldrarna 35-64 år. De äldre anger ointresse och för krånglig teknik som 

de främsta skälen till varför de inte har Internet i hemmet. För den yngre 

åldersgruppen handlar det istället ofta om ekonomiska och tidsmässiga 

skäl för att inte skaffa Internet, uppger W.I.I.9 Det bör ändå tilläggas att 

en tredje undersökning visar att personer i Stockholms regionen över 55 

surfar mest i jämförelse med samma åldersgrupper i resten av Europa.10 

2.1.2 Internet och marknadsföring 
Internet användes till en början av militärväsendet och 

universitetsvärlden. Det var inte förrän användandet spred sig bland 

allmänheten som privata intressen insåg mediets potential. Den första 
                                                 
7  Statistiska Centralbyrån, IT i hem och företag - En statistisk beskrivning, Rapport, 
SCB (2000), http://www.scb.se/publkat/transporter/it/it.pdf (2004-01-06) 
8 www.mediearkivet.se/mediearkivet/sok/skolor/skolor.html, hämtningsdatum 2003-11-
10, Lundström, Bo; Konsten att nå fram på nätet, 2000, sid 22  
9 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1804&a=157909, hämtningsdatum 2004-01-06 
10 Stockholm City, torsdagen den 22 januari, 2004, sid 5 
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reklambannern publicerades på webbplatsen HotWired i oktober 199411. 

Snabbt utvecklades nya digitala reklamformer anpassade för Internet, 

däribland Pop-up fönster, knappar och stortavlor. 1999 var Internet det 

reklammedium som hade kraftigast tillväxt, med en 150 % ökning i 

reklam. Men genom IT-kraschen vände siffrorna nedåt igen. Ett annat 

skäl till minskade intäkter för Internetreklam var att användarna hade 

tappat intresset för digitala annonser. På grund av att Internetanvändarnas 

erfarenhet ökat har de enligt Dahlén också blivit mer passiva, reklam som 

först lockade nyfikna upplevdes successivt som störande. Istället kom 

varumärkenas webbplatser att bli allt viktigare.12  

 

Markandsföring via Internet sker idag huvudsakligen genom en 

kombination av digitala annonser och företagens egna webbplatser. 

Många annonser har bara till uppgift att leda användaren vidare till ett 

företags webbplats. Ett viktigt begrepp för varje varumärke har blivit 

begreppet mediemix. Detta innebär att omvandla koncept för allmän 

marknadsföring och kampanjer till flera olika enheter och i olika 

medier.13 

 

Design management innebär att man arbetar aktivt med frågor som rör ett 

företags identitet. Här sammanfogas företagets filosofi, 

marknadskommunikation och strategi med formgivning, information och 

inredning. Ledningen måste vara överens om företagets identitet (det 

man är), profil (det man vill vara), image (det man vill uppfattas som) 

samt vision (dit man vill komma).14 Den grafiska profilen blir ofta en 

standardiserad kompromiss av detta. 

 

Dahlén menar att Bannerannonser och Pop-ups, i likhet med annonser i 

traditionella medier främst bygger på planerad riktad kommunikation. 

                                                 
11 www.doubleklick.com, hämtningsdatum 2003-11-22 
12 Dahlén, Michael, Marknadsföring i nya media -marknadsföring i kubik, Malmö, 
Liber AB (2002), sid 75 
13 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: Hur man får ett budskap att nå fram i 
print, film och webbsajter, Värnamo, Carlsson Bokförlag (2001), sid 40 
14 Pettersson, Rune, Ord, bild och form – termer och begrepp inom informationsdesign, 
Lund, Studentlitteratur (2003), sid 135 
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Företagens webbplats är den enda annonsformen där man enligt Dahlén 

kan räkna kommunikationen i minuter. Gällande Pop-ups och Banners 

kan man i bästa fall räkna med några sekunders engagemang. 

Användaren inleder enligt Dahlén själv oftast kommunikationen med 

webbplatsen och kommunikationstiden är också lång. Webbplatsen måste 

därför vara attraktiv och användarvänlig så att konsumenten väljer att 

stanna kvar och vill besöka sidan flera gånger.15 

 

Ett varumärkes framgång på Internet ligger enlig Dahlén passande nog i 

en lättillgänglig form och inte i själva informationsvärdet. Användarna 

bör känna sig trygga och bekanta med formen. Besökarna ska enligt 

Dahlén också snabbt känna igen sig och enkelt kunna relatera till sina 

tidigare erfarenheter av Internet och varumärket. Det gör att de inte 

behöver anstränga sig och känner sig väl till mods16.  

 

Förförelsen som den här typen av varumärkens webbplatser bör resultera 

i, rör sig enligt Dahlén om så enkla saker som grundläggande stimuli i 

form av olika synintryck.  Hjärnan är rastlös och söker hela tiden efter 

nya intryck. Webbplatsen behöver inte vara informationsintensiv, men 

den ska vara intrycksrik. Dahlén menar att varumärkens webbplatser inte 

ska skilja sig från de fysiska affärerna och etablissemangen genom att 

som ofta vara mer stilren och informationsfokuserad. Den bör istället 

utnyttja de kunskaper som affärerna gjort genom åren17. Dahlén menar att 

man för ökad dynamik på ett varumärkes hemsida bör göra enkla 

förändringar och nyheter så att konsumenterna inte blir rastlösa och 

tappar intresse. Man bör också utveckla informationsdjupet så att det inte 

enbart finns mycket information utan så att besökarna ska kunna fördjupa 

sig i sina aktiviteter på webbplatsen under de återkommande besöken18. 

                                                 
15 Dahlén, Michael, Marknadsföring i nya media -marknadsföring i kubik, Malmö, 
Liber AB (2002), sid 75 
16 Ibid, sid 76 
17 Ibid, sid 86 
18 Ibid,  sid 91 
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2.2 Flash 
Under den tid då Internet bara utnyttjades av universiteten ställdes inga 

höga krav på formgivningen, fokus låg på informationsvärdet. Men 

allmänhetens intresse ökade och med det intresset för att skapa en lättare 

och mer attraktiv användarupplevelse för att hålla kvar och locka fler 

användare. Successivt utvecklades därför komplement som gjorde att 

man kunde utveckla de formmässiga aspekterna av Internet. Olika java-

script skapade bland mycket annat mer avancerade menysystem. 

”Cascading stylesheets”, stilmallar, gjorde t.ex. att hanteringen av 

typsnitt förenklades avsevärt. Bilder och animationer hade länge varit 

begränsade till enkla jpeg:s och gif:ar eftersom man var tvungen att 

kompromissa mellan kvalité och acceptabel överföringshastighet. I takt 

med att bandbredden ökade kunde man satsa mer på animationerna, ljud 

och video och därmed skapa mer avancerade multimediaapplikationer. 

Macromedia hade länge dominerat marknaden för multimedia 

produktioner med sitt program Director. Företaget utvecklade 

Shockwavespelaren, därefter kunde streamade versioner av mycket av 

det man skapat i Director visas på webben. Director var ändå inte 

anpassat för webben och därmed minneskrävande för att ge maximal 

prestanda.19  

 

Macromedia insåg att man därför behövde skapa ett program mer 

anpassat till webben så att Internets säregenskaper kunde beaktas. Därför 

skapades Macromedia Flash, ett program optimerat för webben och som 

skapade applikationer som var betydligt mindre minneskrävande än de 

som tidigare gjort i Director. Man ville härmed också minska 

serverbelastningen och öka tillgängligheten. Det är svårt att hitta 

oberoende källor men enligt Macromedia själva når Shockwave 

applikationer fortfarande bara 63 procent utav Internet användarna 

medan 98 procent kan se en Flash applikation.20  

 

                                                 
19 www.macromedia.com, hämtningsdatum 2003-12-20 
20 Ibid, hämtningsdatum 2003-12-20 
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Flash bygger på vektorgrafik, som i sin tur bygger på angivelser för linjer 

och kurvor i koordinatsystem. Dessa innehåller även information om 

färger och andra egenskaper. Till skillnad från pixelgrafik sker ingen 

kvalitets försämring vid storleks-, form- och färgförändringar. Vid 

skalförändring ändras bara värdena för linjerna och kurvorna i systemet. 

Pixelgrafik bygger istället på punkter (pixlar), dessa är uppdelade i rutnät 

som bygger upp bilden. Kvalitén på bilderna kan lätt försämras, en liten 

bild kan aldrig bibehålla kvalitén om den skalförändras uppåt. Detta 

utesluter inte användandet av pixelgrafik i Flash. Det är nämligen också 

möjligt att importera bitmapsgrafik, ljud och video till Flash.21 

Grafiken i Flash skapas lokalt på datorn som den visas på. Det som 

överförs via webben är bara instruktioner om hur webbsidan ska se ut 

och hur den ska ritas. Resten sköts lokalt i mottagarens webbläsare. Detta 

resulterar i att datamängden som överförs via webben blir betydligt 

mindre och genom den ökade överföringshastigheten som bredband 

innebär kan man använda sig av fler animationer.22 

 

Flashfilerna kan visas som strömmande filer. Detta innebär att grafiken 

visas i mottagarens webbläsare så snart de första objekten har överförts, 

varpå överföringen löpande fortsätter i bakgrunden, samtidigt som det 

som redan har överförts visas. För att en webbläsare ska kunna visa 

Flashgrafik har man tidigare tvingats installera tilläggsprogrammet Flash 

Player. Idag installeras Flash Player automatiskt i nyare versioner av 

operativsystem och webbläsare.23  

 

Multimediainslag behöver naturligtvis inte nödvändigtvis vara bättre för 

informationstagaren. Flashapplikationer har också mött mycket av 

samma kritik som tidigare riktats mot andra multimediaprodukter. Risken 

är att Flash bara blir form och inte funktion. Presentationerna som skapas 

                                                 
21 Grönvald, Lars, Flash 5: lär dig själv, Stockholm, Förlagssystem AB (2002), sid 4 
22 Ibid, sid 4 
23 Ibid, sid 4 
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i Flash kan lätt bli en form av informationsinjektion, där läsaren okritiskt 

bara tar emot en färdig presentation.24 

2.3 Färg och form 
Färgvalen dominerades länge av åtkomsten av billiga och 

motståndskraftiga färger som förekom naturligt i vår omgivning. Dessa 

kunde sedan på sin höjd blandas ut med vitt. Att behandla färgen med 

kemiska tillsatser var länge väldigt ovanligt. Även om vårt färgtänkande 

förändrats i och med det att man kunnat framställa mer ”pastella” färger 

på kemsikt sätt har de naturtrogna färgerna bibehållit en speciell position 

hos de flesta människorna. Detta beror på att de gamla färgerna ofta är 

mest funktionella och har blivit så intimt associerade med vissa material 

att dom framstår mer eller mindre som förenade.25 

 

Lena Andersson och Kerstin Berg har gjort en studie om svenskar 

färgsmak, med betoning på inredning. Hela 60 procent angav att dom 

föredrog milda, ljusa färger. Endast 1 procent hade angett ”glada, starka 

färger” och mindre än 1 procent hade följt motton som ”dova, mörka 

färger” eller ”starka kontrasterande färger”. Färgval som ”ton-i-ton” och 

”naturfärger” lockade ungefär 10 procent av respondenterna vardera. En 

femtedel angav inte något speciellt tema.26 

 

Trots att den moderna reprotekniken gör det möjligt att skapa vinjetter 

(cirkelformade bilder) och frilägga bilddetaljer, skapa bildmontage och 

animationer så är de flesta illustrationerna i tryck och på Internet enligt 

Benthorn fortfarande rektangulära.27 

 

Upplägget på en webbplats varierar och det har bara utvecklats några få 

klassifikationer av upplägg. Bergström ser tre typiska grundformer för 

webben: 

                                                 
24 http://www.useit.com/alertbox/20001029.html, hätningsdatum 2004-02-08 
25 Färginstitutet, Färgdag 96: Färgernas betydelse (Färgrapport F50). Stockholm, 
Skandinaviska Färginstitutet AB (1996), sid 57 
26 Ibid, sid 14 
27 Benthorn, Lars; Multimedia och CD- en introduktion till interaktiva multimedia och 
CD, Studentlitteratur, Lund (1995), sid 112 
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• Vinkelhaken: Genom att börja webbdesignarbetet i det övre 

vänstra hörnet kan man lätt anpassa placeringen av text och bild 

till olika skärmformat. På detta sätt kan designern försäkra sig om 

att viktiga formelement blir synliga på alla besökares skärmar. 

Detta resulterar i att övre delen ofta används för verktyg och den 

vänstra för innehåll.  

• Centrum: Designelementen utgår i denna modell från centrum. En 

dominant bild eller text får bilda utgångspunkten och övriga 

element placeras i relation till denna.  

• Magasin: Upplägget i denna modell utgår ifrån upplägget på en 

tidnings förstasida. Texter och bilder blandas i spalter med 

klickhänvisningar till fortsatt läsning. Detta ger möjligheten till 

omfattande och varierad information.28 

På senare år menar många att en ny grundform utvecklats:  

• Dockskåp: Upplägget innebär att innehållet trängs ihop på ett fast 

utrymme i höjdled, oavsett hur högt webbläsarfönstret är.29 

Webbplatsen ramas in i mitten av sidan och omges av tomma 

ytor.  

 

2.4 Varumärken: 

2.4.1 Santa Maria 
Santa Maria startade som en kryddhandel i Göteborg 1911. Santa Maria 

kryddor är idag ledande i Norden gällande sitt kryddsortiment och detta 

är samtidigt utgångspunkten för företagets övriga smaksättningskoncept. 

Dessa koncept utgör konsumentsidan, men företaget vänder sig också 

mot storkök och butikskök.30 

 

Santa Marias kryddglas designades ursprungligen 1959 av 

designerteamet Sigvard Bernadotte och Acton Björn. I slutet av 1980-

                                                 
28 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, Värnamo, Carlsson Bokförlag 
(2001), sid 224 
29 http://www.autark.se/webbteknik_diverse3.html#dockskap, hämtningsdatum 2004-
01-07 
30 www.santamaria.se, hämtningsdatum, 2004-01-03 
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talet gjordes en diskret förändring av etikett och lock, men annars har 

designen varit den samma genom åren. Denna form har även varit 

inspirationskälla för de senare tillkomna produkternas grafiska profil och 

för hemsidans utformande.31 Webbplatsen är skapad av den 

Göteborgsbaserade webbyrån Daddy och mediebyrån Valentin. 

2.4.2 Ecco 
Ecco grundades 1963 i Danmark av Karl Tuusbuy och företaget ägs 

fortfarande av familjen. I dagsläget är Ecco som producerar 11 miljoner 

skor årligen, det sjunde största skomärket i världen. Företaget har 3000 

butiker runt om i världen och dessutom arbetar över 9000 personer med 

själva skoproduktionen.32  

 

Webbplatsen är en del av Eccos pågående internationella kampanj och 

ska var identisk för besökare från hela världen oberoende på vilket språk 

de väljer att se webbplatsen. All form styrs av de kreativa direktiv som 

huvudkontoret i Danmark ger till övriga nationella kontor.33 

 

Den främsta målgruppen för Eccos webbplats och övriga verksamhet är 

enligt Mette Løvbom, på marknadsavdelningen i Danmark, män och 

kvinnor över trettio med medel- eller över medelinkomst. Eccos senaste 

projekt har haft olika teman med rörelse. Mette Løvbom tycker att Flash 

är bra på att återspegla detta. Hon menar att företaget använder Flash 

redan på introsidan för att öka intresset bland besökarna och sedan för att 

hålla kvar deras uppmärksamhet.34 

2.4.3 Indiska 
Indiska omfattar år 2003 60 butiker. Antalet anställda är drygt 500 

personer och företaget omsätter årligen 650 miljoner kronor. Företaget 

har expanderat utanför Sveriges gränser och har numera butiker i båda 

                                                 
31 www.santamaria.se, hämtningsdatum 2004-01-03 
32 www.ecco.com/se/, hämtningsdatum, 2004-01-03 
33 e-post intervju med Mette Løvbom på marknadsavdelningen på Eccos huvudkontor 
2004-01-10 
34 Ibid, 2004-01-10 
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Finland och Danmark.35 Företaget startades när grevinnan Hamilton efter 

resor i orienten 1901 öppnade en butik kallad Indiska utställningen på 

Regeringsgatan i Stockholm.36 

 

Företagets webbansvariga Marie-Fe Abrigo menar att Indiska med sin 

hemsida och användande av Flash vill skapa en upplevelse utöver det 

vanliga: ”Indiska står för färg och form och vi vill krydda svenskarnas 

vardag”. Företaget har valt att frångå att prata om specifika målgrupper 

när man utformat webbplatsen eftersom Indiska ses som ett 

livsstilsföretag, där alla som uppskattar deras utbud och stil är potentiella 

kunder. Företaget ser kvinnor som sin främsta målgrupp och har numera 

enbart dam och barnkläder. På inredningssidan har Indiska även män som 

målgrupp.37  

 

Mediabyrån Projector utvecklade webbplatsen åt Indiska. Även om några 

få personer hört av sig och klagat över att webbplatsen är för tung med 

Flash så har klagomålen varit få. Företaget har ändå valt att välja bort 

dessa användare eftersom de som har Flash får en ”desto större 

upplevelse”. Indiska ser det själva som en brist att man inte kan skriva ut 

delar av webbplatsen.38 

 

                                                 
35 www.indisk.se, hämtningsdatum 2004-01-03 
36 Ibid, hämtningsdatum 2004-01-03 
37 e-post intervju med Marie-Fe Abrigo, webbansvarig på indiskas huvudkontor 
Stockholm, 2003-12-17 
38 Ibid, 2003-12-17 
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3 Teori: 
 

3.1 Kognitionspsykologi 
Allt vi känner, rör, smakar och gör är en del av människans 

tillvägagångssätt att införskaffa kunskap. Kognitionspsykologi har för att 

kunna förklara människans beteende och de mentala processer de föregås 

av därför tagit sig an informationsprocessen.39 Kognition hänvisar till den 

process i vilken vi kommer i kontakt med någon eller något och hur vi 

därigenom införskaffar kunskap.40 Kognitionspsykologin försöker 

karakterisera processer såsom perception, inlärning och problemlösning 

genom att undersöka deras kapacitet och begränsningar. 

 

Kognitionspsykologin har utarbetat effektiva metoder för att undersöka 

hur människor arbetar med varandra och de saker som vi omges och 

använder oss av. Genom informationsteknologins framväxt har en av 

kognitionspsykologins uppgifter blivit att förstå och beskriva hur 

människor interagerar med datorer och den kunskap som utbyts 

däremellan. Kognitionspsykologi främsta bidrag till medietekniken är att 

man skapat direktiv för datoranvändandet, modeller för att förutsäga 

mänskligt beteende och användandet av empiriska metoder för testandet 

av datasystem.41 

3.1.1 Kognitionspsykologi och olika 
personlighetstyper 
Olika individer har olika kognitiva egenskaper och förkunskaper, detta 

kan påverka vilken förmåga användare har att utnyttja en applikation. 

Individer skiljer sig åt bl.a. i dimensionen impulsivitet - reflexitivitet. 

Kognitivstil handlar därför om allmänna tendenser i en individs 

tänkande. Vissa individer är mer eftertänksamma och planerande medan 

andra reagerar snabbt och med minimal planering. Om det är möjligt att 

                                                 
39 Jenny Preece (red), Human-computer interaction, 1994, Pearson Education Limited, 
Edinburgh Gate, sid 39 
40 Ibid, sid 62 
41 Ibid, sid 39 
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individualisera program och utbildning bör man därför ta hänsyn till 

skillnader i kognitiv stil mellan spontana och mer reflektiva användare. 

Både för hög och för låg motivation hos individen inverkar negativt på 

individens prestation.42 En omedelbar bilduppfattning sker på en låg 

kognitiv nivå. Vi kan därför väldigt snabbt bli känslomässigt påverkade 

av bilder. En analytisk bilduppfattning sker på en högre kognitiv nivå och 

innebär att vi engagerar hela det mentala systemet för att förstå och tolka 

bildinnehållet.43 

3.2 Perception 
Den mänskliga hjärnan är enlig Gärdenfors ingen passiv mottagare av 

bilder och ljud från omvärlden. Den söker aktivt efter mönster och den 

tolkar omvärlden. Den rena ljusperceptionen har visat sig vara den mest 

basala och ursprungliga. Därefter följer färgseendet som i sin tur är 

snabbare och mera primitivt än upplevelsen av form.44 I botten av vår 

förståelse finns biologiskt betingade mekanismer som styr hur vi 

uppfattar omvärlden. Överst finns det enligt Gärdefors kulturella koder 

som man måste behärska för att kunna tolka t.ex. konstverk och dikter. 

När vi väl kan koderna styr de i hög grad vår uppfattning om i det här 

fallet färg och form.45 Det finns ett fenomen inom den kognitiva 

psykologin som kallas för kategorisk perception. Det innebär enligt 

Gärdefors att en verklighet där det inte finns några skarpa gränser 

sorteras upp i distinkta fack av den mänskliga hjärnans kognitiva 

mekanismer. I tolkning av perception lägger vår hjärna till gränser som 

inte har någon verklig motsvarighet. Gränserna ges av ett system av 

kategorier som är en produkt av inlärning.46   

 

En viktig fråga inom psykologin är hur tidigare erfarenheter påverkar en 

människas förmåga till perception. Gärdefors menar att expertkunskap 

                                                 
42 Allwood, Carl Martin, Människa-datorinteraktion – Ett psykologiskt perspektiv, 
Lund, Studentlitteratur (1998), sid 51 
43 Pettersson, Rune, Ord, bild och form – termer och begrepp inom informationsdesign, 
Lund, Studentlitteratur (2003), sid 93 
44Rydberg, Karl, Färger i vardagsliv och terapi: En bok om färgernas stimulerande 
effekt, Väserås: ICA förlaget AB (1999), sid 70  
45 Gärdenfors, Peter, Fängslande information, Natur och kultur, Stockholm (2003), sid 73 
46 Ibid, sid 77  
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inom en domän stark påverkar vad man ser.47 Gärdefors menar också att 

detta blir minst lika tydligt i vad man väljer att inte se. 

 

Petterson menar att den enskilda mottagaren eller användaren genom att 

få tillfälle att utnyttja flera av sina sinnen lättare kan skaffa sig en 

uppfattning av helheten. Att få en helhetsuppfattning fördjupar även 

förståelsen av den detaljinformation som finns lagrad i systemet. Regn är 

inte bara ett metrologiskt fenomen, det är även en upplevelse av smak, 

lukt och ljud, tillika ger det liv åt jorden. Ett stimuli kan därför uppfattas 

olika vid olika tillfällen.48 

3.3 Färg 
Rydberg menar att färger har använts som symboliska betydelsebärare 

genom människlighetens historia tack vare färgernas förmåga att väcka 

känslor.49 Betydelsen av dem är något som människan successivt kommit 

överens om och är beroende på vilken tid, plats och kultur vi tillhör men 

är enligt Karlsson även beroende av de val som olika yrkesgrupper inom 

bl.a. grafiskform gjort åt oss.50 Rydberg menar att färgkodning i det 

högteknologiska samhället blivit en oumbärlig informationsbärare som 

används till trafikljus, varningsmarkeringar och uniformer m.m. eftersom 

de ger en snabb och koncentrerad signal. Färger tycks även vara nycklar 

till undermedvetna processer.51 

 

Vår färguppfattning är ett resultat av såväl psykologiska, biologiska och 

fysikaliska aspekter. Vår färguppfattning består t.ex. av tre viktiga 

komponenter, nyans (hue), intensitet (intensity) och mättnad 

(saturaition). Nyansen bestäms genom de spektrala våglängderna i ljuset. 

Blått har en kort våglängd, grön medium och rött en lång våglängd. 
                                                 
47 Gärdenfors, Peter, Fängslande information, Natur och kultur, Stockholm (2003), sid 89 
48 Pettersson, Rune, Ord, bild och form – termer och begrepp inom informationsdesign, 
Lund, Studentlitteratur (2003), sid 462 
49 Rydberg, Karl, Färger i vardagsliv och terapi: En bok om färgernas stimulerande 
effekt, Väserås: ICA förlaget AB (1999), sid 69 
50 Karlsson, S; Kommunikation genom färger- Inom Multimedia och Webbdesign (C-
uppsats vid multimedia pedagogik-teknik), Stockholms universitet, Pedagogiska 
institutionen (1998), sid 15 
51 Rydberg, Karl, Färger i vardagsliv och terapi: En bok om färgernas stimulerande 
effekt, Väserås: ICA förlaget AB (1999), sid 70 
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Uppskattningsvis kan 150 olika nyanser urskiljas av den genomsnittliga 

människan. Intensiteten är själva ljuset i färgen och mättnaden innebär 

mängden av vitt i färgen. Genom att blanda dessa två egenskaper kan 7 

miljoner olika färger skapar. Ett otränat öga kan ändå bara urskilja 10 

färger från varandra. Bara 3-4 procent av ögats tappar hanterar blått ljus 

vilket gör att denna färg ger sämst skärpa.52 

3.3.1 Färgers inverkan 
De flesta hävdar att de har någon favorit färg. Den universella 

favoritfärgen har i studier visat sig vara blå, följt av rött, grönt, violett, 

orange och gult i nämnd ordning. Vid bestrålning av favoritfärger kan 

man uppnå rent hypnotiska effekter.53 Brown  hävdar att färg är alltid 

kopplad till i vilket sammanhang de används i. Det är alltså bara i 

specifika sammanhang som det går att avgöra om de fyller sitt syfte.54  

 

Rött och blått är enligt Rydberg varandras motsatser. Vår organism 

reagerar relativt konsekvent och de mest dramatiska effekterna fås vid 

belysning med rött ljus. Rött ökar blodtryck, höjer blodsockerhalten och 

andningstakten. Man kan mäta en persons råstyrka i form av 

handtrycksspänning och finna att den stimuleras starkast av rött ljus. 

Efterhand som man skiftar färg genom regnbågsskalan till orange, gult 

grönt, och blått avtar muskelkraften. Om kroppens stora muskulaturer 

befinner sig i vila och balans störs denna jämvikt allra starkast av rött. 

Blått har motsatt effekt, ögonblinkningar kommer inte så tätt i blått ljus 

och hjärnans syncentrum är förhållandevis passivt. Blodtryck, puls och 

adrenalinproduktionen sjunker, vilket har en rogivande effekt på 

kroppen.55 

 

                                                 
52 Dix, Alan J, Finlay, Janet E, Abowd, Gregory D, Beale, Rusell, Human-computer 
Interaction, Glasgow, Prentice Hall (2000), sid 18 
53 Färginstitutet, Färgdag 88: Färgernas betydelse (Färgrapport F35). Stockholm, 
Skandinaviska Färginstitutet AB (1988), sid 17 
54 Brown, J, Earnshaw, R., Jern, M & Vince J, Vizualization – using computer grafics to 
explore data and present information, John Wiley and sons, 1995 sid 75 
55 Rydberg, Karl, Färger i vardagsliv och terapi: En bok om färgernas stimulerande 
effekt, Västerås: ICA förlaget AB (1999), sid 70 
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Eftersom rött och blått är uppenbara extremer har det varit behändigt att 

testa just dessa två, men det finns även experimentresultat där man 

studerat effekten av andra färger. Ljusa färger väcker enligt Hicks och 

Essinger lätt uppmärksamhet, men ögat blir också trött av att skifta 

mellan mörka och ljusa färger. Svala färger som gråa, vita och blåa 

nyanser representerar neutralitet och passar bra i bakgrunder eftersom de 

uppfattas som långt borta av ögats färgkänsliga ”tappar”. Ögats fysiska 

uppbyggnad gör även att varma färger uppfattas som mer nära.56 

Experiment på arbetsplatser visar på att varma färger på väggarna gör att 

man uppfattar temperaturen i omgivningen som högre medan kalla färger 

tenderar att sänka den uppfattade temperaturen.57  

3.3.2 Färger som kommunikationsverktyg 
Färg är enlig Karlsson en av de viktigaste komponenterna i grafisk 

kommunikation. Det går på bråkdelen av en sekund att särskilja en 

mogen röd tomat från en omogen grön. Karlsson menar fortsättningsvis 

att det går snabbare att tolka betydelsen av en färg än betydelsen av flera 

ord.58 Gerald Propper, grafisk formgivare inriktad mot trycksaker, anser 

att färg aktiverar mottagaren och att denne genom färg uppmärksammar 

budskapet bättre. Färgval kan enligt Propper påverka mottagaren på 

följande sätt: 

• Färgers inverkar är suggestiv: Färger ger upphov till känslor och 

stämningar. Den aktiverar känslor omedelbart eftersom 

förnimmelsen är resultatet av en mental process. Upplevelsen av 

färg och de känslor den väcker är ett resultat av inlärning och den 

uppväxtmiljö vi haft. 

• Färger bär ofta på information: Färger har ofta en pedagogisk 

funktion. Färg kan användas för att ordna, särskilja, poängtera, 

framhäva och gruppera information. 

                                                 
56 Hicks; R & Essinger J, Making computers more human: designing for human – 
computer interaction, Oxford: Elsevier Science publisher (1991), sid 122 
57 Rydberg, Karl, Färger i vardagsliv och terapi: En bok om färgernas stimulerande 
effekt, Västerås: ICA förlaget AB (1999), sid 73. 
58 Karlsson, S; Kommunikation genom färger- Inom Multimedia och Webbdesign (C-
uppsats vid multimedia pedagogik-teknik), Stockholms universitet, Pedagogiska 
institutionen (1998), sid 21 
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• Färger kan vara dekorativa: Färg kan användas i utsmyckande 

syften.59 

 

Davidoff har utfört en undersökning om hur effektiv färgkodning 

egentligen är. Enligt Davisoff skapar färg segmentering, en naturlig 

uppdelning av områden. För mycket färg kan ändå skapa förvirring. 

Olika uppgifter har olika krav och Davidoff menar att dessa olika syften 

resulterar i olika omfattning av användningsområden för färg. Davidoff 

menar också att användarens förkunskaper spelar en viktig roll i dennes 

upplevelse, en oerfaren användare har mer hjälp av färg.60 

 

Enligt Bergström som utgår från praktisk designkunskap kan färger 

viska, tala eller skrika till varandra beroende på hur man kombinerar 

dem. Bergström utgår ifrån en färgcirkel där gul, rött, blått och grönt är 

jämnt fördelade på cirkeln. Om man ser färgcirkeln som en klocka skulle 

gult vara klockan tolv, rött klockan tre, blått klockan sex och grönt 

klockan nio. Mellan dessa finns det cirka 1500 standardiserade färger 

som är resultat av blandningen av de ovan nämnda färger, en orange ton 

kan vara 80 procent röd och 20 procent gul.  

• Viskande färger: bildar en harmonisk enhet. Färgtonerna är tagna 

från samma kvadrant av färgcirkeln och går därför ton i ton med 

varandra.  

• Talande färger: ger ett livligt intryck. Färgtonerna är tagna från 

två närliggande kvadranter och står i vital kontrast till varandra.  

• Skrikande färger: kan tillföra det visuella budskapet mycket men 

illa sammanställda färger ger ett för disharmoniskt intryck. 

Färgerna är tagna från kvadranter som ligger mittemot varandra 

och skapar en stark färgkontrast. Den allra största kontrasten 

uppstår mellan rött och grönt61.  

 

                                                 
59 Propper, Gerold; Visuell gestaltning: Elementär typografi.  Danderyd (1997), sid 103  
60 Jenny Preece (red), Human-computer interaction, 1994, Pearson Education Limited, 
Edinburgh Gate, sid 92 
61 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, Värnamo, Carlsson Bokförlag 
(2001), sid 287-288 
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Hicks och Essinger menar att man bör begränsa antalet färger i en 

komposition. Korttidsminnet kan nämligen inte hålla fler än 7 saker 

aktiva samtidigt. Skillnader i ljuset mellan olika färger är däremot bra att 

utnyttja enligt samma forskare62.  

 

Vissa färgkombinationer passar bättre på en dataskräm än andra, det 

gäller ändå inte samma regler som för trycksaker. Färg på bildskärm 

åstadkommes genom additiv färgblandning av tre olikfärgade fosfoser; 

röd, grön och blå. För tryck gäller istället subtraktiv färgblandning, som 

är en kombination av cyan, gult, magneta och svart (key color).63 

Ofta anses mörk text mot ljus bakgrund vara att föredra även på Internet. 

En ljus skärm har fördelar genom att spegelreflexerna blir mindre och att 

det ur adaptionssynpunkt påminner mer om de dagsljusliknande 

förhållandena på en arbetsplats.  

 

När Pastoor utförde en undersökning om läsbarhet på bildskärm visade 

det sig att kulörta bakgrunder inte uppskattades. 

Undersökningsdeltagarna föredrog i allmänhet svagare, omättade färger 

som bakgrunder. Till alfanumeriska tecken och vit bakgrund 

rekommenderas färgerna svart, blått, rött, grönt och för svart bakgrund 

färgerna vitt, gult, grönt och turkos.64 Vissa färgkombinationer är 

opassande. Grönt med röd bakgrund eller viceversa resulterar i att 

tecknen tycks flimra.  De två extremerna blått och rött resulterar i ett 

perceptuellt fenomen där färgerna verkar ligga på olika avstånd från 

betraktaren. 

3.4 Form 
Människans strävan efter ordning är den metod med vilken vi försöker 

förstå verkligheten. Vi grupperar saker efter iakttagbara likheter och 

skillnader och ordnar dem hierarkiskt eller i någon principiell struktur. 

                                                 
62 Hicks; R & Essinger J, Making computers more human: designing for human – 
computer interaction, Oxford: Elsevier Science publisher (1991), sid 122 
63 Haugland, Astrid, Digital bildbehandling, Göteborg, Paginas Förlags AB (2001), sid 
279-280 
64 Berggrund, Ulf & Derefeldt, Gunilla, Färg som informationsbärare, Försvarets 
forsknings anstalt, Stockholm (1994), sid 49 
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Finns ingen sådan skapar vi själva mönster, vanligtvis symmetriska, som 

hjälper oss att uppfatta helheter i det som förefaller vara kaos.65 

 

Att uppfatta en form och att kontextualisera den är två skiljda processer. 

En fas av den visuella perceptionen kan resultera i en formidentifikation 

medan andra berör klassificering, identifiering och meningsskapande. 

Upplevelsen av en form kan förändras drastiskt om den sätts in i en ny 

miljö.66 Vi minns bättre om visuellt material organiseras i naturliga 

enheter än material som inte har någon meningsfull organisation.67  

3.4.1 Formernas inverkan 
Mycket av varje människas uppfattning av verkligheten handlar om 

likheter och skillnader, på så enkla plan som skillnader på en ytas bredd 

och höjd. Uppfattningen om lodrätt och vågrätt har också stor betydelse 

vid bildupplevelser.68  

 

Människans reaktionsförmåga påverkas av formen. Om två bokstäver är 

lika i både form och namn (t.ex. AA) är reaktionstiden kortare än det var 

för dom som är olika i form men likadana till namnet (t.ex. Aa). Vi 

uppfattar alltså form och identifikation separat. Hjärnan fungerar ofta 

som en ifyllnadsmekanism, men det går just därför också att skapa 

illusioner av former som inte finns där.69 

Vid en kort exponeringsstund kan en form som är lite avvikande men 

ändå mycket lika ett konventionellt mönster (t.ex. i en kortlek) 

fortfarande identifieras som det ”vanliga” mönstret. Bruner och Postman 

menar att perceptuell organisation kraftigt styrs av förväntningar som 

bygger på tidigare kontakter med omgivningen. När omgivningen bryter 

mot sådana förväntningar, så kan beteendet hos den som har en 

                                                 
65 Hedman Anders & Palmcrantz, Staffan, Grafisk design på Internet; Göteborg, Pagina 
AB (1997), sid 180 
66 Kaufman,Lloyd, Perception: the world transformed; Oxford University press, New 
York (1979), sid 158 
67 Berggrund, Ulf & Derefeldt, Gunilla, Färg som informationsbärare, Försvarets 
forsknings anstalt, Stockholm (1994), sid 24 
68 Hedman Anders & Palmcrantz, Staffan, Grafisk design på Internet; Göteborg, Pagina 
AB (1997), sid 178 
69 Gärdenfors, Peter, Fängslande information, Natur och kultur, Stockholm (2003), sid 75  
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perception beskrivas som ett motstånd mot det att känna igen det 

oväntade eller det osammanhängande.70 

3.4.2 Form som kommunikationsverktyg 
Det vanligaste upplägget för alla former av grafiska presentationer är 

enligt Bergstöm den symmetriska, axiala kompositionen där logotypen, 

rubriker och text utgår ifrån en central axel. Den vänstra sidan är en 

spegelbild av den högra och viceversa. Ibland kan intrycket bli för 

statiskt. Som motsats till detta upplägg finns då den asymmetriska, 

dynamiska kompositionen. Axeln finns enlig Bergström inte längre kvar 

här utan är ersatt av ett kontrastrikt spel mellan former, färger och yta.71 

Det finns enligt Bergström fyra principer för att använda form som 

kommunikativt instrument: kontrast, balans, rytm och linjering: 

• Kontrasten skapar en naturlig indelning av exempelvis 

webbplatsen. Kontrast skapar också en dynamisk och spännande 

form samt en ingång i det visuella arrangemanget i motsats till en 

statisk likartad form. Det finns olika typer av kontrast. 

Storlekskontrasten gör att man sätter en stor form i kontrast till en 

liten.  Formkontrast  skapas genom att man t.ex. låter en frilagd 

yta  kontrastera mot en traditionell fyrkantsbild eller en rund mot 

en kvadratisk. 

• Balansen motverkar kantring åt ena eller andra sidan av en 

formmässig installation. Det vanligaste och enklaste sättet att 

uppnå balans är genom att arbeta axialt och symmetriskt. Bild och 

text arrangeras då ofta i mitten på formatet för harmoni.  

• Rytmen för mottagaren framåt genom växling mellan starkare och 

svagare moment, som bildar ett mer eller mindre regelbundet 

mönster. Första sidan fastställer ett mönster och undersidornas 

rytm (upplägg) baseras även på detta. 

                                                 
70 Gärdenfors, Peter, Fängslande information, Natur och kultur, Stockholm (2003), sid 88 
71 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, Värnamo, Carlsson Bokförlag 
(2001), sid 224 
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• Linjering innebär att spalter och bilder är placerade enligt en mall 

som är enhetlig från sida till sida.72 

 

Flera av gestaltteorins teoretiker intresserade sig mycket för form och 

kan därför tillämpas på grafisk design. Teorin menar i likhet med 

kognitionspsykologins fokus att människan försöker tolka och skapa 

mening av det som uppmärksammas. Rudolf Arnheim, en av gestaltteorin 

mest välkända personligheter skapade de s.k. gestaltlagarna: 

• Likhetens lag: Ögat försöker att gruppera det som ses som likhet i 

storlek, gestalt, närhet, rörelse och riktning. Människan tenderar 

att gruppera och bilda kategorier efter saker och tings utseende. 

• Närhetens lag: Vi har en förmåga att sammanföra föremål som 

befinner sig nära varandra. När objekt befinner sig nära varandra 

benämner vi dem gärna som en grupp. 

• Slutenhetens lag: Linjer som avgränsar en yta uppfattas lättare 

som en enhet än linjer som inte avgränsar ett område. Om linjerna 

sammanbinds till en inneslutande yta upphävs deras närhet. 

• Den gemensamma rörelsens lag: Enheter som rör sig simultant 

eller rör sig medan andra enheter står stilla, upplevs som en enhet.  

• Den goda gestaltens lag: Delar i en form som har god och 

kontinuerlig form uppfattas som separata enheter. Delarna 

uppfattas som självständiga kroppar och då upphävs närhetens 

lag. 

• Erfarenhetens lag: Ett mönster som till viss del sammanfaller 

kompletteras genom vår erfarenhet till enheter.73 

3.5 Färg, form och individer 
Förmågan att uppfatta färg varierar enlig Johnsson, Lundberg och 

Rydberg mellan olika individer. Vissa personer besitter en förmåga att 

uppfatta kulörer lättare än andra. Man kan i detta sammanhang tala om 

olika grader av färgblindhet. En person kan uppfatta två färger som den 
                                                 
72 Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation, Värnamo, Carlsson Bokförlag 
(2001), sid 228-234 
73 Arnheim, Rudolf, Art and visual perception, Berkeley, University of California Press 
(1974), sid 10-444 
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samma, medan en annan uppfattar stora skillnader mellan dem.74 Det 

behöver dock inte innebära att någon av personerna har ett defekt 

färgseende. Många som är yrkesverksamma inom grafisk form har enlig 

Karlsson kunnat träna upp sitt färgseende.75 Den mänskliga hjärnan har 

annars enligt Gärdefors en tendens att tolka färger så att de ligger 

”närmare” de kulörer som är typiska för olika färger (de som vårt 

perceptuella system är byggt för) än vad de gör fysikaliskt sett.76  

 

I en undersökning av Leonard Oberascher framkom det att kvinnor och 

män om så i en liten utsträckning skiljer sig åt gällande färgval. Kvinnor 

valde utöver de vanliga ”favoritfärgerna” även gärna rosa, mintgrön och 

mörk blå.77 Färger och olika färgkombinationer skapar associationer av 

både medvetna och undermedvetna sorter. Det finns mer eller mindre 

konstanta associationer och andra som varierar mellan tid och kulturer.78 

I undersökningen av Leonard Oberascher hävdar han även att man kan 

urskilja vissa skillnader i färgval och uppfattningsförmåga efter livsstil. 

Men det blir i denna del av hans undersökning tydligt hur subjektivt och 

svårtolkad färgupplevelsen är. De deltagare i Oberaschers undersökning 

som betonade god smak utmärkte sig genom att välja utstuderade 

asketiskt attraktiva färger men även okonventionella färger. De valda 

färgerna var också vanligt förekommande i deras hem. Trend medvetna 

människor valde också färger som var tidstypiska medan status 

orienterade istället valde mörka, ärofyllda färger. De mer traditionella 

försökspersonerna var inte lika fördomsfulla mot färgen lila, deras 

undermedvetna processer gjorde ändå att de inkluderade alla trendfärger 

bland sina favoritfärger. Oberascher drar härmed slutsatsen att människor 

                                                 
74 Johnsson Kaj, Lundberg, Peter & Rydberg Robert; Grafisk kokbok: Guiden till 
Grafisk produktion. Stockholm: Arena & Kapero Grafisk Utveckling (1998), sid 38 
75 Karlsson, S / Kommunikation genom färger- Inom Multimedia och Webbdesign (C-
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77 Färginstitutet, Färgdag 96: Färgernas betydelse (Färgrapport F50). Stockholm, 
Skandinaviska Färginstitutet AB (1996), sid 107 
78 Ibid, sid 5 
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när de stött på ett stimulus tillräckligt många gånger blir van vid den och 

tar det till sig.79 

 

Goldstein och Scheerer har visat att personer med hjärnskador naturligt 

lägger mönster efter gestaltpsykologiska principer även om skadorna 

medfört att de saknar abstraktionsförmåga att sortera eller kategorisera 

föremål efter form eller färg. Detta antyder att gestaltlagarna är 

fundamentala.80 

3.6 Färg, form och ålder 
Barn och ungdomar uppskattar enligt Rydberg distinkta kulörer, det är 

med andra ord ingen slump att leksaker brukar ha starka färger. 

Förskolebarn i åldrarna 4-7 år föredrar konsekvent maffiga färger framför 

de kulörsvaga pastellerna eller de neutrala gråtonerna, Goethe menar att 

barn har en fallenhet åt rött och orange.81 

 

Genom ett test som påminner om en stor version av ett Montessoripussel 

där man presenterar ett stort antal geometriska pappfigurer i olika kulörer 

har Rydberg undersökt åldersgrupper och deras färgupplevelse. 

Testpersonen får sedan sortera upp dem efter samhörighet så att likadana 

pusselbitar läggs ihop. Barn brukar gruppera enligt färgen, vilket enligt 

Rydberg tyder på en affektiv och spontan personlighet. När vuxna utför 

testet betonar de för det mesta formlikheten hos bitarna och röjer därmed 

enligt Rydberg en mera intellektuell och kontrollerad människotyp.82 Om 

man följer Rydbergs resonemang är det först i högre åldrar som intresset 

för grafiskt tänkande och formaspekter tycks uppstå varvid resonerande 

ersätter impulsivitet. Ett precist och nyanserat färgseende med hög 

                                                 
79Färginstitutet, Färgdag 96: Färgernas betydelse (Färgrapport F50). Stockholm, 
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urskiljningsförmåga tycks enligt Rydberg inte utvecklas förrän i 15-års 

åldern.83  

 

De som lider av Alzheimers sjukdom föredrar gröna kulörer om de får 

komponera på fri hand. Färgminnet verkar inte lämna 

Alzheimerpatienter, tester visar att de kan har samma färgidentifikation 

som icke-dementa i samma ålder.84 En annan studie från Färginstitutet 

visar även den på att det inte förekom någon skillnad mellan äldre 

Alzheimerpatienter och icke-dementa. De kunde alla identifiera rött och 

blått med det förekom individuella avvikelser på resterande färger. I 

denna undersökning hade forskarna även inkluderat 

sjuksköterskostudenter. Dessa, med en medelålder på 37 år hade i 

jämförelse med de andras brister ett i det närmaste perfekt färgseende.85  

3.7 Varumärke 
Ett varumärke innebär mycket mer än själva logotypen. Till varje 

företags varumärke och produkter knyts en rad föreställningar och 

associationer i de flesta människors medvetande. Ett varumärke är med 

andra ord ”en manifestation av den immateriella föreställningen av en 

produkt”. Varumärkets position i kundernas medvetande är viktigt för 

företagen. Varumärket är en del av ett triangeldrama bestående av 

varumärkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten. För att vara 

marknadsledande måste man ha ett starkt varumärk. Konsumenten 

känner i dessa fall att företaget tillfredställer ett specifikt behov. 

Konsumenten svarar då med köptrohet och märkeslojalitet.86 Processen 

att bygga upp varumärket pågår enlig Dahlén såväl internt inom företaget 

som externt i konsumenternas medvetande.87 
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I varumärkesbyggande använder sig Bergström av begreppen 

konsekvens, koncentration och trovärdighet.  

• Konsekvens och igenkännande av form och innehåll är viktigt för 

att bygga ett starkt varumärket och skapar också en trygghet hos 

mottagaren.  

• Koncentration av varumärkets budskap är viktigt eftersom ett 

spretigt och yvigt signalsystem som tar i anspråk att kunna allt 

inte inger någon större trovärdighet. 

• Trovärdighet innebär även att företaget lyckas beskriva 

produkterna och samtidigt förmedla företagets övergripande 

filosofi och värderingar på ett så tydligt sätt som möjligt88. 

 

Forskarna är långt ifrån eniga om hur masskommunikation fungerar men 

det finns tre teser som är talande för utvecklingen av marknadsföring på 

Internet är: 

• Selektiv exponering: Individen tenderar att bara låta sig exponeras 

för sådana budskap som stämmer överens med de attityder och 

intressen som individen har. 

• Selektiv perception: Individen tenderar att tolka budskapen på ett 

sätt som överensstämmer med individens åsikter och eventuella 

fördomar. 

• Gruppinflytande: Såväl exponering som perception påverkas 

starkt av de normer som finns i den grupp individen tillhör, anser 

sig tillhöra eller vill tillhöra.89 
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4 Metod  
 

4.1 Metodval 
För att kunna besvara mina frågor har jag genomfört en empirisk 

undersökning av kvalitativ karaktär. Jag har valt att sätta den personliga 

upplevelsen i centrum. Detta beroende på att andra empiriska tolkningar 

av t.ex. bild reception visat att all erfarenhet av bilder är underkastade 

individuella tolkningar.90 Kvalitativa metod används också ofta när man 

undersöker subjektiva varsebildningar.91 

 

Metoden har framförallt varit en semistrukturerad intervjuform med mina 

respondenter och en kort enkät där respondenterna fått rangordna några 

färger och former. Jag har därefter sammanställt och tolkat deras svar. 

Detta har sedan kompletterats en beskrivande analys av de tre 

webbplatserna. Jag skiljer mellan intervjuer med de informanter som 

tidigare givit mig en sak- och bakgrunds upplysningar med värde för 

forskningsuppgiften och de intervjuer med respondenter som givit mig 

sin syn och sina uppfattningar kring de frågor jag behandlar.92 

4.2 Urval 

4.2.1 Val av hemsidor 
Som ett steg i att avgränsa har jag valt att koncentrera mig på varumärkes 

hemsidor som använder sig av Flash. För att innehållet skulle kännas mer 

relevant för respondenterna och för att enklare kommunicera med 

informanter valde jag enbart mellan olika skandinaviska webbplatser. I 

slutändan föll valet på tre webbplatser som använder sig av Flash i olika 

utsträckning: Santa Marias (minst), Eccos (medium) och Indiskas(mest). 

                                                 
90 Pettersson, Rune, Ord, bild och form – termer och begrepp inom informationsdesign, 
Lund, Studentlitteratur (2003), sid 93 
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92 Ekström, Mats & Larsson Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, 
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Samtliga sidor har för respondenterna visats på pc-datorer i webbläsaren 

Explorer version 5.5 eftersom det kan förekomma skillnader i hur olika 

webbläsare och operativsystem visar sidorna. 

4.2.2 Urvalsgrupper 
I min undersökning ingår tre fokusgrupper. Jag har använt mig av ett 

variationsurval. Mina respondenter är utvalda för att representera en 

bredd inom fenomenet.  

 

Undersökningen är begränsad till åtta intervjuer, detta för att få mer tid 

över till förberedelser och analys av intervjuerna i fråga. Min avsikt har 

dessutom varit att inte falla i den fälla som Kvale varnar för. Somliga 

kvalitativa intervjuundersökningar tycks, som en defensiv överreaktion, 

enligt honom nämligen bygga på kvantitativa kriterier och föreställningar 

– ”ju fler intervjuer, desto mer vetenskaplighet”.93 Fokusgrupperna har 

uppkommit på följande sätt: 

 

• Fokusgrupp 1: består av högstadieelever. För att komma i kontakt 

med respondenter i den yngsta fokusgruppen kontaktade jag en 

grundskola i Västerås. Skolans expedition vidarebefordrade mitt 

e-postmeddelande till lärarkåren och jag blev erbjuden att komma 

på besök till skolans åttonde klass den 28 november 2003. 

Klassföreståndaren valde sedan ut de två elever som hon ansåg 

hade tid över att medverka i undersökningen.  

 

• Fokusgrupp 2: består av nyexaminerade akademiker. Genom ett 

besök på en gymnasieskola den 27 november 2003 fick jag 

genomföra en intervju med en relativt nyexaminerad lärare på 

skolan. Genom vänner kom jag därefter i kontakt med de två 

resterande i fokusgruppen. Dessa intervjuer genomfördes 

fredagen den 5 december 2003 på Kungliga Bibiblioteket i 

                                                 
93 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur (1997), 
sid 99 
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Stockholm respektive den måndagen den 8 december 2003 i mitt 

hem i Stockholm.  

 

• Fokusgrupp 3: består av pensionärer. Genom att göra ett utskick 

på en e-postlista för ett IT café för seniorer i Stockholm fick jag 

möjligheten att göra tre intervjuer under två besök på deras café. 

Intervjuerna utfördes den 1 respektive 3 december, 2003. 

 

Respondenternas bakgrund och åsikter kommer att presenteras ingående i 

resultat delen.  

4.3 Datainsamlande och bearbetning 

4.3.1 Intervjuer 
All information har på denna punkt behandlats konfidentiellt, detta 

innebär att privata data som identifierar undersökningspersonerna inte 

kommer att redovisas.94  

 

Eftersom jag valt att använda mig av den semistrukturerade 

intervjuformen hade jag i förväg skapat en intervjumanual som stöd för 

att kunna strukturera upp samtalet.  Manualen är mycket enkelt ett papper 

med en översikt över de ämnen som ska täckas, i vilken bestämd ordning 

de bör komma och med förslag på aktuella frågor (se bilaga 1). Förutom 

generella frågor om Flashelement, varumärken, färg och form har 

respondenterna även fått titta närmare på text och navigation. Det har då 

varit de färg och formmässiga aspekterna som stått i centrum när 

respondenterna tittat närmare på text och navigation. Som en möjlighet 

att framhäva det viktigaste av deras upplevelser, har respondenterna efter 

att titta klart på varje sida fått redogöra för sitt bestående intryck. Jag har 

försökt undvika ledande frågor, men ibland har suggestiva formuleringar 

ändå kommit med bland mina frågor. I de sammanhang där de 

inkluderats har de främst fungerat som följdfrågor, jag har bara velat 

klargöra något. Samtliga intervjuer har spelats in på en bandspelare. 

                                                 
94 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur (1997), 
sid 109 
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Det har varit viktigt för mig att komma ihåg att varje intervju också utgör 

en ny situation. Kvale menar att forskaren får allt mer kunskap med sig i 

bagaget för varje nytt samtal och att detta präglar de följande mötena. 

Detta kallas för den kumulativa förståelsen.  Detta medför även risker. 

Enligt Kvale kan intervjuarens försök att vara likadan genom alla samtal 

motverka nya infallsvinklar. En annan risk är enligt Kvale att man 

successivt rationaliserar sitt frågande och tar viss information för given, 

men som inte är given för en ny respondent.95 

 

Efter det att samtliga intervjuer genomförts fortsatte arbetet med att 

transkribera dem. Huvudregeln gällande transkribering av forsknings 

intervjuer är att de ska skrivas ut ”in extenso”, med alla ord som uttalas 

och med angivande av pauser och upprepningar. Jag har följt Larssons 

premisser. Larsson menar att man i vissa fall kan spara på resurserna 

genom att utesluta sådana delar av intervjun som man från början inser 

saknar relevans för analysen såsom ovidkommande utvikningar.96 Men 

överhoppade avsnitt har markerats noggrant i utskriften. Eftersom 

informationsmängden var mäktig har jag också efterhand schematiserat 

respondenternas svar och där även utfört en meningskoncentration efter 

Miles och Hubermans modell (se exempel i bilaga 4).97 

4.3.2 Enkät 
Respondenterna har i anslutning till intervjuerna även fått fylla i en 

kortfattad enkät där de fått rangordna färg och form. Enkäten har bestått 

av 10 av de vanligaste grundfärgerna och 5 vanligt förekommande 

former. Respondenterna har dessutom fått utrymme att nämna andra 

färger och former som de uppskattar eller ogillar (se bilaga 2). Detta har 

sedan kopplats till hur respondenterna upplevt liknande färger på 

webbplatserna.  

                                                 
95 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur (1997), 
sid 109  
96 Ekström, Mats & Larsson Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund, 
Studentlitteratur (2000), sid 65 
97 Miles, Mathew & Huberman, Michael, Qualitive Data Analysis, London, SAGE 
publications Inc (1994), sid 95 
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4.3.3 Beskrivande analys av webbplatser 
För att underlätta för läsaren att sätta sig in i de olika webbplatserna 

utseende och för att samtidigt öka min förståelse för respondenternas svar 

har jag även utfört en kortfattad beskrivande analys av de tre 

webbplatserna. Punkterna som här har studerats är: struktur på 

webbplatsen och tekniska förutsättningar. Färg och form på webbplatsen 

intro- och produktsidor redovisas även genom bilder och anknytande 

anvisningar.   

4.4 Metodkritik 
Den humanistiska psykologin betonar varje enskild persons unikhet. De 

intervjuer som jag använder mig av bör ses som en form av samtal, en 

dialog mellan två parter om ett ämne av gemensamt intresse. Intervjuerna 

har ägt rum i ett mellanmänskligt sammanhang och meningen hos 

intervjuuttalandena är därmed beroende på kontexten.98 Resultatet på min 

undersökning är alltså inte automatiskt överförbar eller jämförbar med 

kunskap från andra sammanhang. 

 

Nackdelen med denna typ av undersökning är att läsarna i hög grad ser 

vad de är tillsagda att se i en bild, det är bl.a. därför som det är så viktigt 

att försöka undvika ledande frågor.99 På ett sätt är denna metodform i sig 

för kognitivistisk, en kritik av metodformen är att den fokuserar på tankar 

och upplevelser på bekostnad av handling.100 

 

                                                 
98 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur (1997), 
sid 119 
99 Pettersson, Rune, Ord, bild och form – termer och begrepp inom informationsdesign, 
Lund, Studentlitteratur (2003), sid 93 
100 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, Studentlitteratur (1997), 
sid 264 
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5.Resultat: 
 

 5.1 Respondenters bakgrund och generella 
uppfattning om varumärken, om Flash, och 
om färg och form på Internet: 

5.1.1 Fokusgrupp 1 
 

”Karin”: 

Karin är 13 år gammal och kom i kontakt med Internet genom 

”Pluggnet”, en e-posttjänst för grundskoleelever. Datorn i hemmet 

använde hon tidigare oftast till spel. Genom att Karin börjat använda sig 

av Lunarstorm (chat och Community) så har hennes Internetanvändande 

ökat drastiskt, och hon använder sig idag av Internet dagligen. Karin har 

lärt sig att använda mediet genom andra jämnåriga som kunnat mer och 

vuxna i hennes närhet. Hon har inte kommit i kontakt med Flash och 

besöker inte varumärkens hemsidor. Karin har rangordnat färgerna och 

formerna på följande sätt: 

Färger  Form 

1. Blå 6. Svart 1. Rektangel 

2. Röd 7. Grå 2. Cirkel 

3. Rosa 8. Gul 3. Kvadrat 

4. Vit 9. Brunt 4. Triangel 

5. Grön 10. Orange 5. Sexhörning 

 

”Mikael”: 

Mikael är 13 år gammal och kom även han i kontakt med Internet genom 

”Pluggnet” i andra klass. Idag använder han sig av Internet dagligen, 

framförallt då ”Pluggnet” för att kolla sin e-post. Annars använder han 

framförallt datorn i hemmet till spel. Han har lärt sig att använda Internet 

successivt på egen hand. Mikael är inte bekant med Flash och brukar inte 
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besöka varumärkens hemsidor. Mikael har rangordnat färgerna och 

formerna på följande sätt: 

Färger  Form 

1. Röd 6. Svart 1. Cirkel 

2. Blå 7. Orange 2. Rektangel 

3. Vit 8. Gul 3. Kvadrat 

4. Grön 9. Brunt 4. Sexhörning 

5. Rosa 10. Grå 5. Triangel 

 

5.1.2 Fokusgrupp 2 
 
”Stina”: 

Stina är 25 år gammal, bor i Stockholm och har just avslutat sina studier 

på universitetet. Hennes första erfarenhet av Internet var när hennes 

gymnasieskola hade en temavecka om datorer. Hon är självlärd i området 

men är också utbildad i multimedia pedagogik - teknik. Stina säger att 

hon använder Internet konstant till en mängd olika saker och att det är 

svårt för henne att sätta sitt finger på vad det är hon skulle använda sig av 

mest. Hon är väl medveten om vad Flash är både som programvara och i 

form av applikationer på hemsidor. Hon besöker varumärkens hemsidor, 

men bara som ett komplement till butiker. Stina har rangordnat färgerna 

och formerna på följande sätt: 

 
Färger  Form 

1. Orange 6. Röd 1. Cirkel 

2. Svart 7. Rosa 2. Kvadrat 

3. Vit 8. Grön 3. Triangel 

4. Blå 9. Gul 4. Sexhörning 

5. Grå 10. Brunt 5. Rektangel 
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”Erik”: 

Erik är 27 år gammal, arbetssökande och bor i Stockholm. Han använder 

sig i snitt av Internet varannan dag. Han började använda Internet för att 

e-posta under gymnasiet, men använder det idag till en stor bredd av 

aktiviteter. Framförallt för att kommunicera med andra människor genom 

e-post och olika chattar samt att söka jobb. Erik brukar inte besöka 

varumärkens hemsidor ”speciellt ofta” men det händer eftersom han är 

modeintresserad. För honom är Flash: ”små rutor som dyker upp ibland, 

mest animationer. Anledningen till att jag i huvudtaget tänker på det är 

att ibland så funkar det, ibland inte. Då vet man att man måste ladda ner 

en plug-in som kallas Flashplayer”. Erik har rangordnat färgerna och 

formerna på följande sätt: 

Färger  Form 

1. Svart 6. Gul 1. Rektangel 

2. Vit 7. Grå 2. Kvadrat 

3. Blå 8. Brunt 3. Cirkel 

4. Röd 9. Rosa 4. Triangel 

5. Grön 10. Orange 5. Sexhörning 

 

”Stefan”: 

Stefan är 40 år och lärare i data och idrott på en gymnasieskola i 

Västerås.  Han använder Internet dagligen och det är en naturlig del av 

hans arbete. Stefan kom först i kontakt med Internet när han läste 

systemvetenskap under studierna till Lärare på Umeås universitet. 

Besöker framförallt varumärken som säljer friluftsprodukter via Internet. 

Han vet att Flash används till att skapa olika applikationer på Internet, 

”kan användas till mycket men ändå mest används till animationer”. 

Stefan har rangordnat färgerna och formerna på följande sätt: 
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Färger  Form 

1. Blå 6. Brunt 1. Cirkel 

2. Röd 7. Grå 2. Sexhörning 

3. Gul  8. Svart 3. Rektangel 

4. Orange 9. Vit 4. Kvadrat 

5. Grön 10. Rosa 5. Trekant 

 

5.1.3 Fokusgrupp 3 
 
”Fredrik”: 

Fredrik är en 64 år gammal pensionär boende i Stockholm och en av 

eldsjälarna bakom ett av stadens Internetcaféer för seniorer. Fredrik kom 

i kontakt med mediet när hans jobbade på informationsavdelning på ett 

välkänt svenskt Telecom företag. Han kom att lära sig Internet via ”trial 

and error” eftersom mediet enligt honom var så ”lätthanterligt”.  Fredrik 

brukar bara besöka varumärkens hemsidor som säljer tjänster och vars 

verksamhet är svåra att hitta ”ute på stan”. Fredrik har rangordnat 

färgerna och formerna på följande sätt: 

 
Färger  Form 

1. Gul 6. Orange 1. Rektangel 

2. Blå 7. Röd 2. Cirkel 

3. Grön 8. Svart 3. Kvadrat 

4. Vit 9. Brunt 4. Triangel 

5. Grå 10. Rosa 5. Sexhörning 

 

”Arthur”: 

Arthur är 66 år och pensionär. Ibland hjälper Arthur till och undervisar 

andra besökare på ett Internet café för seniorer i hans hemstad 
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Stockholm. Arthur kom i kontakt med Internet när han undervisade i 

datahantering på ABF. Han har ingen dator hemma utan har istället tre e-

postkonton där han spar all information han behöver ha tillgänglig.  Han 

besöker inte varumärkens hemsidor, bara om ”sökmotorn styr honom 

dit”.  Arthur ser på Flash som ett programmerings språk, ”men det 

kommer ju nya språk hela tiden, varje halvår”. Arthur har rangordnat 

färgerna och formerna på följande sätt: 

Färger  Form 

1. Blå 6. Brunt 1. Cirkel 

2. Röd 7. Grå 2. Sexhörning 

3. Gul 8. Svart 3. Rektangel 

4. Orange 9. Vit 4. Kvadrat 

5. Grönt 10. Rosa 5. Triangel 

 

”Josefina”: 

Josefina är 69 år gammal och pensionerad tv-producent. Hon minns inte 

riktigt hur hon kom i kontakt med Internet, men ett av hennes första 

minnen är när hon började leta efter ett nytt hus på landet via olika 

förmedlingar på Internet. Hon har enligt egen utsago ”vuxit in i” att 

hantera mediet. Josefina ser Flash som ett programmeringsspråk men hon 

har inte stött på det speciellt ofta. Hon brukar inte besöka varumärkes 

hemsidor speciellt ofta. Josefina har rangordnat färgerna och formerna på 

följande sätt: 

Färger  Form 

1. Röd 6. Blå 1. Cirkel 

2. Orange 7. Brunt 2. Rektangel 

3. Gul 8. Rosa 3. Sexhörning 

4. Svart 9. Grå 4. Triangel 

5. Vit 10. Grön 5. Kvadrat 
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5.2 Santa Maria 

5.2.1 Beskrivande analys 
Santa Maria är gjord i det tidigare nämnda dockskåpsformatet, som är ett 

resultat av en antal Frames i html-kodningen. Detta gör att innehållet är 

centrerad till den absoluta mitten på både i höjd- och sidled och omges av 

en tom blå bakgrund. Menyn är i överkant med logotypen i vänsterkant. 

Meny sidorna har dessutom varierande menysystem som länkar vidare 

till andra undersidor. Vissa av dessa menysystem är gjorda i Flash. 

Annars är användandet av Flash begränsat till de kampanjsidor som man 

länkar vidare till via startsidan. I övrigt varierar inte innehållet på 

webbplatsen nämnvärt från dag till dag. 

 
 
Startsida: 

 
 

(Figur 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blå 
bakgrund,  
# 0F0F3F  

Det 
oföränderliga 
menysystem, 
röd #F0000F 
eller senapsgul 
# D3BC53 
bakgrund 

Sektion för 
länkar till 
tillfälliga 
temasidor 

Introduktions text på 
svartvit bildbakgrund 

Ett exempel på de 
alternativa 
navigationssystemen 
(nedfällbar)

Ett exempel på 
alternativa  
navigationssystem 
(ikonform) 

Logotypen 
alltid 
placerad på 
samma 
ställe 
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Produktsida: 

 
(Figur 2) 

 
 

 

5.2.2 Tekniska förutsättningar och brister 
Santa Marias webbplats är rik på bilder vilket kan ta långt för användare 

med modem uppkoppling att ladda ner. Dockskåps formatet som 

begränsar utrymmet för text och menysystem gör även att sidan är väl 

synlig oberoende skärmstorlek.  

5.2.4 Respondenternas åsikter: 

5.2.4.1 Varumärke 
Den yngsta fokusgruppen (fokusgrupp1) associerar varumärket till deras 

hushåll och föräldrar. Båda verkar vara positivt inställda till varumärket 

och tankarna går hos både till såväl Tacos som exotiska maträtter. Karin 

menar att formen på logotypen känns konventionell, ”som många andra”.  

 

Även Erik i Fokusgrupp 2 tycker att själva logotypen känns lite väl 

vanlig med en ellips i centrum. Den känns ”lite som en gedigen skyllt, 

vilket inte nödvändigtvis behöver vara något negativt”, fortsätter Erik. 

Den 
avdelning av 
webbplatsen 
som besöks 
markeras 
med vit text  

Länkar 
vidare till 
andra 
produkter

Produktens 
eget 
varumärke 
exponeras 

Möjlighet till att 
”bläddra” tillbaka 

Samma 
bild på 
produkten, 
både i 
cirkulär 
och 
rektangulär 
form

textyta 
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Erik konstaterar även att han associerar till kryddor, men framförallt till 

alla de Tacos ”han tryckt i sig under många för mysiga familjekvällar”. 

Erik tycker sig ha sett olika versioner av logotypen i olika sammanhang. 

Stina tycker att logotypen i det här fallet dominerar för mycket, speciellt 

med den Mouse-over funktionen där en pålagd text dyker upp och säger 

”Click here to enter Santa Maria World”. Hon konstaterar ironiskt att hon 

tillhör ”Tacos-generationen”, men att hon vet att företaget också har 

kryddor i sitt sortiment. Stefan associerar varumärket till god mat. Han 

anser att logotypen är inarbetad eftersom den har förekommit så länge på 

kryddburkarna.   

 

Här har den äldsta medlemmen i fokusgrupp 2 något gemensamt med 

fokusgrupp 3. Fredrik associerar nämligen även han själva varumärket 

till kryddburkar och han menar att logotypen länge varit oförändrad, men 

den ser inte så korrekt ut. Till följdfrågan om han skulle ha gjort något 

annorlunda svarar han att han skulle valt att betona andra sakers. Han 

skulle exempelvis ha använt sig av Columbus skepp Santa Maria. Arthur 

är inte så bekant med det här varumärket men tror sig veta att de sysslar 

med livsmedel, han har nämligen sett logotypen på kryddburkar. Formen 

på logotypen anser han vara ”trevligare än en kantig sådan”. Josefina 

konstaterar att hon associerar varumärket till spännande mat och att hon 

använder företagets produkter hemma. Hon tycker att hon är väldigt van 

vid logotypen, att den är så inarbetad eftersom den funnits så länge.  

5.2.4.2 Färg 
Karin i fokusgrupp 1 tycker att de dominerande färgerna rött, blått och 

vitt påminner om den amerikanska flaggan, de skulle ”inte passa in i 

Afghanistan”. Hon tycker ändå att färgvalen ändå överinstämmer med 

varumärkets grafiska profil i övrigt. Även Mikael i den första 

fokusgruppen tycker att färgerna stämmer överens med varumärkets 

logotyp. Men han påpekar att färgerna inte riktigt passar in på mat 

eftersom de är så starka.  
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Stina i Fokusgrupp 2 tycker att det är bra att webbplatsen använder sig av 

färgerna i logotypen. Men hon menar att webbplatsen emellanåt ger ett 

lite väl mörkt och dovt intryck, den skulle inte vara lika uppskattad ”en 

sommardag”. Hon tycker att hemsidan ger ett lite plottrigt intryck, dels 

beroende på det mörka färgvalet, men även p.g.a. att de använder sig av 

bild bakgrunder.  För sektionen för storkök har man ersatt mycket av det 

röda av den senapsgula färg som finns i logotypens typsnitt. Hon tycker 

att denna färg borde ha använts mer eftersom den lyser upp mera, detta 

skulle även resulterar i att varumärket blir tydligare. Blått anser hon vara 

en ganska strikt färg och även rött är en typisk och lämplig företagsfärg, 

”men det är inte så vågat”. Även Erik tycker att färgerna passar till Santa 

Maria, han sträcker sig så långt som att säga ”att det är det enda fallet av 

de tre webbplatserna där det tydligt går att associera färgerna till 

varumärket”. Stefan tycker att den webbplatsen har ”samställda” färger, 

”det är harmoniskt men lite mörkt”. 

 

Även i fokusgrupp 3 är man något avigt inställd till färgvalet. Fredrik 

tycker att det är bra att man har tydliga profilfärger, hans uppmärksamhet 

går mot det blåa, röda och ”något kanelaktigt”. Men han konstaterar även 

att han föredragit att det inte varit några bildbakgrunder. Arthur tycker 

inte att färgerna går att associera till mat. Färgerna är enligt honom ”inte 

direkt lättsamma, kanske bättre för en begravningsbyrå”. Även om han 

tycker att webbplatsen är dyster och dämpad så skapar rött 

uppmärksamhet. Josefina tycker att webbplatsen genom sin färgsättning 

får lite julstämning och hennes uppmärksamhet dras mot det röda. Hon 

tycker att det kunnat vara mer spännande med en ljusare bakgrund: ”Rött 

på tillexempel vit bakgrund är betydligt mer spännande än som här svart 

på blå bakgrund”. Josefina har däremot inte tänkt på om färgerna 

återspeglar logotypen eller inte. Hon ”ser färgerna som en helhet, svårt 

att ta och analysera dem en och en”. Hon tycker det är snyggt med 

tvådelningen av färger på de nyare kryddburkarnas logotyp. 
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5.2.4.3 Form 
I fokusgrupp 1 reagerar Karin på variationen på beskärningen av bilder. 

De förekommer i flera olika former vilket hon uppskattar, ”det är roligt 

med variation”. De animationer som förekommer på sidan ger enligt 

henne bara webbplatsen mer liv. Hon gillar speciellt en Mouse-over  

funktion där olika bilder blir tydligare när man rör sig över dem med 

musen: ”Det känns mer harmoniskt innan, sen ser man tydligare. Man får 

veta att det finns mer grejer”. Även Mikael uppskattar animationerna på 

sidan, de är ”fräcka”. Även han tycker om Mouse-over funktionen där det 

område man rör sig över blir tydligare. Han konstaterar att formen även 

skulle passa företag som ICA: ”De brukar ju använda sig av bilder på mat 

och sina varor i bakgrunden av texten. Dom brukar också ha något som 

lagar maten på bild eller så”. 

  

Stina i Fokusgrupp 2 menar att formen är acceptabel men lite rörig, ”Men 

man använder ju kryddor till röror så”. En nackdel med formerna är att 

de ”inte är konsekventa med placeringen av bilder och text”. Erik tycker 

om dockskåpsformen på hemsidan, ”det är faktiskt lite bättre när det är 

mindre”. Formen skulle inte passa in på något mer konservativt, då hade 

den enligt honom kunnat vara lite mer kantig. Erik menar nämligen att 

logotypens form och de beskurna bildernas former gör sidan mer mjuk än 

många andra. Erik instämmer med Mikael om att den Mouse-over effekt 

där bilder tonas fram är snygg, men det blir ”lätt rörigt och den fyller 

ingen funktion”. Även Stefan tycker att de runda formerna på logotypen 

och bilderna kontrasterar mot den inramande rektangeln. Men bilderna är 

enligt honom ofta i minsta laget. ”Även om man inte utnyttjar ytan runt 

inramningen så är man åtminstone konsekvent i detta”, menar Stefan 

fortsättningsvis. Sidan är koncentrerad (till den inramade rektangeln) och 

strukturerad enligt Stefan, det är inte för mycket information på en och 

samma plats.  ”Det här är ju också lite av reklam och det är ju inte ett 

generellt utseende. Man kan tänka sig att om det vore en informativ text 

eller andra teman skulle sidan ha en annan form, exempelvis sådant man 

lägger ut på universitet och dylikt. Då passar inte den här formen. Då 

behöver man en mer traditionell form där man lägger ut informationen 
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över hela skärmen. I de sammanhangen är texten det enda som är viktigt 

och inte bilder, som är ovidkommande när det t.ex. gäller avhandlingar i 

forskning”.  

 

Även Fredrik i den äldsta fokusgruppen (fokusgrupp 3) lägger märke till 

och uppskattar de cirkelformade bilderna. Han tycker att animationerna i 

det här fallet är acceptabla, ”så länge man inte blir påtvingade dem”. 

Arthur tycker att upplägget på sidan passar till mycket, men han tycker 

att det är för mycket variation i placeringen av elementen på de olika 

sidorna. Josefina påpekar att själva den inramade sidan skulle kunna ta 

mer plats av webbläsarfönstret, men hon tycker ändå att den nuvarande 

formen ger ett vilande intryck. Även hon påpekar att det runda ger en 

snygg brytning och sidan har enligt henne ett tydligt upplägg även om 

hon inte ”nödvändigtvis” associerar det till Santa Maria. 

5.2.4.4 Text 
Mikael i Fokusgrupp 1 är helt nöjd med typsnitt och textstorleken, medan 

Karin tycker att den kunde ha varit tjockare.  

 

Den mellersta fokusgruppen (fokusgrupp 2) är inte lika positivt inställd 

till texten. Stina tycker att det är en dålig idé med att ha vitt typsnitt på en 

svart och vit bildbakgrund och att de borde ha varit mer konsekventa 

över sitt typsnittsval över hela webbplatsen. Stefan delar Stinas 

uppfattning om vit text på svartvit färgbakgrund, och påpekar att 

kontrasten mellan text och bakgrund är dålig på flera ställen. Stefan 

tycker att texten över huvudtaget är för liten.  Erik tycker ändå att det 

fungerar med vit text på den svartvita bildbakgrunden med viss 

reservation, ”Det funkar när det är såpass mörk bakgrund, eller är det 

kanske bara skärmen”.  

 

Den äldsta fokusgruppen (fokusgrupp 3) delar de tidigare 

respondenternas uppfattningar om text på bildbakgrund. Vitt är enligt 

Josefina inte lättläst på svart bakgrund, men med rödbakgrund blir det 

bättre fortsätter hon. Josefina konstaterar att hon överlag har svårt för text 
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på bildbakgrund oavsett färgkombination. Hon tycker sig också i vissa 

sammanhang sakna en skugga på texten, som skulle öka läsvänligheten. 

Fredrik störs också av texten på bildbakgrund. Arthur tycker i sin tur att 

korta texter kan fungera på bildbakgrunderna, men röd text skulle enligt 

honom passa betydligt bättre på det svartvita bildbakgrunderna eftersom 

det ger en lagom kontrast.  

5.2.4.5 Navigering 
Medlemmarna i fokusgrupp 1 ser inge brister i navigationssystemet och 

tycker att det är kul och spännande med variationen och detaljerna.  

 

Medan både Erik och Stefan i Fokusgrupp 2 är nöjda med 

navigationssystemet är Stina desto mer kritisk. Hon tycker att 

navigationen inte alls är konsekvent och att det förekommer för många 

olika sätt att navigera på de olika underrubrikerna. Hon kommer fram till 

att det finns tre till fyra helt olika sätt att ta sig fram. Hon tycker ändå om 

den Mouse-over effekt där en röd pil visas vid den rubrik man står över 

med musen. 

 

Även Josefina i fokusgrupp 3 ser brister i navigationssystemet, hon 

saknar emellanåt en tillbaka knapp. Hon menar också att det är en 

nackdel att delar av menyvalen ibland finns nere på mittfältet, ”Jag vill 

ha allt viktigt där uppe, det är lättare att kontrollera då”. Arthur ställer sig 

också kritisk till den stora variationen av navigationstyper, ”dom 

använder ju sig av så många tekniker när man ska ta sig runt, det är 

framförallt inte alltid tydligt hur man ska kunna gå tillbaka”. Arthur 

tillägger även att han tycker det är dåligt att rubrikerna på varje undersida 

inte överinstämmer på undersidans namn i menyn. Fredrik är inte fullt 

lika kritisk som de andra i hans fokusgrupp, men han tycker att det kunde 

ha behövts ”pratbubblor” för att påpeka saker om navigationen. 

Angående menybården högst upp säger han: ”Man är så präglad av att 

det med ett menysystemet där uppe även ska komma ner en rullgardin. 

Men det behöver det ju inte göra, så länge det är uppe eller till vänster”. 
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5.2.4.6 Intryck 
Karin och Mikaels i fokusgrupp 1 generella intryck av webbplatsen är 

positivt. Mikael tycker att sidorna ”påminner mycket om varandra”.  

 

Stefan i Fokusgrupp 2 instämmer och säger att det är en typisk produkt 

sida. Stina konstaterar att innehållet känns utförligt och relevant: 

”kryddor är ganska svåra att använda om man inte har någon koll”. Erik 

är positivt inställd till formgivningen av webbplatsen.  

 

I fokusgrupp 3 är Fredriks bestående intryck de breda marginalerna. 

Arthur tycker att det är för mycket teknisk lek på webbplatsen samt att 

den inte är så överskådligt. Josefinas bestående intryck av webbplatsen är 

att den var spännande, ”det är det enkla som gör den spännande”.  

5.3 Ecco 

5.3.1 Beskrivande analys 
Eccos sida är gjord i tabellform med html-kodning. Webbplatsen 

använder sig ändå utav flash-element i form av animationer, bildspel och 

tidslinjer på i princip varje undersida. Upplägget förändras inte mycket 

från dag till dag. Man har under det tid som min studie är utförd inte haft 

några kampanjer eller annat som skulle kunnat resultera i ett förändrat 

upplägg på sidan. Man har istället en sektion på startsidan för eventuella 

kampanjer. Sidans överdel linjerar med Explorerfönstrets överkant. 

Vartefter man går in på webbplatsen så kommer delar av sidornas undre 

delar utanför Explorerfönstret och man tvingas scrolla. I bredd led är 

sidan centrerad och en tom yta lämnas på båda sidor om sidan. Sidan 

består av fyra delar.  

 

Den översta sektion i höjdled används för logotyp och olika smala 

rektangulära bilder som ska återspegla varumärkets image. Sektionen 

nedåt i ordningen består utav huvudmenyn som vecklas ut beroende på 

vilka val du gör upp till tre nivåer. Därefter kommer fältet där de olika 

undersidornas innehåll kommer visas, här varierar upplägget beroende på 

om du är inne på en sida med produkter eller med företagsinformation. 
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Som sista del kommer ännu en menydel med mer grundläggande 

information om webbplatsen, ett sökfält och möjlighet att välja vilket 

språk du vill ha sidan i. På produktsidorna dyker ett nytt menysystem upp 

där du väljer produkter för man, kvinna barn etc. Det går att välja 

svenska som språk på webbplatsen, men vissa sektioner av webbplatsen 

visas ändå på engelska. 

 
Eccos startsida: 

 
(figur 3) 
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Exempel på Eccos produktsida: 

 
(figur 4) 

 

 

5.3.2 Tekniska förutsättningar och brister 
Eccos sida är sparsammare med bild objekt än de övriga webbplatserna i 

undersökningen men lär ändå vara skapligt minneskrävande för en 

användare med modemuppkoppling.  

5.3.3 Respondenternas åsikter: 

5.3.3.1 Varumärke 
Det verkar som att orden fotvänliga och fotriktiga dyker upp på var mans 

läppar när man pratar om Ecco, åtminstone om man får tro mina 

respondenter. Det är bara personerna i den yngsta fokus gruppen 

(fokusgrupp 1) som inte använder sig av något av orden. Samtidigt blir 

de flesta av respondenterna skeptiska redan när hemsidan öppnas.  

 

Stina i fokusgrupp 2 tror att varumärket kommer från Finland på grund 

av namnet och menar att varumärket för hennes generation ses som att 

sälja ”mupp-skor”, d.v.s. att produkterna anses vara lite töntiga. Hon 
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tycker ändå att varumärket gjort ett uppsving de senaste åren genom att 

butikerna fräschats upp. Men hon blir besviken över att hemsidan inte 

återspeglar samma föryngringsaspekt. Tjejerna är alla enade om att Ecco 

eftersträvar en klassisk stil. Fredrik i fokusgrupp 3 ställer sig bakom 

tjejerna när det gäller att knyta ordet exklusivitet till märket, även om 

både Stina och Josefina antyder att det rör sig om en form av ”Svensson” 

eller folklig exklusivitet. Josefina i fokusgrupp 3 använder även orden 

konventionell, kommersiell och lite tråkig när hon beskriver märket. 

Samtidigt intygar hon att hon köper många av varumärkets skor, 

inklusive de skor hon har på sig.  

 

Erik i fokusgrupp 2 tycker att varumärket känns genomtänkt men 

intetsägande. Fredrik är den enda som har dåliga erfarenheter från inköp 

från varumärkets butiker. 

 

Logotypen får däremot nästan bara ett positivt bemötande av 

respondenterna. De flesta vittnar om att den känns inarbetad, stilren och 

att den är väldigt lätt att komma ihåg. Karin i fokusgrupp 1 läser 

logotypen som att det skulle stå skor och Mikael (också han i fokusgrupp 

1) har aldrig reflekterat över att det är två C:n med i logotypen förrän nu 

utan läst dessa som två extra O:n. Erik påpekar att logotypen påminner 

lite om Audis. 

5.3.3.2 Färg 
Den yngsta respondenterna i fokusgrupp 1 är den som är minst kritisk 

mot färgvalet på hemsidan även om Karin tycker att den ser ganska 

tråkig ut och att vissa färgval istället hör hemma på en mataffär. Men hon 

påpekar samtidigt att det inte skulle passa med starkare färger. Mikael 

tycker det ser nytt och fräscht ut.  

 

Respondenterna i den fokusgrupp 2 beskriver färgvalen som vanliga och 

anser att den dominerande färgen vitt ger ett lite väl sterilt intryck. Stina 

menar att de inte ger något liv till sidan. Det röda är ändå en effekt i 

brytning mot det sterila. Erik tolkar det vita som ett försök till enkel och 
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stilren design och der röda som det ungdomliga. Mittpartiet mellan 

menyerna har varierande bakgrunder till texten. Stefan tycker att det är 

för grå aktiga färger vilket gör att de människor som förekommer på 

olika bilder också ut ser ut att ha en gråaktig hy. De färger som 

förekommer som bakgrund i mittpartiet såsom beige och olivgrönt skulle 

ändå ha utnyttjats mer om man får tro respondenterna i den mellersta 

fokusgruppen. Detta skulle enligt Stina ha gjort sidan mer hemtrevlig, 

skapat en naturlig avgränsning för sidan och ramat in den bättre.  Nu 

menar hon att hemsidan bara flyter ut i intet. Erik menar att man helt 

kunnat byta ut det vita mot någon av de lugna jordnära färgerna. Stefan 

tycker att det är ett bra knep att använda två färger på samma färgskala 

bredvid varandra för att det skapar harmoni, vilket man gör som 

bakgrund på brödtexten. Samtliga är enade att den här typen av 

färgsättning är typisk för ett neutralt företag av lite högre status. 

 

Arthur och Fredrik i fokusgrupp 3 verkar uppskatta färgkombinationerna 

eftersom webbplatsen använder sig av klara färger. De anser att det röda 

är mest framträdande. Josefina är av samma åsikt som den mellersta 

fokusgruppen. Även om hon tycker att sidan ger ett elegant intryck så 

tycker hon att sidan skulle behöva mer färg. Hon utvecklar resonemanget 

på följande sätt: ”När jag jobbar med barn älskar dom ju all färg. När 

man jobbar med jämnåriga tycker jag skillnaden syns mer. Det är kanske 

en kulturell skillnad.  Jag gillar färg men jag är inte svensk så ”.  

5.3.3.3 Form 
De flesta av respondenterna ställer sig kritiska till formen på hemsidan. 

Karin i fokusgrupp 1 tycker att formen är ganska typisk för en sida där 

man visar upp produkter och den skulle inte passa på en mer 

informationstyngd webbplats som Aftonbladet. Även Arthur i 

fokusgrupp 3 gör en liknande parallell till Aftonbladet. Karin ställer sig 

frågande till fötterna i gräset högst upp på sidan eftersom det ser konstigt 

ut. Hon skulle vilja se mer av fötterna. Fredrik i fokusgrupp 3 är också 

fundersam över de ”avskurna” fötterna. Mikael i fokusgrupp 1 tycker att 
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webbplatsen har en form som många andra, men han gillar animationen i 

början för att den är enkel och snabb.  

 

Även kvinnorna i de två äldre fokusgrupperna (2 och 3), Stina och 

Josefina tycker att upplägget är tråkigt. Stina tycker som tidigare nämnt 

att sidan bara flyter ut för att strecken inte ger någon känsla. Erik i 

fokusgrupp 2 lägger också märke till linjerna men beskriver dessa som 

”ganska mänskliga”. Stefan i fokusgrupp 2 tycker att det helt klart är 

rektanglarna som dominerar och att det raka hörnet ger kyla och struktur 

på sidan. Han är positiv till formen för att den är konsekvent och att inga 

”onödigheter” blandas in. Samma formmässiga egenskaper gör att Erik 

drar slutsatsen att formen inte skulle passa in på en hemsida för barn, för 

t.ex. leksaker. Den känns inte allts lättsam och lekfull.  

 

Både Stina och Arthur menar att det är dåligt att sidan inte anpassar sig 

till webbläsarens fönster. Scrollandet känns meningslöst eftersom det är 

så litet, dessutom missar man viktig information som en andra meny och 

sök funktionen. Arthur menar att mer skulle kunna rymmas på området 

som visas. Genom att den övre menyn vecklar ut sig försvinner 

informationen längst ner.  

 

Stina, Erik och Arthur är skeptiska till många av de animationer som 

finns runt om på webbplatsens undersida. Ingen klagar i de fall där de 

förmedlar information om företaget, men Stina tror att de generellt är 

svåra att lägga märke till om man är stressad och besöker hemsidan. 

Problemet ligger istället i de animationer som bara är där för ”sitt 

estetiska värde och inte fyller någon funktion” som Erik uttrycker det. 

Stina menar att dessa funktioner bara gör att blickfånget hamnar fel, 

”man ser bara linjen som rör på sig”. Fredrik fortsätter: ”Det är väll ändå 

på texten man bör kolla?”. Stina är åtminstone tacksam att det inte finns 

någon ständig sektion högst upp på webbplatsen som konstant spelar upp 

en animation, eftersom det enligt henne tyvärr blivit vanligt 

förekommande. Josefina tycker att placeringen av text och bild är 

”urtråkig” och att hon inte lockas att läsa. När hon får titta närmare på en 
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Flash animation i form av en tidslinje som man successivt kan utforska 

blir hon ändå positiv: ”Det är bara ett nytt sätt att tänka. Ett visst sätt på 

de klassiska sidorna och ett annat här. Det här passar mig. Logiskt och 

intuitivt. Funktionen är logisk”. 

5.3.3.4 Text 
Textstorleken verkar om man får tro respondenterna vara webbplatsens 

största fördel. Stina i fokusgrupp 2 konstaterar att den verkar vara i 9 till 

10 punkter till storleken, vilken hon menar ger bäst läsbarhet på nätet, 

”då får man en bra ordbild när man läser”. Fredrik i fokusgrupp 3 menar 

att den är den av de tre sidorna som han anser är mest läsvänlig, han 

påpekar också att det är tråkigt att det numera är så få hemsidor som man 

kan ändra typsnitt på. Erik i fokusgrupp 2 konstaterar att de svarta ”ju 

alltid” passar mot den vita och att den röda lite större texten också fyller 

sitt syfte och väcker större uppmärksamhet. Karin i fokusgrupp 1 tycker 

ändå att röd text inte passar på grön bakgrund. Arthur i fokusgrupp 3 stör 

sig på att man är inkonsekvent med användandet av stor och liten bokstav 

på Ecco i logotypen och i den flödande texten. Han tycker ändå att det är 

trevligt med rak högermarginal. Stefan i fokusgrupp 2 tycker istället att 

det är synd att mycket av texten ligger i högerläge, eftersom det ger 

slagsida åt sidan.  

5.3.3.5 Navigering 
Den yngsta respondenterna (som utgör fokusgrupp 1) tycker inte att 

menysystemet känns så logiskt och klagar på att de inte förstår poängen 

med rubrikerna som är på engelska (trots att flera har svenskt text). 

Stefan i fokusgrupp 2 säger att det gör ju bara att det tar längre tid att 

hitta det man söker efter och Arthur i fokusgrupp 3 är av samma åsikt. 

Han förtydligar problematiken genom sitt uttalande, ”dom har använt lite 

konstiga ord istället för de vanliga”. Även Fredrik i samma fokusgrupp 

förespråkar större språklig konsekvens.  

 

Stina och Erik i fokusgrupp 2 tycker det är bra att menysystemet vecklar 

ut sig och att man sedan fortsätter se den undermeny man befinner sig på. 

Stina, Erik, Fredrik och Josefina är alla mycket nöjda med 
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produktsidorna. Josefina säger: ”Om du rör dig med muspekaren över 

produktlistan så får man automatiskt se den uppe i hörnet. Därmed 

behöver man inte leta fram den undersidan utan se om det är rätt på 

direkten. Bild spelet på övriga sidan är bara charmigt” 

5.3.3.6 Intryck 
Utlåtanden som Eriks ”stilrent men tråkigt” och Stefans ”stilren och 

modern men lite kylig” är ganska talande för fokusgrupp 2’s intryck av 

sidan. Stina menar att den saknar det ”lilla extra” och att man borde ha 

satsat på en livsstilssektion för att hålla kvar och locka nya besökare.  

Arthur i fokusgrupp 3 tycker den är klar och ren, inte så grötig som 

många andra. Men betonar flera gånger att det är trist att den inte 

anpassad till olika skärmstorlekar. Josefina beskriver sitt intryck av sidan 

som om den vore ofärdig, ”snacka om att vara fyrkantig även i sinnet”. 

Hon menar att det är tråkigt eftersom dom trots allt har så spännande 

skor. Fredrik ifrågasätter varför den ska behöva ligga i överkant 

tillskillnad från de övriga som är centrerade i höjdled. Fredrik tycker 

ändå att det är så bra att man lätt kan leta upp de skor man söker i 

produkt delen.  

5.4 Indiska 

5.4.1 Beskrivande analys 
Indiskas sida är helt gjord i Flash som öppnas i ett nytt fönster utan 

webbläsarens menysystem. Indiskas upplägg ändras inte nämnvärt från 

dag till dag. De gånger man lägger till information om aktuella 

kampanjer dyker de upp som Pop-up fönster eller intron till sidan. Sidan 

består av tre delar, den övre menyn, mittpartiet där rubrikernas innehåll 

visas, samt de undre rubrikerna. Formen på webbplatsen är i höjd- och 

sidled centrerad till mitten, bortsett från bårderna i varje hörn lämnas ett 

tom yta runt de två menyerna och innehållssektionen i mitten. Menyerna 

är statiska men istället rör sig själva mittpartiet för att sedan ersättas av 

den information man väljer i menyn. När man ställer muspekaren över 

någon av rubrikerna flyttas det rörliga mittpartiet till den sektion som 

återspeglar den specifika rubriken. Även andra delar av webbplatsen 
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innehåller animationer. Undersidorna innehåller inga nya länkar till andra 

sidor, däremot bildkartor som beroende på var man klickar visar mer 

information av varumärkets sortiment.  

 

Startsida:                                                                                            

 
(figur 5) 
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Produktsida: 

 
(figur 6) 

 

 

 

5.4.2 Tekniska förutsättningar och brister 
Eftersom hela Indiskas webbplats är gjord i Flash är den också 
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fönster anpassar sig till skärmstorleken. 

5.4.4 Respondenternas åsikter 
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inte annat åtminstone försöker vara men bara blir ”förutsägbart 

pseudobohemiska”. 

 

Erik i fokusgrupp 2 blir förvånad när det visar sig att varumärket inte 

längre har herrkläder. Stina menar att webbplatsen lyckats återspegla det 

lugn och harmoni som hon även annars associerar till företaget. Även om 

Stina instämmer i att varumärket ofta ses som billigt, ett märke som man 

inte går och visar upp, så menar hon att företaget gynnas av den 

orientaliska trend i framförallt heminredning som återuppstått de senaste 

åren. Samtliga verkar också vara mer intresserade av företaget inrednings 

sortiment än utav kläderna. Karin i fokusgrupp 1 tycker inte kläderna är 

hennes stil men att deras saker är spännande. Josefina i fokusgrupp 3 

konstaterar att det som företaget säljer är indiskt men anpassat för en 

svensk målgrupp, vilket resulterar i ett speciellt sortiment.  

 

Det verkar också vara en utbredd uppfattning att varumärkets logotyp 

inte är speciellt utmärkande på hemsidan, utan ”gömt” i högra nedre 

hörnet. Även om de flesta tycker att logotypen är vacker, passande och 

inarbetad, tycker både Mikael och Arthur att den är lite svårläst. 

5.4.4.2 Färg 
De flesta av respondenterna är positiva till Indiskas färgval och enade om 

att färgerna passar varumärket, ett argument är just för att det känns lite 

osvensk. Samtidigt som de flesta beskriver gul-orange som starkt så säger 

samma respondenter att det förekommer en mjukhet och värme i just 

dessa färger. Männen i fokusgrupp 3 beskriver ändå färgerna som lite väl 

häftiga respektive grälla och lustiga. Även Karin i fokusgrupp 1 gör ett 

påpekande om att det kan finnas skillnader mellan könen i uppskattning 

av färger, men också att en kille skulle kunna gilla den ”beroende på hur 

gammal han är”. Den jämnårige Mikael uppskattar ändå färgerna och 

menar att den här typen av färger även passar på andra företag med 

”etno” profil, som Onkel Bens. Tillsamman med Fredrik i fokusgrupp 3 

associerar han den dominerande färgen gul-orange i sammanhanget till 

curry. Fredrik menar att erfarenhet påverkar vilka attityd en individ har 
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till specifika färger. Eftersom Fredrik jobbat för ett Telecom företag 

under den tid där orange ingick i företagets grafiska profil menar han att 

han alltid kommer ha positiva associationer till färgen och automatiskt 

tänka på sin gamla arbetsgivare.  

 

Stina i fokusgrupp 2 har hört att ”om man har orange på väggarna 

omkring sig så påstås det att man blir hungrig”. De flesta lägger märke 

till de kontrastfärger som indiska använder sig av i mittpartiet där de 

olika undersidorna visas. Stina menar att samma konventioner som gör 

orange, gult och rosa till unga och livliga färger även gör att färgerna inte 

passar in på företag med högre status, såsom SEB. Arthur i fokusgrupp 3 

säger lite ironiskt att färgerna inte heller skulle passa in på Fonus, kanske 

med samma konventioner i åtanke. Stefan i fokusgrupp 2 kan tycka att 

den två olika orangea ramarna ibland kan skära sig lite från resten av 

innehållet, för att den ena har en lite grumligare ton än de andra 

förekommande färgerna.  

 

De flesta av respondenterna tycker att uppmärksamheten går till 

kontrastfärgerna som ibland används i mittpartiet. Bland kontrastfärgerna 

så anses rött och rosa vara de mest förekommande färgerna i 

mittsektionen. Det är även dessa färger som respondenterna anser skapa 

mest positiv uppmärksamhet och kontrast. Flera respondenter, Stina, 

Erik, Fredrik och Arthur klagar på att lila och turkos skär sig med 

helheten, att kombinationerna inte är så harmoniska som önskat i dessa 

sammanhang. Respondenterna lägger inte märke till de undersidor som 

ligger i samma färgskala som den orangea. Stefan menar att innehållet 

ändå väcker mer uppmärksamhet än färgen på sidan. 

Det största problemet med färgsättningen på hemsidan ligger enligt 

samtliga respondenter i de två äldre fokusgrupperna bortsätt från Josefina 

i att det inte finns någon konsekvens i färgvalen utan att de kommer 

”huller om buller”. Erik säger: ” problemet är väll att det inte finns någon 

struktur när de olika färgerna dyker upp. De är inte knutna till någon 

underrubrik men förekommer ändå vid flera tillfällen, utan logik.  Det 
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hade kunnat styra upp det hela om man använt sig av någon form av 

färgkodning”.  

5.4.4.3 Form 
Männen i de två äldre fokusgrupperna tycker att hemsidans form ger ett 

lite rörigt och plottrigt intryck. Mycket av uppmärksamheten faller på 

grafiska detaljer istället för det budskap som Indiska försöker förmedla. 

Erik säger: ”Det är väldigt diversifierat både i form och innehåll, svårt att 

få en överblick. Svårt att se kärnverksamheten. Här finns allt från 

glöggfest till knyten sarrong”. Enligt Stefan ligger problemet i att 

placeringen av bild och text inte är konsekvent och att det är för många 

onödiga småbilder. Tros att bilderna även fyller andra formmässiga 

funktioner som prisinformation hittar inte så många av respondenterna 

fram till själva prisinformationen. Samtidigt menar Fredrik att de olika 

bårderna, mönster och andra detaljer är ett bevis på att företaget ansträngt 

sig för att uppnå en viss form. Fredrik ställer sig ändå till skaran som 

kritiserar upplägget: ”Tror det skulle vara bättre med större likhet. Om 

man gör variationen bara för variationens skull så tror jag att man inte 

lyckas”.  

 

Karin i fokusgrupp 1 tycker till och med att bårderna är det finaste på 

hela sidan. Samma bårder är enligt Erik inte alls nödvändiga eftersom de 

inte känns speciellt indiska, ”de är ju bara krusiduller”. 

Innan själva startsidan öppnas spelas ett intro upp om lyktor från 59 

kronor, objekten tonas fram. Stina i fokusgrupp 2 tycker detta är onödigt. 

Hon hade om det var nödvändigt att ha med informationen hellre sett ett 

Pop-up fönster. Hon anser att det åtminstone bör finnas en Cookie fil så 

att inte introt spelas upp varje gång man besöker webbplatsen. Även 

Josefina, Fredrik och Erik stör sig på denna funktion men det är 

framförallt de Pop-up fönster som dyker upp väl inne på sidan som 

väcker irritation. Josefina använder det starka uttrycket ”hatar” om dessa 

funktioner och konstaterar att hon bara får lust att stänga ner sidor som 

använder sig av Pop-up fönster. Karin i fokusgrupp 1 tycker istället att 

Pop-up fönster är acceptabelt: ”det skapar ju uppmärksamhet och det är 
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väll vad det är till för?”. Mikael reagerar över att Explorer fönstret 

anpassar sig efter sidan utan att man bett om det. 

 

Startsidan där mittpartiet rör på sig får ett positivt gensvar från de flesta 

av respondenterna. Stina menar att det faktiskt inte är så stressande med 

det rörliga blocket men att det kanske är lite jobbigt för ögat. Hon tror 

ändå att funktionen skulle avskräcka ovana Internet användare från att 

besöka hemsidan.  Arthurs beskrivning är ganska talande: ”Det rörliga 

mittpartiet tyckte jag ju var bra först. Men sen blev jag lite irriterad av att 

inte förstå. När den rörde sig utan att jag rörde på musen fick jag ju ändå 

se mer av innehållet. Så det hade jag ju inget emot, för då fick man 

mycket sett. Efter ett tag kopplade man ändå hur man kunde gå vidare till 

undersidorna”. Det rörliga mittpartiet fyller alltså enligt respondenterna 

en funktion, att visa upp innehållet på hemsidan och Stina säger att den 

fungerar som ett skyltfönster. Även om personerna i fokusgrupp 3 hade 

lite problem att komma igång med startsidan så verkade de bara tycka att 

det var spännande att det hände någonting hela tiden även när de själva 

inte gjorde någonting. Samtliga respondenter tycker att den dominerande 

formen är kvadratisk men att bårder och mönster motverkar kantigheten. 

Stina och Stefan tycker ändå att det kunnat vara fler runda former. Båda 

menar också att en bra lösning att runda av kanterna på de olika 

sektionerna på sidan. Förutom det rörliga mittpartiet och 

prisinformationen har även Indiska ett tredje Flashelement där man på en 

karta kan söka efter en butik i sin egen del av Sverige. Stina säger: ”den 

där tonande effekten är jättebra. Ofta ser man inte vad musen perkar på 

för att de är så små ytor annars. Det finns ju små landskap här, annars ser 

man inte vad man markerat. Det är för sådant Flash är bra för”. 

5.4.4.4 Text 
Brödtexten som är omgiven av ett vitt block får samma färg som 

bakgrundsfärgen till undersidan. Konsekvensen i det här fallet uppskattas 

av de flesta respondenterna. Åsikterna om de olika versionerna av färgen 

på typsnittet går isär, men de flesta är åtminstone av åsikten att typsnittet 

på brödtexten är för litet. Josefina i fokusgrupp 3 är ändå imponerad: 
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”Hur sjutton har dom lyckats med att det är så tydligt med de där 

färgerna trots att dom är små.”  Fredrik även han medlem av fokusgrupp 

3 menar att eftersom man kör med så mycket färg i bakgrunden så skulle 

man ha kunnat använda ett svart standardtypsnitt istället. De flesta av 

respondenterna har någon färg på typsnittet som de inte riktigt 

uppskattar. Mikael i fokusgrupp 1 tycker inte att gul text passar på vit 

bakgrund, eftersom de ligger så nära varandra. Erik i fokusgrupp 2 tycker 

inte att turkos färg passar på vit bakgrund. Stefan i fokusgrupp 2 påpekar 

att synskadade antagligen skulle få problem att läsa texten genom den 

stora variationen av färg på texten. De mörkröda nyanser som Indiska 

använder sig av på typsnittet med vit bakgrund på några av undersidorna 

är den färg som respondenterna tycker är mest lättläsligt. Stina i 

fokusgrupp 2 tycker att texten är lagom omfattande till ytan medan 

Arthur i fokusgrupp 3 tycker den är i längsta laget.  

5.4.4.5 Navigering 
Arthur i fokusgrupp 3 störs sig på den bård som går genom orden i 

överrubrikerna i menyn. Överrubrikerna är gjorda i ett liknande typsnitt 

som i logotypen bortsett från just bården, men det är just denna som gör 

överrubrikerna svårlästa enligt Arthur texten svår läst. Varken Stina i 

fokusgrupp 2 eller Fredrik i fokusgrupp 3 stör sig utan tycker att detta 

fyller en funktion i att förstärka det indiska intrycket.  

 

Fem av respondenterna; Mikael, Stina, Erik, Stefan och Arthur tycker att 

underrubrikerna är otydliga.  Stina menar exempelvis att de inte är 

praktiska med så likartade färger på text och bakgrund. Indiska har 

nämligen lagt på en så kallad Mouse-over funktion. Stefan ord förklarar 

problemet mer ingående: ”om du är vid underrubrikerna och drar pekaren 

över så ser du att den blir vit. Annars är de tonade i en ljusare färg, men 

på samma färgskala som bakgrunden. Dessutom är texten liten så det gör 

att det blir svårt att läsa. Jag kan om inte annat tänka mig att den som har 

dålig syn kan få problem”.  
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Erik, även han i fokusgrupp 2, menar att det blir väldigt mycket alternativ 

redan från början, varje överrubrik har flera underrubriker kopplade till 

sig. Stina är av en annan åsikt och menar att det tämligen vanliga 

alternativet med nedrullande underrubriker har sina brister: ”Det är 

jobbigt men undermenyer och så ännu fler undermenyer. Två till tre 

undermenyer funkar men sedan blir det bara opraktiskt”. Mikael och 

Stefan i fokusgrupp 2 tycker dessutom att storleken på typsnittet i 

underrubrikerna är för litet och avståndet mellan dem för litet. Mikael i 

fokusgrupp 1 menar att man av tidigare nämnda skäl ofta klickar mellan 

underrubrikerna och att det därför blir lätt att man klickar fel. De flesta 

av respondenterna har som tidigare också nämnt att de tycker att 

färgsättningen på undersidorna är ologiska.  

 

Ett intressant sidospår som visar på att den finns skillnader i upplevelsen 

är tolkningen av två av överrubrikerna; ”Senze” och ”RaiRai”. 

Respondenterna i fokusgrupp 3 har en annan förförståelse av begreppen. 

Fredrik reaktion är följande ”Men Sence stavas ju inte så och RajRaj är ju 

mindre sofistikerade nöjen. Men det kanske är för en annan målgrupp, 

som det biter på. Men inte på mig”. Josefina undrar fundersamt om 

”Rairai” är ironiskt. Ingen reagerar ens på dessa begrepp i de andra två 

åldersgrupperna.  

5.4.4.6 Intryck 
Samtliga respondenter verkar positivt inställda till Indiskas sida men flera 

påpekar brister i navigation, typsnitt, form och färgkodning. Stefan i 

fokusgrupp 1 ser brister i formen som han tycker är plottrig, medan 

Arthur och Fredrik i fokusgrupp 3 beskriver färgvalen som ”lite väl 

häftiga” respektive ”grälla och lustiga”. De flesta av de andra 

respondenterna påpekar att de inte störs av starka färger utan blir glada 

av dem. Animationerna upplevs som spännande och fyller en funktion. 

Stina, Fredrik och Josefina stör sig på den introduktions animation och de 

Pop-up fönster som dyker upp. I den  1:a fokusgruppen förändras 

Mikaels bild av varumärket eftersom han tidigare inte visste om ”den 

stora” bredden på sortimentet. Ingen av respondenterna vittnar om att 
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deras bild av varumärket har försämrats utan den antingen är oförändrad 

eller har förbättras. Stina i fokusgrupp 2 menar att Indiskas hemsida har 

förändrat hennes bild av varumärket just genom att den är lite av en 

avstickare från konventionell webbdesign. 
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6. Sammanfattning och analys 
 

6.1 Frågeställning 1  
Hur ser respondenterna utifrån deras kön och ålder på varumärken på 

Internet och på de specifika varumärken vars hemsidor analyseras 

närmare i uppsatsen? 

 

Fokusgrupp 2 bestående av människor i 25 till 40 års åldern verkar vara 

stor konsumenterna bland mina respondenter. De brukar alla regelbundet 

besöka varumärkens hemsidor av den här typen. Både Erik och Stefan 

har specialintressen som gör att de söker upp specifika varumärken på 

Internet. Erik och Stefan specialintressen resulterar i selektiv exponering 

i deras dagliga Internet användande. De söker sig bara till den typ av 

hemsidor som passar dem. Sina besöker varumärkens hemsidor, men ser 

det som enbart ett komplement till de vanliga butikerna.  

 

Personerna i den fokusgrupp 3 är inte lika intresserade av denna typ av 

webbplatser. Arthur menar att han bara besöker varumärkens hemsidor 

om sökmotorn styr honom dit. Fredrik kan sträcka sig till att besöka 

varumärkens webbplatser i de fall de säljer tjänster som inte finns 

representerade i Stockholms stadskärna. Josefina brukar inte heller 

vanligtvis besöka varumärkens hemsidor. Hon hävdar att detta kommer 

att förändras eftersom hon genom att ha medverkat i den här 

undersökningen blivit mer medveten om utbudet. Karin och Mikael i 

fokusgrupp 1 hävdar att de inte besökt något varumärkes hemsida, frågan 

är om de riktigt förstår begreppet. 

 

Santa Maria har kanske inte lyckats nå ut med hela sitt sortiment till 

allmänheten om man får tro mina respondenter och har problem med 

koncentrationen av sortimentet. De två 20 någonting i fokusgrupp 2 

börjar på direkten att prata om Tacos, Stina säger ironiskt att hon tillhör 

tacos generationen. De äldre associerar enbart varumärket med kryddor 

vilket inte är speciellt konstigt eftersom smaksättningskoncepten 
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tillkommit på senare tid. De yngsta i fokusgrupp 1 associerar istället 

varumärket till de mer moderna exotiska smaksättningskoncepten.  

 

Eccos varumärke verkar också vara inarbetat. Uppfattningen om att 

Eccos skor skulle vara fotvänliga och fotriktiga har letat sig ner till den 

yngsta fokusgruppen, fokusgrupp 1. Fredriks dåliga erfarenheter av 

varumärket produkter gör ändå att han inte ser informationen han delges 

som trovärdig. Respondenterna verkar också vara rörande eniga om att 

Ecco satsar på en klassisk stil, Fredrik sträcker sig till att beskriva märket 

som exklusivt. Stina pratar istället om att det känns som ett ”Svensson” 

märke. Männen verkar ändå inte vara så medvetna eller intresserade om 

varumärkets image. Erik och kvinnorna i det de två äldre fokusgrupperna 

har mycket att säga, de beskriver varumärket som konventionellt, 

kommersiell och tråkigt. Logotypen får bara positivt bemötande, den 

känns stilren och smakfull. 

 

Indiskas varumärkesidentitet verkar bygga på en stor portion exotism om 

man får tro mina respondenter. Erik och Fredrik säger även att kläderna 

känns lite bohemiska. De flesta respondenterna verkar också associera 

billiga och färgglada kläder till företaget. Ändå verkar det som att de 

flesta är mer intresserade av Indiskas inredningssortiment än av deras 

kläder. Kanske ligger det något i Stinas iakttagelse att Indiska gynnas av 

den rådande nygamla orientaliska trenden. Logotypen är bekant för 

samtliga respondenter men den anses inte vara så framträdande på 

webbplatsen.  

 

Representanter från samtliga respondenter har någon gång under 

undersökningen påpekat att webbsidor som visar upp produkter har en 

annan form än andra. Santa Maria har enligt respondenterna den mest 

klassiska logotypen, och flera påpekar att den varit oförändrad länge. 

Karin och Erik tycker att formen på logotypen är konventionell. Erik 

säger också att den påminner om en skylt, vilket inte nödvändigtvis 

behöver innebära något negativt. Santa Marias logotyp anses vara den 

mest inarbetade av de tre men Ecco har enligt respondenterna den mest 



 71

stilrena och smakfulla logotypen. Santa Maria anses också ha mest 

konsekvens mellan form och innehåll, kanske just för att den grafiska 

formen av deras produkter är mycket centralare än för de övriga två 

varumärkena eftersom företaget till större del använder sig av 

förpackningar.  

 

6.2 Frågeställning 2  
Hur ser respondenterna på Flashapplikationer, förekommer det 

skillnader i uppfattningen mellan kön och ålder? 

 

Medlemmarna i fokusgrupp 1 har inte någon uppfattning om vad Flash 

är. De är däremot positivt inställda till samtliga animationer som de 

beskriver som fräcka och spännande. Mikael tycker att små detaljer och 

lekar ökar intresset för webbplatsen.  

 

Medlemmarna i fokusgrupp 2 är lite mer skeptiskt inställda till Flash. 

Eriks uttalande om att Flash är en sorts rutor som man antingen kan se 

eller inte är antagligen talande för hur den mindre insatta 

Internetanvändarens ser på Flash. Resterande respondenter i 

fokusgruppen har en större förståelse för Flash, och beskriver det som ett 

programspråk. 

 

De äldsta medlemmarna i fokusgrupp 3 är i det stora hela positiva till 

Flash elementen på de olika sidorna, men tycker även de att funktionen är 

det centrala. De är samtliga till en viss utsträckning medvetna om vad 

Flash innebär.  De äldre kan i vissa fall ha svårt att hantera de olika 

rörliga funktionerna men verkar då bli sporrade till att lära sig hantera 

dem. Josefina pratar om att Flash känns logiskt och intuitivt. De ser 

fördelar för företagen att som i Indiskas fall ha ett rörligt mittparti som 

visar upp mer av sortimenten även om man själv inte gör någonting. 

 

Flera av respondenterna påpekar flera gånger att det genom Flash inte får 

bli effekter bara för effekternas skull. I dessa fall drar exempelvis 
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animationer bort uppmärksamheten från det som egentligen är vikigt. 

Man ska inte heller bli påtvingad Flashelementen utan aktivt få välja om 

man ska se dem eller inte. Eccos webbplats får därför mest kritik av 

respondenterna på denna punkt. Enlig Eccos representant Mette Løvbom 

har man valt att ha dessa typer av animationer för att besökarna inte ska 

tappa intresset för webbplatsen och surfa vidare. Indiskas introsida med 

lyktor uppskattas därför inte heller, utan ses som tidsödande.   

 

Flashelementen är däremot uppskattade när de har en tydlig funktion, 

som Stina nämner gällande den karta Indiska har över sina butiker i 

Norden. Respondenterna urskiljer fritt tolkat Flashelementen från resten 

av webbplatserna genom vad Arnheim kallar den ”gemensamma rörelsen 

lag”. Detta för att Flashelementen ofta utmärker sig från resterande delar 

av webbplatsen genom sina rörelser. Santa Marias och Indiskas 

webbplatser är mer anpassade efter respondenternas krav på att själva få 

aktivt välja om man vill se animationer eller inte än Eccos webbplats. Det 

rörliga mittpartiet på Indiskas startsida stör inte respondenterna och de är 

positiva till att utbudet visas upp. 

6.3 Frågeställning 3   
Vad uppmärksammar och hur uppfattar respondenterna färg och form på 

de tre varumärkenas webbplatser, förekommer det skillnader i 

uppfattningen mellan kön och åldersgrupp? 

 

Santa Maria använder sig av vad som Stina kallar ”företagsfärgerna” det 

strikta blåa och det livligt röda. De kanske inte heller är någon slump att 

Santa Maria använder just blått och rött. Dessa polära motsatser har 

enligt Rydberg även de tydligaste rent fysiska inverkandena på 

människor. Rött och blått anses också vara klassiska färger enligt de 

flesta av respondenterna. Många av respondenterna i fokusgrupp 2 och 3 

ser en nackdel med att det mörkblåa ger Santa Marias webbplats en dov 

atmosfär, Arthur tycker att de passar bättre in på en begravningsbyrå. 

Men det verkar på denna webbplats enligt respondenterna finns ett 

”hemligt regelverk” om vilka färger som går att kombinera och inte. Det 
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är just själva kontrasten som verkar avgöra detta, att den ena färgen till 

”en lagom” utsträckning ska bryta mot den andra. Färgerna talar med 

andra ord till varandra på Santa Marias webbplats, allt enligt Bergströms 

begrepp.  Den senapsgula färgen passar enligt Stina bättre som kontrast 

till det blåa än vad den aktuella röda färgen gör. Detta för att det ger en 

bättre kontrast.  

 

Större delen av texten ligger på en vit bakgrund, vid de tillfällen då 

texten ligger på en bildbakgrund blir mottagandet bland de två äldsta 

fokusgrupperna negativt. Problemet överinstämmer också med Pastoors 

forskning. För några av männen i fokusgrupp 2 och 3 är detta ändå inget 

större problem. Arthur tycker att det kan fungera med kortare text men 

påpekar att det röda skulle ha brutit mer med bakgrunden. Erik tycker att 

det kan funka på en så pass mörk bakgrund. Respondenterna i 

fokusgrupp 1 upplever inte heller några problem med detta.  Mikael 

tycker att det är ett ganska vanligt förekommande knep för matvaruhus 

och liknande.  

 

Bilder, text, menyer är placerade oregelbundet på Santa Marias 

undersidor, vilket skapar förvirring bland respondenterna. Det är speciellt 

den fokusgrupp 2 som klagar på detta. Med andra ord är linjeringen som 

Bergström talat om dålig på denna webbplats. 

 

Kvinnorna i fokusgrupp 2 och 3, Karin och Josefina knyter olika 

innebörder till färgkombinationerna. Josefinas utlåtande om julstämning 

styrks av Stinas uttalande om att webbplatsen inte skulle uppskattas lika 

mycket under sommaren.  Erik I fokusgrupp 2 tycker att Santa Maria är 

den webbplats som han tydligast kan härleda profilfärgerna från 

logotypen, övriga respondenter i hans fokusgrupp gör också utlåtanden 

som knyter an till detta resonemang. Kvinnorna är överlag mer positiva 

till användandet av starkare färgerna på webbplatsen än männen som 

uppskattar mer ”stilrena” färgkombinationer. Männen i undersökningen 

är också mest positiva till färgvalet på webbplatsen som också använder 

sig av vad Oberascher kallar statusfyllda färger. 
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Ecco får mycket kritik bland de två äldre fokusgrupperna, fokusgrupp 2 

och 3, när det gäller färg och form. De yngsta ser på webbplatsen som fin 

men lite tråkig. Problemen handlar för den mellersta fokusgruppen är att 

webbplatsen flyter ut i tomma intet. Den vita bakgrunden på Eccos 

webbplats skapar med andra ord inte den naturliga avgränsning eller 

segmentring mot de andra objekten som Davidoff och Propper talar om. 

Genom att ha använt sig av andra viskande färger såsom andra 

naturfärger som bakgrund till menyer och andra partier av sidan hade 

man kunnat förhindra detta menar Stina, en av respondenterna i 

fokusgrupp 2. Skälet att använda andra naturfärger på en sida som i 

Eccos fall försöker ge ett stilrent intryck överinstämmer också med 

Oberashers studier som visar att asketiska färger tilltalar en stor 

trendmedveten publik. Att problemet med att sidan saknar avgränsningar 

ligger även i formen vittnar flera av respondenterna om. Linjerna uppnår 

inte Arnheims ”slutenhetens lag” eftersom de inte knyts samman när 

webbplatsen inte är anpassad till webbläsarens fönster.  

 

Flera respondenter från de två äldsta fokusgrupperna talar om att 

färgvalen känns sterila och inte ger något liv till sidan, men att det 

samtidigt ser elegant ut. Färgsättningen känns för vanlig. Textens typsnitt 

och storlek uppskattas däremot av samtliga respondenter, 

navigationssystemet likaså. 

 

Indiskas webbplats uppskattas av de flesta av respondenterna just för 

dess starka färger. Orange ses som en udda och lite exotisk färg som 

respondenterna inte är vana att se i den här omfattningen på webben. En 

nackdel med färgvalen på webbplatsen är att undersidornas färgsättning 

inte är konsekvent. Flera färger dyker upp på flera ställen men utan 

någon logik. Indiska har inte lyckats uppnå någon konsekvens med det 

som Popper kallar färgkodning. Genom att ha ett tydligare sätt att 

använda färger hade man kunnat nå en pedagogisk poäng med upplägget. 

Webbplatsen innehåller förutom många färger även flest objekt och 

överskrider Hicks och Essingers uppskattning om att närminnet inte kan 



 75

hålla mer än sju saker aktiva. Eriks menar att det att det är svårt att se 

kärnverksamheten på hemsidan bl.a. genom den bristande färgkodningen. 

Han att den rymmer ”allt från glöggfest till knyten sarrong”. Detta skulle 

kunna tolkas som att webbplatsen också misslyckas med det som Dahlén 

kallar för koncentration, att den är för spretig för att få ut företagets 

grundläggande budskap. Samtidigt tycker Stina att de diversifierade 

utbudet gör att Indiska sätt in i det livsstilskoncept det hör hemma i.  

 

Formen lyckas även den skapa en orientalisk stämning genom 

användandet av typsnitt och bårder som får respondenternas tankar att 

sväva iväg till Indien. Josefina och Fredrik visar på selektiv perception 

när de lägger in egna värderingar i uttrycken i Indiskas 

navigationssystem. 

 

Att färgerna på Indiskas webbplats ibland enligt Bergström skriker till 

varandra stör inte respondenterna nämnvärt. Även om Indiska har brister 

så verkar den överlag vara den mest uppskattade hemsidan eftersom den 

också är mest originell. Det är också den webbplats som erbjuder mest 

stimuli genom Flash. 

6.4 Frågeställning 4   

Förekommer det favorit färger och former bland respondenterna? I så 

fall vilka? 

Det visar sig att rött, blått och grönt är uppskattade bland de flesta 

respondenterna. Brunt och rosa är de färger som respondenterna över lag 

känner minst dragning emot.  

 

Trots att många respondenter hade listat orange långt ner bland färgerna 

på den enkät de delgivits hade de inga större problem med den på 

Indiskas webbplats. Det verkar som att Browns påstående om att färgerna 

får sin betydelse beroende på de sammanhang de sätts in i, stämmer till 

en stor utsträckning. Josefina säger bl.a. att hon har svårt att diskutera 

färgerna var för sig eftersom hon ser dem som en helhet i sammanhanget. 
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Ändå verkar det som att det finns en risk att använda färgkombinationer 

som även förekommer i andra sammanhang i tanke på Karins kommentar 

om att Santa Marias grafiska profil påminner om den amerikanska 

flaggan 

 

Förstahands valet: 

orange

gul

svart

röd

blå

 

 

Andrahands valet: 

orange

vit

svart

röd

blå

Sista valet: 

orange

rosa

brun

grå

grön

 

             Nästsista valet: 

vit

gul

rosa

brun

grå
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De flesta respondenterna talar om att det är svårare att granska form 

eftersom det är ett mer abstrakt sätt att tänka. Det är de mer vanliga 

formerna, triangel och cirkel som uppskattas mest. Triangeln och 

sexhörningen är inte lika uppskattade bland respondenterna. 

Förstahands val: 

 

rektangel

cirkel

 
 

Sistahands val: 

sexhörning

triangel

rektangel

kvadrat
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7. Avslutande diskussion 
Under intervjuerna med mina respondenter blev det ganska tydligt att de 

skiljde sig åt i kognitiv stil. Dessa skillnader går att härleda från 

respondenternas ålder. Respondenterna i fokusgrupp 1 stannade ibland 

upp och frågade om hur de skulle gå tillväga för att leta sig fram på de 

olika sidorna. Detta berodde kanske även på att de hade nära till hands att 

se mig som en lärare som de kunde fråga när de stötte på problem. När de 

själva skulle beskriva sin förmåga så framstod inte problemen som de 

haft som speciellt stora. De var också de minst kritiska till de olika 

tekniska lösningar och positivt inställda till användandet av t.ex. Pop-up 

fönster. I fokusgrupp 2 var respondenterna helt frigående och visade på 

stor impulsivitet när de fick möjligheten att titta närmare på de olika 

Flashapplikationerna. De var också de respondenter som hade det mest 

kritiskt granskande förhållningssättet till webbplatserna. Respondenterna 

i fokusgrupp 3 pratade ofta om att de fördomar om äldre 

Internetanvändare som mindre villiga att experimentera och prova på nya 

saker var felaktiga. De var samtliga ivriga att leta upp de mer originella 

gränssnitten på webbplatserna. Två av deltagarna blev ändå för en stund 

paralyserade när de skulle börja titta närmare på Indiskas webbplats. De 

begrep sig ändå snabbt på flashelementen och förnekade alla former av 

problem när de själva skulle beskriva sina intryck av sidan. Kanske var 

det en för hög motivation att bevisa fördomarna fel som gjorde att de 

ibland var för ivriga att förstå och inte ifrågasätta.  

 

Det finns en tydlig tendens till cynism hos framförallt de två 

respondenterna som är ”20 någonting” i fokusgrupp 2 som riktade sig 

mot reklam och varumärken i allmänhet. Detta kan bero på att de under 

hela sin uppväxt exponerats för liknande typer av reklam och 

marknadsföring. Respondenterna i fokusgrupp 1 har kanske inte 

utvecklat samma kritiska tänkande.  

 

Jag menar att konventioner om användandet om färg och form på Internet 

inte växt sig lika starka som i andra traditionella medier. De äldsta 
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respondenterna som utgör fokusgrupp 3 saknar färg och formmässiga 

principer från främst trycksaker. Fokusgrupp 2 har en större referensram 

när de jämför webbplatserna.  

 

Männen i fokusgrupp tre har verkar ha en mer konservativ hållning till 

färger än resterande respondenter. Kvinnorna hade överlag också ett 

liberalt förhållningssätt till användandet av fler och mer vågade färger. 

Fokusgrupp 1 har exponerat för de nya färg- och formmässiga trender 

under hela sin uppväxt och har kanske accepterat eventuella nya 

konventioner. Det blev också tydligt att respondenterna i fokusgrupp 2 

var mer engagerade i diskussionen om färg- och formval. Man skulle 

också kunna tolka detta som att de visade prov på att ett lite mer precist 

och nyanserat färgseende. De använde sig oftare av andra namn än 

grundfärgerna när de skulle beskriva de olika webbplatserna. Detta skulle 

kanske ha att göra med att formgivning just nu är ett upphaussat begrepp 

och att fokusgrupp 2’s åldersgrupper är mest mottagliga för nya trender. 

Även om undersökningen inte är av den karaktär att man skulle kunna 

tillämpa Benthorns personlighetstyper så varierar onekligen intresset för 

färg och detaljer mellan de olika respondenterna.  

 

Det är alltså fokusgrupp 2 som ger intryck av att ha störst Internet vana 

och därför ett mer kritiskt förhållningssätt i granskningen av 

webbplatserna. Dahlén har kallat detta för Internetmognad, något som 

skiljer sig från andra former av mognad och som är mer utmärkande för 

den generation som vuxit upp med datorer.101 Detta antagande stärks av 

att det är denna fokusgrupp som har svårast att sätta sitt finger på vad de 

främst använder Internet till, det är också medlemmarna i denna 

fokusgrupp som tidigare besökt varumärkes webbplatser mest.  Denna 

fokusgrupp är också mer kritisk till konventionell formgivning och 

eftersträvar det nyskapande som Indiskas webbplats återspeglar.  

                                                 
101 Dahlén, Michael, Marknadsföring i nya media -marknadsföring i kubik, Malmö, 
Liber AB (2002), sid. 30 
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7.1 Framtida forskning 
Detta kan bara ses som början på en betydligt mer omfattande 

undersökning om olika åldersgruppers förhållningssätt till färg och form 

på Internet och huruvida Flash kommer att påverka detta. Även om det 

inte går att dra några större generaliseringar av en uppsats i denna 

omfattning så skulle jag gärna vilja studera ämnet mer ingående. Jag har 

genom detta uppsatsarbete fått ett större intresse för barns kognitiva 

förmåga och kan framförallt tänka mig att fortsätta studera detta ämne 

mer ingående. Ett annat intressant forskningsområde skulle vara att 

undersöka pensionärers Internetanvändande i ett mer socialt perspektiv.  

 



 81

8. Källförteckning 
 

8.1 Otryckta källor: 
Företaget Santa Maria, www.santamaria.se/, hämtningsdatum: 2004-01-

03 

Företaget Eccos, www.ecco.com/se/, hämtningsdatum: 2004-01-03 

Företaget Indiskas, www.indiska.se/,  hämtningsdatum: 2004-01-03 

Data & systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och 

Kungliga Tekniska högskolan, www.dsv.su.se/ hämtningsdatum: 2004-

02-10 

Uppsala universitet, www.uu.se/ hämtningsdatum: 2004-02-10 

World Internet Institute, www.wii.se/, hämtningsdatum 2004-02-10 

Statistiska Centralbyrån, IT i hem och företag - En statistisk beskrivning, 

Rapport, SCB (2000), www.scb.se/publkat/transporter/it/it.pdf/, 

hämtningsdatum: 2004-01-06  

Sveriges televisions nyhetstjänst på Internet, 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=1804&a=157909/, hämtningsdatum: 

2004-01-06 

Lundström, Bo; Konsten att nå fram på nätet, 2000 

www.mediearkivet.se/mediearkivet/sok/skolor/skolor.html/, 

hämtningsdatum 2003-11-10 

Internetstatistik, www.doubleklick.com/, hämtningsdatum 2003-11-22 

Macromedias webbplats, www.macromedia.com/, hämtningsdatum: 

2003-12-20 

Usable information technology, 

http://www.useit.com/alertbox/20001029.html/, hämtningsdatum: 2004-

02-08 



 82

Autark Datakonsult AB 

http://www.autark.se/webbteknik_diverse3.html#dockskap/, 

hämtningsdatum: 2004-01-07 

8.2 Tryckta källor 
Albertsson, Sten; Lundqvist, Olof, Marknadsföring, Stockholm, Bonnier 

utbildning (1997) 

Allwood, Carl Martin, Människa-datorinteraktion – Ett psykologiskt 

perspektiv, Lund, Studentlitteratur (1998) 

Arnheim, Rudolf, Art and visual perception, Berkeley, University of 

California Press (1974) 

Benthorn, Lars, Multimedia och CD- en introduktion till interaktiva 

multimedia och CD, Studentlitteratur, Lund (1995) 

Berggrund, Ulf & Derefeldt, Gunilla, Färg som informationsbärare, 

Försvarets forsknings anstalt, Stockholm (1994) 

Bergström, Bo, Effektiv visuell kommunikation: Hur man får ett budskap 

att nå fram i print, film och webbsajter, Värnamo, Carlsson Bokförlag 

(2001) 

Brown, J, Earnshaw, R., Jern, M & Vince J, Vizualization – using 

computer grafics to explore data and present information,  New York, 

John Wiley and sons, (1995) 

Dahlén, Michael, Marknadsföring i nya media: -marknadsföring i kubik, 

Malmö, Liber AB (2002) 

Dix, Alan J, Finlay, Janet E, Abowd, Gregory D, Beale, Rusell, Human-

computer Interaction, Glasgow, Prentice Hall (2000), sid 18 

Ekström, Mats & Larsson Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, 

Lund, Studentlitteratur (2000) 

Fjällström, Thord, Språk, grafisk form, datorer. Utbildningsförlaget 

Brevskolan, Stockholm (1990) 

Färginstitutet, Färgdag 96, Färgernas betydelse (Färgrapport F50). 

Stockholm, Skandinaviska Färginstitutet AB (1996) 

Färginstitutet, Färgdag 96, Färger och känslor (Färgrapport F48), 

Stockholm, Skandinaviska färginsitutet (1996) 



 83

Färginstitutet, Färgdag 88, Färgernas betydelse (Färgrapport F35). 

Stockholm, Skandinaviska Färginstitutet AB (1988) 

Hedman Anders & Palmcrantz, Staffan, Grafisk design på Internet; 

Göteborg, Pagina AB (1997) 

Grönvald, Lars, Flash 5: lär dig själv, Stockholm, Förlagssystem AB 

(2002) 

Gärdenfors, Peter, Fängslande information, Natur och kultur, Stockholm 

(2003) 

Hicks; R & Essinger J, Making computers more human: designing for 

human – computer interaction, Oxford: Elsevier Science publisher 

(1991) 

Johnsson Kaj, Lundberg, Peter & Rydberg Robert, Grafisk kokbok: 

Guiden till Grafisk produktion. Stockholm: Arena & Kapero Grafisk 

Utveckling (1998) 

Karlsson, Staffan, Kommunikation genom färger- Inom Multimedia och 

Webbdesign (C-uppsats vid multimedia pedagogik-teknik), Stockholms 

universitet, Pedagogiska institutionen (1998) 

Kaufman,Lloyd, Perception: the world transformed; Oxford University 

press, New York (1979) 

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 

Studentlitteratur (1997) 

Miles, Mathew & Huberman, Michael, Qualitive Data Analysis, London, 

SAGE publications Inc (1994), 

Pettersson, Rune, Ord, bild och form – termer och begrepp inom 

informationsdesign, Lund, Studentlitteratur (2003) 

Propper, Gerold, Visuell gestaltning: Elementär typografi, S.K.V, 

Danderyd (1997) 

Preece, Jenny (red), Human-computer interaction, Pearson Education 

Limited, Edinburgh Gate (1994) 

Rydberg, Karl, Färger i vardagsliv och terapi: En bok om färgernas 

stimulerande effekt, Västerås: ICA förlaget AB (1999) 

Starrin, Bengt & Svensson, Per Gunnar, Kvalitativ metod och 

vetenskapsteori, Lund, Studentlitteratur (1994) 

Stockholm City, torsdagen den 22 januari (2004) 



 84

8.3 Intervjuer 
Respondenter (intervju): 
”Stefan”: 27 november, 2003, gymnasieskola, Västerås 
”Karin” och ”Mikael”: 28 november, 2003, högstadieskola, Västerås 
”Stina”: 5 december, 2003, Kungliga biblioteket, Stockholm 
”Erik”: 8 december, 2003, i mitt hem, Stockholm 
”Arthur”: 1 december, 2003, Internetcafé, Stockholm 
“Fredrik” och ”Josefina”: 3 december, 2003, Internetcafé, Stockholm 
 
Informanter (e-post intervju): 
Marie-Fe Abrigo, webbansvarig på indiskas huvudkontor Stockholm, 17 
december, 2003 
Mette Løvbom, marknadsavdelningen på Ecco huvudkontor Danmark,10 
januari, 2004 
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9. Bilagor 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Namn: 
Ålder: 
Sysselsättning: 
Bostadsort: 
 
Hur kom du i kontakt med Internet? 
 
Hur ofta använder du dig av Internet? 
 
Hur har du lärt dig att hantera Internet? 
 
Vet du vad Flash är för något? 
 
Till respektive webbplats: 
Vad är ditt första intryck av webbplatsen? 
 
Är du bekant med varumärket? 
 
Vilka associationer ger varumärket dig? 
 
Vad var det första som drog till sig din uppmärksamhet på sidan? 
följdfrågor:  Varför uppmärksammade du just det?  

Tänker du på någonting speciellt när du tittar på hemsidan? 
 
Vad tycker du om färgvalet på hemsidan? 
följdfrågor:  Varför tycker du färgvalet är viktigt / oviktigt?  

Tycker du att färgvalet kan associeras till varumärket? 
Bad tycker du om varumärkets logga? 
Vad skulle du ge färgerna för namn?  
Vilka associationer ger färgerna dig?  
Finns det någon anledning till att du associerar färgerna till 
/XXX/?  
Brukar du se färgen/nyansen i något annat 
sammanhang/varumärke?  
Finns det något sammanhang där färgen inte skulle passa 
in?  
Tycker du att färgen har en förmåga att skapa 
uppmärksamhet?) 
Är texten lättläst?  
Fungerar färgen på texten ihop med bakgrundsfärgen? 

 
Vad tycker du om formen på hemsidan? 
följdfrågor:  Tycker du att formen är viktig / oviktig?  

Tycker du att formerna går att associera till företaget? 



 86

Vad tycker du om varumärkets form? 
Vilka former uppmärksammar du?  
Varför uppmärksammade du den (skulle du ha tänkt på det 
om jag inte frågat?) Vilka associationer ger formen dig?  
Finns det några skäl till att du associerar formen till /XXX/?  
Brukar du se formen i något annat sammanhang/annat 
varumärke?  
Finns det något sammanhang där färgen inte skulle passa 
in?  
Tycker du att formen har en förmåga att skapa 
uppmärksamhet?  
Tycker du att text/bilder/rubrik/reklam är placerade på bra 
ställen? 

 
Vad tycker du om navigations system? 
Följdfrågor: Känns det logisk/ologiskt?  

Tog det lång tid att förstå? 
 
Känns innehållet relevant för dig? 

(Varför/varför inte?) 
 
Skulle du besöka hemsidan igen? 

(Varför/varför inte?) 
 
Har besöket påverkat din bild av varumärket? 
 
Vilken färg tror du är vanligast på Internet? 
 
Vilken form tror du är vanligast på Internet? 
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Bilaga 2: Enkät 
 
 
Rangordna följande färger efter mellan vilken du tycker bäst alternativt 
sämst om (1-10): 
 
Svart 
Grå 
Vit  
Blå  
Grön 

Röd 
Gul 
Orange 
Brunt 
Rosa

 
 
Finns det någon färg som jag inte nämnt som du gillar, i så fall vilken? 
 
Finns det någon färg som jag inte nämnt som du ogillar, i så fall vilken? 
 
Rangordna följande former efter mellan vilken du tycker bäst alternativt 
sämst om (1-5)? 
 
Kvadrat 
Cirkel 
Rektangel 
Trekant 
Sexhörning 
 
Finns det någon form som jag inte nämnt som du gillar, i så fall vilken? 
 
Finns det någon form som jag inte nämnt som du ogillar, i så fall vilken? 
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Bilaga 3: Brev till informanter 
Till Indiska och Santa Maria: 
 
Hej! 
Jag skriver en c-uppsats om hur flashelement på webbplatser upplevs av 
olika åldersgrupper. Jag skulle vara jättetacksam om jag kunde få komma 
i kontakt med de ansvariga för er webbplats och ställa några korta frågor. 
En e-postintervju skulle vara fullt tillräcklig. 
  
Aktuella frågor:  
Vilken målgrupp hade ni i åtanke när ni utformade webbplatsen? 
Varför valde ni er av att använda Flash på webbplatsen? 
Utförde ni några användartest innan ni la ut webbplatsen? 
Vilka inspirationskällor hade ni för webbplatsen? 
Hade ni några speciella tankar bakom färgvalet på webbplatsen (tidigare 
grafisk profil etc.)? 
Hade ni några speciella tankar bakom formen/upplägget på hemsidan? 
Tycker ni i dagsläget att webbplatsen har några brister? 
 
Tack på förhand! 
Alf Kronvall 
  
Brev till Ecco: 
 
I’m writing a thesis about how flash-elements in WebPages affect 
different age groups. I would be very grateful if I could get in touch with 
the chief designer of your Web Page. This is to be able to ask 
him/her/them some questions about the design process. I’ve been asked 
to send this email to you by the main Swedish Ecco office. The interview 
will not be very time consuming on your behalf and could simply be the 
answer of this email. 
 
Here follows the questions:  
Which target group did you have in mind when creating the Web Page? 
Why did you choose to use flash-elements in the Web Page? 
Did you make any user ability tests before publishing the Web page? 
Which sources of inspiration did you have when doing the graphical 
interface of the Web Page? 
Did you have any special things in mind when choosing the colour of the 
Webb Page? 
Did you have any special thoughts behind the design (position of 
graphical elements)? 
What are the strengths and weaknesses of the Web Page  
 
/Alf Kronvall 
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Bilaga 4: Exempel på schema för 
meningskoncentration 
 Yngre Mellan Äldst 
 
Indiska: Form ”Karin” C: Det 

är fint med sådan 
där runt och 
sådant där 
kantigt. Så är det 
fint att det är en 
sådan där ram 
runt omkring och 
att det delas upp i 
olika färger. 
Tycker formen 
påminner om 
lunarstorm lite. 
Tycker bilderna 
är mysiga, men 
ramarna är finast. 
 
”Mikael” A: 
Reagerar på att 
man anpassat 
Explorer fönstret 
så att de täcker 
hela skärmen och 
inte visar alla 
alternativ i 
Explorers 
menysystemet. 
Tycker 
rörligheten är 
”kul och ganska 
snyggt”. 

”Stina” H: 
Tycker att det 
kunde ha varit 
rundare former, 
t.ex. avrundade 
kanter för ökad 
harmoni. 
Hårdheten kan 
ändå vara 
menad som en 
kontrast men det 
skulle passa 
bättre med 
färgerna då. Inte 
så stressande 
men lite jobbigt 
för ögat med de 
rullande 
mittpartiet. En 
mer ovan 
Internet 
användare 
skulle 
avskräckas att 
använda sidan. 
För konsekvens 
men har inte 
tänkt på att 
placeringen av 
text och bilder 
varierar. 
Trevligt att den 
rör sig lite när 
man inte gör 
någonting. 
Banners som 
bara blinkar är 
värre. ”Den där 
tonande effekten 
är jätte bra. 
Ofta ser man 
inte vad musen 
pekar på för att 
de är så små 

“Fredrik“ P-E: 
”Det är inte ofta 
jag sett sidor med 
den här typen av 
marginaler. Men 
det ser ju inte så 
tokigt ut”. 
Bårderna är 
exempel på att 
företaget har 
ansträngt sig för en 
viss form. 
Rektanglarna ändå 
helt dominerande. 
Animationerna är 
trevliga. Missat 
vissa formmässiga 
funktioner, som 
pris infot på 
bilderna fram till 
att jag påpekar det. 
Ger ett indiskt 
intryck. Passar inte 
på Aftonbladet 
eftersom den 
måste anknyta till 
sitt pappersformat. 
Angående 
positioneringen av 
bild, text etc.: 
”Tror det skulle 
vara bättre med 
större likhet. Om 
man gör 
variationen bara 
för variationens 
skull så tror jag att 
man inte lyckas”. 
 
“Arthur” G: Om 
det rörliga 
mittpartiet: 
”tyckte jag ju var 
bra först men sen 
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