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Sammanfattning 

Gyllene snittet har sedan en mycket lång tid tillbaka använts som begrepp för att beskriva en 

proportion som är behaglig för det mänskliga ögat. Proportionen har dels använts för att 

formge byggnader och måla konstverk men används som flitigast i den grafiska branshen. Då 

främst gällande affisher och andra format av trycksaker där det är viktigt att läsaren känner att 

en harmoni existerar. Webbdesign är ett relativt nytt ämne och handlar om hur en webbsida 

formges, webbsidor har idag många olika uttryck och funktioner och nästan alla människor i 

Sverige vet vad en webbsida är och vad man använder den till. Syftet med denna studie är att 

ta reda på hurvida användningen av gyllene snittet på webbsidor ändrar användarens 

upplevelse samt att kartlägga om gyllene snittet används på de tio mest besökta webbsidorna i 

Sverige.  

För att svara på syftet har semistrukturerade intervjuer gjorts för att samla in data. Dessa 

intervjuer har gått ut på att deltagaren fått se och jämföra bilder på webbsidor. En del av 

bilderna har varit med orginallayout och en del har varit med gyllene snittet applicerat. 

Deltagarna har fått titta på bilderna en och en men också samtidigt för att kunna jämföra. 

Studiens intervjuer har fokuserat på känslor kring bilderna, och hur betraktaren uppfattar det 

som hen sett framför sig. 

Studiens slutsats visar att gyllene snittet inte används i webbdesign idag, i alla fall inte hos de 

tio mest besökta webbsidorna i Sverige. Vidare visar studien att en användning av gyllene 

snittet skapar en förändring i användarupplevelsen. Denna förändring är inte nödvändigtvis 

positiv eller negativ vid användning av layout baserad på gyllene snittet. Slutsatsen som dragits 

av det är att gyllene snittet kan vara positivt eller negativt beroende på vilken typ av sida man 

ämnar att designa. De faktorer som då spelar in baseras på vilken typ av innehåll sidan består 

av.  



Abstract 

For a very long time, the golden ratio has been used as a concept to describe a proportion that 

is pleasant for the human eye. The proportion has been used in construction of  buildings and 

in the field of  art but also in the design business. In this specific field it has been used in poster 

design and other types of  printed design where it is important for the user to feel that a 

harmony is existing. Web design is a relatively new subject about how a web page is being 

designed. Web pages comes in many different forms with varying functions and design and 

almost everyone knows what a web page is and what it is used for. The purpose of  this study is 

to research if  the use of  the golden ration in web design influence and/or change the users 

experience, and examine if  and how the golden ratio is applied to the ten most visited sites in 

Sweden. 

To answer the purpose of  the study, the use of  semi-structured interviews have been utilized 

for the data collection part. These interviews have been structured in a manner where the user  

have seen pictures of  websites with and without the golden ratio as a princip for the layout. 

These have been compared to each other, but also seen singel-handed, and evaluated by the 

interviewed. The questions of  the interview have been focusing on the interviewees feelings 

and how he or she experience what is infront of  their eyes. 

The conclusion of  the study shows that the golden ration is not being used in web design 

today, at least not in the ten most visited sites in Sweden. Furthermore the study shows that 

use of  the golden ration is affecting the users experience. This change is not necessarily 

positive or negative. The conclusion of  this change is that the use of  the golden ratio in web 

design is positive or negative depending of  the content and the purpose of  the site. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

“He who loves practice without theory is like the sailor who boards ship without a rudder and compass and 

never knows where he may cast." - da Vinci 

Gyllene snittet är en princip vars rötter härstammar från före vår tideräkning, närmare 

bestämt till 300-talet före Kristus då greken Euklides i verket Elementa första gången skrev om 

förhållandet men kallade det då för ”delning i extrem- och medelförhållande". Ca 1800 år 

senare skrev Luca Pacioli det berömda verket "den gudomliga proportionen” med 

illustrationer av renässansprofilen da Vinci, baserad på samma princip, men benämningen 

"gyllene snittet" på förhållandet kom först på tal under 1800-talet av tysken Adolf  Zeising. Det 

är med andra ord en princip som levt med under en mycket lång tid (ne, 2015; Craciun, 

Inoan, Popa & Tudose, 2015).  

De finns dock de som anser att gyllene snittets betydelse har förstorats och inte alls är så 

frekvent i naturen som det påstås vara. Det finns forskare som anser att många av de naturliga 

fallen av gyllene snittet är överdrivna. Denna teori bygger på att det inte finns någon exakt 

matematisk förklaring för proportionerna (Falbo, 2005). Trots detta återfinns gyllene snittet 

idag inom flera olika områden såsom arkitektur, skulptur, konst, boktryckeri och självklart i 

design. Anledningen till dess utbredning grundar sig i människans strävan efter att 

matematiskt bestämma det mest harmoniska förhållandet mellan längd och bredd. Genom 

historien har det gyllene snittet fått symbolisera formgivning när formgivningen skall vara 

ofelbart vacker. Objekt som använder proportionerna upplevs som njutbara för ögat, 

dessutom speglas de ofta i världen omkring oss, i naturen. (Ambrose, 2005; Bergström, 2015)  

Med gyllene snittet som referens kan man enkelt konstatera att begreppet webbdesign 

fortfarande ligger i sin vagga. Den första webbsidan skapades 1991 och sedan dess har 

utvecklingen varit exponentiellt explosionsartad till den punkt att det idag finns ca 950 

miljoner webbsidor. Vidare registrerades ca 300 miljoner av dessa webbsidor 2014 vilket visar 

på att det är en växande marknad (Internetlivestats, 2015). Principer för webbdesign har 

således växt fram under de senaste decennierna. Detta är ett nytt fenomen då de flesta regler 

för design och layout i tryckta medier grundats för mycket länge sedan av stora tänkare och 

profiler som Euklides, da Vinci och Fibonacci och dessa har levt kvar och används än idag. 

1.2 Problemformulering 

Gyllene snittet är ett erkänt bra verktyg för bland annat konst, design och arkitektur och dess 

rötter återfinns i naturen (Bergström 2015). Andra principer som använts flitigt i tryckt design 

har visat sig vara undermåliga vid implementering mot webbdesign. Santa Maria (2014) 
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skriver om typografi i webbdesign och presenterar riktlinjer som skiljer sig långt från de tryckta 

medierna. Med detta som underlag väcks frågor om även gyllene snittet är en princip som är 

anpassad för livet utanför skärmen och om det medför problem vid implementering i 

webbdesign. Med andra ord innebär detta alltså ett problem som kan formuleras som om 

gyllene snittet ändrar användarens upplevelse av en webbsida och i sådana fall i vilken 

utsträckning samt på ett positivt eller negativt sätt. Det är därför även relevant att titta på 

användningen av gyllene snittet i webbdesign idag, vilka stora aktörer som använder gyllene 

snittet och vilka som inte gör det.  

I kapitel 1.1 framgår den historia och betydelse som gyllene snittet har i historien. Vidare 

beskrivs webbdesign och internet som en i sammanhanget ny tjänst. Mötet av gammalt och 

nytt har tidigare visats vara problematiskt som exempelvis Santa Maria (2014) beskriver, varpå 

det uppstår frågor om det på liknande sätt kan vara problematisk att använda gyllene snittet i 

webbdesign på samman sätt som det används i tryckt media och om det överhuvudtaget finns 

anledning att använda det. Detta är viktigt som webbdesigner att veta då det kan hjälpa hen 

att designa en webbsida. 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka huruvida användning av gyllene snittet i webbdesign ändrar 

upplevelsen för användaren, samt kartlägga användning av gyllene snittet i webbdesign hos de 

tio mest besökta webbsidorna idag i Sverige. 

1.4 Frågeställning 

- Ändrar användning av gyllene snittet användarens upplevelse av en webbsida, och i så fall på 

vilket sätt? 

- I vilken omfattning används gyllene snittet i webbdesign idag hos de tio mest besökta 

webbsidorna i Sverige bortsett från sökmotorer? 

1.5 Avgränsningar 

Då det finns många olika uppfattningar kring vad användarupplevelse är, har vi avgränsat oss 

och har således använt den teori som presenterats i kapitel 2.2. Vidare syftar denna studie inte 

till att komma med en komplett lösning för formgivning av webbsidor med gyllene snittet utan 

vi har snarare siktat på att skapa ett bredare perspektiv kring webbsidor och deras 

formgivning, ur ett användarupplevelse perspektiv. 

Studien baseras på de tio mest besökta sidorna i Sverige för att svara på den första 

frågeställningen (I vilken omfattning används gyllene snittet i webbdesign idag hos de tio mest 
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besökta webbsidorna i Sverige bortsett från sökmotorer?). Vidare har tre av Sveriges mest 

besökta hemsidor valts ut för att svara på den andra delen av frågeställningen (Ändrar 

användning av gyllene snittet användarens upplevelse av en webbsida, och i så fall på vilket 

sätt?). Till de sidorna har sökmotorer filtrerats bort för att de har en layout med mycket lite 

information. Denna avgränsning har gjorts på grund av tidsbrist. 

Vi har valt att tolka gyllene snittet enbart i övergripande mått, vi har applicerat det som en 

metod att granska spalter i webbdesign enbart med de tre första kvadraterna. Det går att gå 

längre ner i gyllene snittet och ta fram mindre kvadrater som exempel men det utökar 

storleken på denna studie i en så pass hög grad att vi inte skulle hinna med det med den 

tidsbegränsning vi har. 

2. Referensram 

2.1 Gyllene snittet 

Ekvationen för gyllene snittet kan skrivas som 1+1/φ=φ, där φ= b/a är den gyllene kvoten. 

Vidare kan en rektangel med sidorna a+b och b delas upp i en kvadrat, samt en liksidig 

rektangel som har sidorna a och b. Denna rektangel kan i sin tur delas upp i lika många 

rektanglar med identiska förhållanden som de två föregående. Detta kan emellertid endast ske 

om φ = (√5 + 1) / 2 ≈ 1,618 (Craciun et.al, 2015; Olsen, 2007). Vidare beskrivs relationen 

mellan gyllene snittet och Fibonaccis talföljd som följande. 

Fibonaccis talserie beskrivs i en naturlig följd av tal där alla tal är summan av de två 

föregående talen. Talföljden blir alltså; 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377… 

Förhållandet visas således mer exakt i takt med att talen växer. (Stakhov, 2005) Om man på 

samma sätt delar ett tal i Fibonaccis talserie med det föregående talet får man en kvot som 

närmar sig gyllene snittet. Ex; 34/21≈1,619. Detta innebär i sin tur att kvoten närmar sig 

gyllene snittet exponentiellt ju högre tal i Fibonaccis talföljd man använder. 

Eller för att förenkla det hela, den matematiska formeln för gyllene snittet beskrivs genom att 

den kortare sträckan (a) förhåller sig till den längre sträckan (b) som den längre sträckan (b) 

förhåller sig till hela sträckan (c). Formeln för detta blir alltså c/b=b/a (Craciun et.al, 2015) 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Gyllene snittet (figur 1) 

Harmoni är ett begrepp skapat av människor för att sätta ord på en produkt eller upplevelse 

som är njutbar för beskådaren. Vidare används uttrycket användarupplevelse i webbdesign för 

att beskriva den del av en webbdesigners jobb som går bortom det tekniska, förväntade och 

instrumentala. Därför används användarupplevelse i studien för att mäta de parametrar som 

utgör grunderna för gyllene snittet med hänsyn till mediet webben. 

2.2 Användarupplevelse 

Ordet upplevelse kan definieras på flera olika sett beroende på den situation som ordet 

används i. Detta har också skapat en otydlighet kring ordet vilket medfött att forskare är oense 

om dess betydelse då det från flera håll anses vara abstrakt och svårt att greppa. Men det är 

samtidigt mycket välanvänt, speciellt inom Human-computer interaction (HCI) (Hassenzahl & 

Tractinsky 2006). Det finns därför en mening med att definiera hur ordet används i studien. 

Det finns tre huvudsakliga betydelser av ordet (Forlizzi & Battarbee 2004). Dessa är upplevelse 

som sådan (exempelvis skicka sms eller slösurfa på internet) och beskrivs som en konstant 

ström av ”själv-prat” som uppstår när en är medveten; att uppleva någonting (exempelvis 

besöka en webbsida man är intresserad av eller se en film) och beskrivs som något som kan 

vara namngett, har en början och slut och inspirerar till beteende och emotionell förändring; 

eller en gemensam upplevelse (exempelvis besöka ett museum och prata om upplevelsen 

tillsammans) och beskrivs som något som uppstår när upplevelse skapas tillsammans eller delas 

med andra. Denna studie beskriver upplevelse ur ett webbdesigns perspektiv och därför 

definieras upplevelse som att uppleva någonting, alltså något som kan vara namngett, har en 

början och slut samt inspirerar till beteende och emotionell förändring (Forlizzi & Battarbee 

2004).  
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Detta leder oss in på Hassenzahl och Tractinskys (2006) tre fundamentala delar i UX. Dessa 

är bortom det instrumentala (eng. beyond the instrumental), känslor och påverkan (eng. emotions and affect) 

samt den naturliga upplevelsen (eng. the experiential). Dessa tre områden grundar sig alla i samma 

värde, UX är något som ligger bortom det funktionella och instrumentala, det definieras som 

en produkt född ur ett emotionellt och positivt värde (Hassenzahl & Tractinsky 2006; Walter 

2011). Detta är synonymt med teorin om att arbetet som en UX-designer gör kan liknas vid 

Maslows behovstrappa (Walter 2011; Maslow 1954). Stegen för människans behov kan bytas 

ut mot de steg som en UX-designer arbetar mot när hen designar en webbsida. Med denna 

teori definieras det översta steges som något som är njutbart (eng. pleasurable). De övriga 

stegen är funktion, tillförlitlighet och användbarhet och är kategorier som vi inte kommer 

behandla i denna rapport då dessa fokuserar mer på det fundamentala inom webbdesign. 

Walters behovstrappa för en UX-designer (figur 2). 

Alltså, användarupplevelse är ett fenomen ämnat att öka besökarens positiva emotionella 

värden av en webbsida, på samma sätt som gyllene snittet ämnar att öka beskådarens positiva 

emotionella värde av en produkt eller tjänst. Det passar sig därför bra, med hänsyn till 

studiens syfte, att använda sig av denna teori för att undersöka hur gyllene snittet påverkar 

användarupplevelsen hos besökaren av en webbsida. 

För att förstå vad som definierar webbdesign idag och förstå de olika parametrar som spelar 

roll när en designer skapar en webbsida är det viktigt att kartlägga de olika principer som idag 

finns till förfogande för en webbdesigner idag. Detta är viktigt då de eventuellt inte kan leva i 

symbios med en webbsida vars layout är skapad med gyllene snittet som gridprincip. 

2.3 Webbdesigns principer 

2.3.1 Responsivitet 
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Responsiv webbdesign är ett begrepp som myntades 2010 av Ethan Marcotte (Marcotte, 

2010). Begreppet grundar sig i teorin om att webbsidans innehåll anpassar dess storlek och 

form i relation till storleken på webbläsarfönstret samt den enhet som användaren besöker 

webbsidan med. Idén bakom responsiv design föddes ur en CSS (Cascading Style Sheets) 

baserad teknik kallad media queries. Dessa ger designern möjlighet att designa flera olika 

designer av en webbsida i samma CSS med en enda enkel kod. (Bohyun, 2013) 

Tekniken föddes ur den tidigare tekniken som användes, där det fanns en specifik subdomän 

anpassad till en mobil enhet (ex. m.google.se). Detta var dock en problematisk metod för att 

anpassa sidans innehåll till en mobil enhet då allt innehåll som sidan skulle innehålla behövde 

finnas på två olika platser. (Baker, 2014) 

Responsiv webbdesign försvårar arbetet med att använda sig av gyllene snittet i webbdesign 

vilket vi kommer gå närmre in på i analysen. 

2.3.2 Grid system 

Ett grid är ett sätt att dela upp en sida i flera lika stora kolumner och används som stöd i 

grafisk formgivning (Hellmark, 2006). Grid system har funnits lika länge som skift har funnits 

och kan dateras tillbaka till så tidigt som 300 efter Kristus (Gärde, 2010). Sedan dess har det 

använts i de flesta tryckta typografiskt tunga verk men även verk med blandat innehåll. 

Fördelen med att använda ett grid system är att man lätt får en överskådlig design där alla 

enheter på satsytan linjerar med varandra. På så sätt får man en harmonisk layout och det 

underlättar dessutom jobbet för designern. 

Det är inte bara i tryckta medier som grid system används, metoder för att bygga grid system i 

webbdesign finns. Det är ett lätt sätt att bygga en webbsida på om man vill ha en webbsida 

byggd i kolumner. Det fungerar på samma sätt som i tryckta medier. Ett vanligt sätt att 

använda sig av grid system i webb design är att dela upp sidan i 12 kolumner som sedan kan 

kombineras på olika sätt för att skapa en sida efter ens egna parametrar (figur 3). 

 

Exempel på hur man kan använda ett 12-column grid (figur 3). 
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Då en webbsida layoutad med gyllene snittet endast blir tre spalter, kommer det 12-column 

gridet reduceras till ett 6-column grid vid jämförelse mot gyllene snittet för att underlätta 

läsbarheten och för att öka tydligheten för läsaren. 

2.4 Preciserad frågeställning 

Kartläggning av gyllene snittet i webbdesign idag 

Hur frekvent förekommer gyllene snittet idag bland de 10 mest besökta sidorna i Sverige? 

Hur stor blir skillnaden på dessa sidor när man använder gyllene snittet? 

Upplevelse av webbsidor med gyllene snittet 

- Ändrar användning av gyllene snittet användarens upplevelse av en webbsida, och i så fall på 

vilket sätt? 

3. Metod 

3.1 Ansats 

Studiens grund bygger på en kvalitativ strategi med fallstudie (Creswell, 2014), då studien 

bygger på en utvärdering av webbsidor med och utan gyllene snittet. Studien har en kvalitativ 

ansats för att syfte och frågeställning kräver en datainsamling av kvalitativ typ. Detta för att 

upplevelsen av en webbsida kräver analys av bilder på ett emotionellt plan, samt öppna frågor 

som ger respondenten möjlighet att reflektera kring det hen ser i ord utan en stark 

intervjustruktur där resultatet mäts i siffror. Vidare är studien en fallstudie då detta innebär att 

en intensiv och detaljerad granskning av ett fenomen sker, i vårt fall gyllene snittet (Bryman, 

2001), detta för att få en förståelse för om gyllene snittet är en princip att räkna med i 

webbdesign. 

3.2 Studiens upplägg 

Vi undersökte huruvida användning av gyllene snittet i webbdesign ändrar upplevelsen för 

användaren. Studien hade målgruppen formgivare av webbsidor vilket innebar att resultatet 

riktat sig mot detta segment, detta innebär också att det perspektiv som presenterats är 

användarens, då detta är relevant för denna målgrupp, samt att de respondenter som 

undersökningen haft även representerats av personer med erfarenhet av webbdesign, även om 

erfarenheten varit begränsad. Datainsamling skedde inledningsvis genom kartläggning av de 

tio mest besökta webbsidorna i Sverige idag och dess användning eller icke användning av 

gyllene snittet. Nästa steg i datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer med 
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en respondent i taget som svarade på öppna frågor om en webbsida som hen fick se. 

Intervjufrågorna var utformade på så sätt att den fokuserade på användarens känslor, samt om 

användaren fick positiva eller negativa associationer när hen såg en webbsida. Analysen av 

datan skedde med hjälp av koncentrering från rådata till kategorier. Dessa kategorier togs fram 

för att underlätta analysprocessen och har gett oss utrymme att visa på samband mellan 

specifika webbsidor när de använt en layout utformad med, respektive utan, gyllene snittet, 

samband mellan flera webbsidor med, respektive utan, gyllene snittet men även samband 

mellan olika respondenter och hur dessa har reagerat på olika webbsidor med, respektive 

utan, gyllene snittet. Vidare skrevs analys med hjälp av empirin och med förankring i 

referensramen och därefter drogs slutsatser efter det. 

3.3 Författarens roll 

Detta kapitel är skrivet i enlighet med de teorier som Creswell (2014) beskriver angående författarens roll i 

undersökningsarbetet och under studiens arbete. 

Författarna till den här studien har genom den utbildning de båda deltagit i en viss förkunskap 

gällande webbdesign, layout och användarupplevelser. Det påverkade hur studien utformats i 

den mån att frågorna ställts på ett sätt där författarna förutsatt att intervjudeltagarna har en 

viss grundkunskap. Vidare var del av intervjudeltagarna personer som deltagit i samma 

utbildningsprogram vilket innebär att de hade samma grundkunskaper. För att verka mot att 

detta påverkade studien formulerades intervjufrågorna för personer som inte hade några 

förkunskaper, de testades även i första hand på personer som inte hade ha några förkunskaper 

i form av utbildningskurser. 

Då intervjudeltagarna hade personliga erfarenheter av webbsidor påverkades de svar som 

givits under studiens datainsamlande intervjuer av tidigare upplevelser. Detta faktum var inget 

studiens författare kunde motverka, men då studien syftade till att nå en uppfattning hos de 

som undersökts sågs inte detta som något negativt. Snarare att personliga upplevelser  

underlättade för deltagarna att förklara vad som var bra och vad som var dåligt med det 

material som presenterats. 

3.4 Insamling av empiri 

3.4.1 Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamling grundade sig i intervjudeltagarnas upplevelser ur ett visuellt 

perspektiv, därför skedde datainsamlingen på ett visuellt sätt. Creswell (2014) beskriver ett sätt 

att samla in empiri som grundar sig i visuell och auditiv metod. Med denna metod används 
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fotografier, videor, konstnärliga objekt, ljud eller film för att samla in empiri. Detta gjordes i 

vår studie genom undersökning av webbsidor designade med, och utan, gyllene snittet. 

Utöver datainsamling med hjälp av visuell auditiv form har en observativ datainsamling skett 

(Creswell 2014). Strukturen för dessa har varit en intervjudeltagare och en intervjuare. Vi  

förberedde semi-strukturerade frågor som vi ställde till intervjudeltagaren. Dessa 

kombinerades med bilder på webbsidor layoutade med och utan gyllene snittet. 

Intervjudeltagaren svarade sedan på frågor rörande upplevelsen av de olika layouterna. Vidare 

har intervjuerna spelats in och anteckningar har även förts vid behov. Anteckningarna har 

enbart använts för att registrera eventuella uttryck och signaler som intervjudeltagaren ger 

ifrån sig, som inte fastnar på ljud, exempel när intervjudeltagaren pekar på något på den sida 

som hen har framför sig (Ryen, 2004). 

Bilder på de webbsidor som användes finns bifogad som bilaga 1. 

3.4.2 Deltagare och Urval 

Vidare skedde datainsamlingen på ett sådant sätt att den gynnade studien. Detta betyder att 

plats för datainsamling, samt intervjudeltagare och andra relevanta faktorer, är noga utvalda 

för att följa den röda linje som studien bygger på.  

När studiens urval bestämdes kartlades alla potentiella möjligheter för intervjuerna med 

hänsyn till miljö och aktörer. Detta gjordes för att intervjuerna skulle få en överblick över 

potentiella intervjudeltagare och vart det rimligtvis skulle vara bäst att utföra studien. 

Resultatet av detta var miljövalen campus och hemmiljö samt potentiella aktörerna studenter, 

familj och lärare. (Ryen, 2004) 

Datainsamlingen gjordes utan ett slumpmässigt urval då detta inte är nödvändigt i en 

kvalitativ studie. Den gjordes dock med hänsyn till stor demografisk skillnad bland 

intervjudeltagarna då detta är viktigt för att täcka in så stor del av befolkningen som möjligt, 

speciellt med hänsyn till studiens syfte som är att undersöka en bred mening om webbdesign. 

Det visade sig vara svårt att utföra studien i samma miljö då vi hade en stor geografisk skillnad 

mellan intervjudeltagarna. Detta var dock inget problem för studien då intervjuerna är 

utformade på ett sådant sätt att miljön inte bör påverka resultatet i någon större utsträckning. 

Vidare gjordes urvalet med stor variation i ålder (18-57 år) samt variation i kön och datorvana 

mellan deltagarna. (Ryen, 2004) 

Intervjuerna genomfördes på fem personer på platserna Stockholm och Norrköping mellan 7 

och 10 maj. Vi redovisar ej vilket kön eller vem personen är som svarar på frågorna då detta 

inte är relevant för vårt syfte. 

  

!9



3.4.3 Intervjufrågor och utformning 

Detta kapitel har utformats i enlighet med de teorier som presenteras av Anne Ryen (2004). 

I enlighet med det som skrivs i "Kvalitativa intervjuer" av Anne Ryen har studiens intervjuer 

att skett som så kallade naturalistiska intervjuer. Detta innebär att den som blir intervjuad är 

personen som innehar information, och det är intervjuarens uppgift att ta fram den 

informationen. Det är dock viktigt att den som intervjuar inte försöker påverka informationen 

som den intervjuade ger. 

Intervjuerna har utformats med en inledande fas med frågor som rör den intervjuades 

persona. Demografiskt underlag samlas in i denna tidiga fas, dessutom har denna inledande 

fas till stor del varit till för att den intervjuade skall känna sig bekväm i sin situation och få en 

avslappnad attityd till intervjun. Denna del kallas för inledningen av intervjun. 

Huvudfasen av intervjun ligger i att få fram så mycket information som möjligt av den 

intervjuade. Här användes så kallade stickord som formulerats så att författarna skulle kunna 

leda in den intervjuade på ämnen som behövdes beröras under intervjun. Frågorna 

formulerades generellt för att inte på något sätt påverkade den intervjuade, för att skapa en 

avslappad intervju.  

Intervjuguiden som användes finns bifogad som bilaga 2. 

Reviderad intervjuguide som användes finns bifogad i bilaga 3. 

3.5 Analys av empiri 

För att den insamlade datan skulle bli så lättöverskådlig och lättolkad som möjligt 

koncentrerade vi intervjuerna från rådata till kategorier (Ryen, 2004). De kategorier som vi 

slutligen valde var de olika webbsidorna, med och utan gyllene snittet. Detta gjorde vi för att 

det skulle bli lätt att hitta samband mellan samma webbsida som använt sig av gyllene snittet 

och inte. Denna data kan sedan jämföras med data som beskriver hur respondenten upplever 

en annan sida med och utan gyllene snittet. På så sätt kan man se om sambandet är webbside 

-överskridande eller om det är unikt för en specifik webbsida. Vidare valde vi att dela in 

respondenterna i unika stycken för att det lättare ska framgå vem som har sagt vad, samt vad 

den personen tycker om en specifik sida. Detta underlättade jobbet med att se vad en specifik 

respondent sagt om alla sidor som använt sig av gyllene snittet samt sidor som inte använt sig 

av gyllene snittet. (Ryen, 2004) 

3.6 Validering & reliabilitet 
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Det finns flera faktorer som påverkar användarupplevelse. Det som användaren faktiskt 

upplever på skärmen är inte allt. Även respondenternas interna sinnesstatus (förväntan, behov, 

motivation, känslor osv.) och kontexten i vilken en produkt upplevs i påverkar resultatet för 

användarupplevelsen (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Faktorer såsom rum i vilken intervjun 

genomfördes och hur en respondenten mådde under intervjutillfället kan därför ha påverkat 

resultaten som vi fått av intervjuerna. För att motverka detta har vi använt oss av så neutrala 

rum som möjligt, främst i universitetsmiljön. Det går däremot inte att påverka 

sinnesstämmningen hos resondenterna. 

Vi använde oss också av webbsidor som respondenterna redan kände till. Detta gör att de 

redan har en emotionell koppling till sidan vilket innebär att de svar som vi fått eventuellt varit 

förknippade med respondentens tidigare upplevelse. Detta kunde motverkas genom att 

använda sidor som respondenterna inte sett tidigare men vi tog beslutet att använda oss av tre 

sidor som var välbesökta inom målgruppen för att upptäcka skillnader som är relevanta för 

studien. Detta gjorde också att vi fann oss i en situation där ingen av sidorna från början var 

designade med gyllene snittet. Detta är givetvis inte optimalt men vi tog det beslutet då vi fann 

att ingen av de tio sidor som vi undersökte använde gyllene snittet. Vi hade därför behövt 

lägga mycket tid på att hitta sidor som använde sig av gyllene snittet, tid som vi ansåg att vi 

inte hade. 

Med detta sagt så finns det även faktorer som höjer validiteten på studien. Vi använde oss av 

triangulering då vi har två separata insamlingsmetoder av empiri. Dels intervjuer och 

observationer men även insamling av visuellt material i form av webbsidor som vi sedan 

granskade. (Creswell 2014) 

I fråga om reliabilitet så transkriberade vi hälften av intervjuerna var. Efter transkriberingen 

gick vi tillbaka och bytte respondenter så den andra personen läste igenom transkripten och 

säkerställde dessa mot den inspelade intervjun. Detta gjorde att vi eliminerade självklara 

misstag som den andra möjligtvis hade gjort. (Creswell 2014) 

3.7 Etiska problem 

Eftersom den här studien inte är skriven om ett företag eller en något som kan gå vinnande 

beroende på resultatet som studien visar. Det innebär att de etiska problem som beskrivs i 

Creswell (2014) angående intervjudeltagare i en studie inte väger tungt i det här fallet. Detta 

innebär att de svarande i studiens undersökning inte kommer kunna avgöra om studiens 

resultat är positivt eller negativt. Det menat i den mån att de inte påverkar någons personliga 

relation eller någons personliga känslor. Detta innebär att studien inte har etiska problem ur 

intervjudeltagarnas perspektiv. 
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Utöver det har studiens författare tagit hänsyn till andra etiska problem, dessa bygger på de 

grundläggande principerna som finns för intervjuer. Det vill säga att deltagarna är väl 

informerade om att de är deltagare i en intervju, att deltagarna vet att de spelas in och att 

deras åsikter har betydelse för studien. Dessutom kommer deltagarna informeras om att deras 

svar är helt anonyma och att studien har full konfidalitet. Studiens författare har informerat 

deltagarna både innan och efter intervjuerna om ovanstående.  

3.8 Metoddiskussion 

Metoden som används har använts i enlighet med teorier som presenterats av Creswell (2014) 

och Ryen (2004). Till diskussionen kring metod bör tilläggas att studiens data bygger på 

personers subjektiva uppfattning kring känslor, det innebär att studien kanske inte skulle fått 

samma resultat om fem andra personer undersökts. Därav kan en diskussion föras angående 

studiens generella grund kring datans akademiska tyngd. Där kan det tilläggas att studiens 

syfte har som grund att ta reda på om användning av gyllene snittet påverkar användarens 

upplevelse. Eftersom upplevelse är något högst känslomässigt och subjektiv kan studien därför 

inte genomföras på ett sätt där frågor ställs som ja och nej frågor utan är beroende av att en 

diskussion förs med respondenterna. Vi som författare känner oss tillitsfulla till den metod vi 

valt just eftersom att huvuddelen av den data som analyserats är subjektiv.  

4. Empiri 

4.1 Gyllene snittets användning idag 

Skillnad mellan gyllene snittet och en webbsida i sexspalt. 
Skillnad mellan gyllene snittet och sexspalt i en layout. (figur 4) 

De tio mest besökta sidorna i Sverige idag (bortsett från sökmotorer) är facebook.se, 

youtube.com, aftonbladet.se, wikipedia.se, blocket.se, twitter.se, expressen.se, linkedin.com, 

imdb.com och swedbank.se (alexa, 2015). Ingen av dessa använder gyllene snittet i deras 

spaltlayouter (figur 5). 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Undersökning av de 10 mest besökta webbsidorna idag (figur 5). 

!13



4.2 Intervjuer 

Här följer en sammanställning av de svar vi fått under intervjuerna. Alla respondenter hade 

sett alla webbsidor förut. Respondent A var 18 år gammal, respondent B var 24 år gammal, 

respondent C var 23 år gammal, respondent D var 53 år gammal och respondent E var 57 år 

gammal. Respondent A, D och E kom från Stockholms området, respondent B kom från 

Norrköping och respondent C kom från Malmö. 

4.2.1 Demografi 

Respondent A var 18 år gammal och kom från Nacka utanför Stockholm. Hen surfade två-tre 

gånger om dagen och hade varken erfarenhet av att designa webbsidor eller om gyllene snittet. 

Respondent B var 24 år gammal och bosatt i Norrköping. Hen surfade dagligen och hade 

ganska bra erfarenhet av webbdesign, respondenten uppgav att hen sysslade med det ofta. 

Hen visste också ganska mycket om gyllene snittet. Respondent C var 23 år gammal. Hen var 

bosatt i Malmö, surfade flera gånger om dagen och hade gått en kurs i webbdesign. Hen visste 

att gyllene snittet användes för att skapa harmoni för användaren. Respondent D var 53 år 

gammal och kom från Upplands Väsby utanför Stockholm. Hen surfade några gånger i 

veckan, hade ingen erfarenhet av webbdesign och visste inte mycket om gyllene snittet. 

Respondent E var 57 år gammal, bosatt i Nacka utanför Stockholm och surfade ca två timmar 

om dagen. Hen hade ingen erfarenhet av webbdesign eller om gyllene snittet. 

4.2.2 Facebook 

4.2.2.1 Utan gyllene snittet 

Respondent A svarade att hen tyckte webbsidan kändes utdragen. Hen tyckte också att det är 

jobbigt att man måste flytta huvudet för att se hela sidan, det var svårt att se chat-fönstret när 

fokus låg på huvudinnehållet. Hen anser att sidan utan gyllene snittet känns bredare än den 

sida som är utformad med gyllene snittet, detta var dock något som hen upplevde inte tillförde 

något till sidan, tvärtom gjorde det sidan jobbigare att ta in. 

Respondent B upplevde sidan som harmonisk och enhetlig. Hen tyckte sidan var stilren, clean, 

luftig och enkel och behaglig att titta på. Sidan kändes balanserad enligt respondenten. Hen 

upplevde också att den följer någon typ av grid system som liknar gyllene snittet. Delarna som 

sidan är uppdelad i ansågs vara separerade på ett bra sätt och sidan kändes "boxig". 

Det var svårt att orientera sig på sidan enligt respondent C. Den kändes dock mer organiserad 

i jämförelse med sidan utan gyllene snittet. Respondenten upplevde att hen fick tid att andas 

på den här sidan. Den kändes lättare att ta in, mindre kvävande och tryckande än sidan utan 
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gyllene snittet. Hen kände att sidan var förlegad och hen fick inga positiva associationer till 

sidan. 

Det som inledde samtalet med respondent D var att hen tyckte sidan var lättare att läsa än den 

med gyllene snittet men hen kunde inte riktigt sätta ord på vad det var som gjorde detta. 

Vidare tyckte hen att sidan var mycket lik sidan med gyllene snittet. Hen tyckte inte att sidan 

tilltalade eller gav någon wow-känsla alls. Hen tror att sidan som visas känns bättre än sidan 

innan för att den kom efter sidan med gyllene snittet. 

Respondent E upplevde att det inte fanns någon skillnad mellan sidorna och att begreppet 

känslor kändes irrelevant för sidan. Hen tyckte inte heller att någon av sidorna var bättre än 

den andra då de var för liten skillnad för att avgöra.  

4.2.2.2 Med gyllene snittet 

Respondent A ansåg att sidan kändes bra, det var lätt att orientera sig för att allt låg där man 

tyckte det skulle. Hen tyckte även att det var bra harmoni mellan de olika objekten i layouten 

och att man blir nyfiken. Man vill se mer av sidan och hen ville scrolla neråt för att se vad som 

fanns mer på sidan. Hen tyckte också att layouten passade innehållet väl. 

Respondent B tyckte det kändes som att sidan var i obalans. Den kändes som den lutade mot 

nedre, vänstra, hörnet. Detta kom på tal flera gånger. Annars kändes sidan stilren och luftig. 

Men hen avslutade genom att än en gång säga att layouten kändes obalanserad och att hen 

tyckte den lutade. Känslan som hen fick var disharmoni och obalans. 

Respondent C ansåg att sidan var rörig. Det var mycket olika element och det var otydligt vad 

som skulle ta mest fokus. Hen tyckte också att sidan var förvirrande och den kändes inte heller 

harmonisk. De känslor som sidan gav var förvirring och sökande. Respondenten kände sig 

stressad av sidan. 

Att sidan inte var harmonisk var något som respondent D konstaterade ganska omgående. 

Vidare tyckte hen att den innehöll mycket information vilket gjorde sidan tråkig. Den känsla 

som respondenten fick av sidan var att den framkallade en trist känsla. Hen föredrog inte 

denna sida framför sidan utan gyllene snittet. 

Respondent E svarade att hen tyckte denna sida kändes mer in-zoomad än sidan utan gyllene 

snittet. Utöver det tyckte respondenten inte att det fanns någon större skillnad mellan de två 

sidorna. Vidare tyckte hen att begreppet känslor inte var applicerbart på denna sida. 

4.2.2.3 Sammanfattning 
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Respondent A föredrog sidan med gyllene snittet medan Respondent B,C och D ansåg att 

sidan utan gyllene snittet kändes bättre. Respondent E ansåg att skillnaden mellan de båda 

sidorna var alldeles för liten för att det skulle gå att svara vilken sida som var att föredra av de 

två. Vidare svarade alla respondenter att de hade problem att se skillnaden mellan de två 

layouterna.  

4.2.3 Wikipedia 

4.2.3.1 Utan gyllene snittet 

Respondent A hade sett webbsidan förut. Hen tyckte att sidan var både tråkig och ointressant. 

Hen tyckte även att sidan kändes lång och jobbig. Vidare så ansåg respondenten att sidan var 

uttråkande, hen uttryckte också att sidans innehåll var för långt och dessutom att det inte var 

inbjudande.  

Respondent B hade varit inne på sidan och sökt information innan. Hen uttryckte att 

textdelen av sidan tog för mycket plats, att den var bred och därför svår att läsa. Det ansåg hen 

bidrog till att sidan inte kändes harmonisk. Hen uttryckte att sidan var dåligt layoutad och att 

hela sidan var oharmonisk.   

Respondent C hade sett sidan förut. Hen tyckte inte att sidan hade en tilltalande layout. 

Respondenten kände att sidan var tråkig och att den var obalanserad då hen kände att den 

lutade till höger. Hen sa också att hen tyckte att sidan kändes kall. Respondenten uttryckte 

också att hen tyckte att sidans text kändes bra, vidare kände hen en viss tristess av att titta på 

bilden. Dessutom ansåg respondenten att den här versionen av sidan kändes bättre än den 

med gyllene snittet.  

Respondent D hade sett sidan förut, och tyckte inte att sidan var känslomässigt tilltalande. 

Men hen uttryckte också att sidans layout kändes bra för dess ändamål. Respondenten kände 

inte att sidan var rolig, vidare la hen till att sidan inte behöver något ytterligare utan fungerar 

bra i sitt sammanhang. Respondent D uttryckte att den spalt som fanns längst till vänster i 

bilden hamnade utanför bilden. Hen sa också att sidan kändes ren och tydlig. Den del av sidan 

som var centrerad i mitten tyckte respondenten kändes harmoniserad. Hen sa också att det 

fanns en viss obalans i bilden. Vidare sa hen att sidan inte tilltalade hen på något specifikt sätt, 

men att sidan var jobbig att titta på. I jämförelse med den andra bilden så tyckte respondenten 

att den här kändes tråkigare.  

Respondent E hade sett sidan tidigare och ansåg att den var lätt att känna igen tack vare sin 

layout. Hen kände dessutom att sidan hade en tydlig struktur vilket respondenten uttryckte sin 

uppskattning för. Hen tyckte inte att ordet harmoni passade in på den här sidan, men hen 
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tyckte att sidan var enkel att orientera sig på. Respondent E tyckte att sidan kändes som ett 

uppslagsverk. 

4.2.3.2 Med gyllene snittet 

Respondent A kände att den här sidans text var bättre för att den kändes snabbare. Hen 

uttryckte också att sidan kändes mer harmonisk dessutom tyckte hen att sidans text var lättare 

att läsa. Hen kände att sidan inte kändes lika utdragen som den andra versionen av sidan, det 

gjorde att hen kände att den var mer spännande. Det i sig uttryckte respondenter berodde på 

att hen ville läsa mer och att det gick snabbare att läsa.  

Respondent B ansåg att sidan kändes väldigt gammal. Hen uttryckte också att harmonin 

mellan de olika elementen kändes harmonisk då den passade bättre med textdelen av sidan. 

Respondent B sa också att innehållet på ute på sidorna i bilden kändes tomma och att det då 

kändes överflödigt med en så stor kontrasterande yta. Respondenten uttryckte att sidan kändes 

som om den var designad efter gyllene snittet principen.  

Respondent C funderade över om hens tidigare erfarenheter av sidan påverkade vad hen 

tyckte om bilden, men utryckte också att hen kände sig välkommen på sidan. Respondent C 

kände sig vilse av bilden. Hen sa också att bilden hade ett varma intryck i jämförelse med den 

andra bilden. Vidare sa hen det var svårt att orientera sig i bilden, och att hen upplevde en viss 

tristess när hen tittade på bilden.  

Respondent D ansåg att den här bilden kändes bättre än den andra, därför att hen ansåg att 

layouten var mer balanserad nu. Det gjorde också att hen kände att kompositionen var bra. 

Hen uttryckte också att det nu fanns något som lockade hen att stanna kvar på sidan, vidare sa 

hen att hen kände sig glad av sidan. Dessutom ansåg respondenten att sidan var vilsam för 

ögat och att det fanns en balans på sidan. I övrigt så ansåg hen att texten kändes större och att 

sidan kändes bättre i jämförelse med den andra. 

Respondent E ansåg att den här sidan var mycket lik den andra. Hen upplevde en skillnad i 

kolumnen längst ut till höger. Respondenten upplevde att sidan var trevligare att se på än den 

som hen såg tidigare, dessutom upplevde hen att läsbarheten var bättre. Respondenten 

uttryckte att hens ögon trivdes bättre på den här sidan. Hen ansåg att sidan var bättre än den 

andra, och att sidan hade större igenkänningsfaktor än den andra. 

4.2.3.3 Sammanfattning 

Samtliga respondenter svarade att de föredrog den sida som gyllene snittet applicerats på. Två 

av respondenterna nämnde läsbarhet som en utav anledningarna. Vidare nämnde tre 
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respondenter att en viss harmoni uppstod i bilden med gyllene snittet som inte var lika 

påtaglig i den bild där gyllene snittet inte applicerats.  

4.2.4 Aftonbladet 

4.2.4.1 Utan gyllene snittet 

Respondent A upplever att denna sida är mindre stressande än sidan med gyllene snittet. Hen 

upplevde också sidan som mer utdragen på bredden vilket gjorde att hen tyckte sidan kändes 

mer uppdelad än sidan med gyllene snittet. Detta gjorde att hen tyckte sidan blev mer 

intressant och hen var mer sugen på att läsa en artikel. De känslor som hen fick var att sidan 

kändes välkomnande, hen kände också att hen hade mer kontroll över situationen. Det sista 

som sades var att sidan kändes mer strukturerad. 

Respondent B tyckte sidan var intetsägande. Hen ansåg inte att sidan framkallade några 

känslor. Det som sades var att den vänstra spalten inte är så viktig vilket gjorde att hen tyckte 

denna sida var bättre än sidan med gyllene snittet då vänster spalten tog mindre plats på 

denna sida. 

Att denna sida var rörig var något som respondent C konstaterade. Hen tyckte också att sidan 

var kändes rörig och hen fick inga bra associationer till sidan. Sidan kändes också mycket 

spretig och svårgreppbar enligt respondenten. 

Respondent D ansåg att sidan saknade harmoni. Hen uttryckte en känsla av att sidan var 

rörlig och den upplevdes jobbig. Hen ansåg att det inte fanns några som helst fördelar med 

denna layout. 

Respondent E tyckte inte att denna sida skiljde sig från sidan med gyllene snittet. Vidare 

uttryckte hen en frustration över den stökiga sidan, hen blev irriterad. Respondenten tyckte att 

sidan hade en mycket dålig layout. Den enda skillnaden som hen lade märke till var att hen 

tyckte sig sen att högerspalten var lite större på denna sida. Hen ansåg att hen inte hade några 

känslor inför sidan. 

4.2.4.2 Med gyllene snittet 

Layouten kändes stressande enligt respondent A och hen ansåg att det var för mycket att ta in. 

Layouten hade varit mycket bättre om indelningarna var tydligare. Layouten ansågs 

ihoptryckt. Spalten till vänster kändes ändå bra och hen upplevde att den gav hen 

valmöjligheter. Vidare tyckte respondenten att allt kändes som en stor smet och de känslor 

som respondenten kände för sidan var "bort". 
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Respondent B ansåg att spaltsystemet kändes mer harmoniskt på denna sida än på sidan utan 

gyllene snittet. Hen ansåg att fokus hamnade på mittenspalten vilket var bra. Hen ansåg också 

att vänsterspalten tar för mycket fokus. Hen föredrog sidan utan gyllene snittet framför sidan 

som använder sig av gyllene snittet. 

Respondent C upplevde att sidan med gyllene snittet kändes mer harmonisk än sidan utan 

gyllene snittet. Hen upplevde utöver det att sidan kändes mer lugn och luftig i jämförelse med 

sidan utan gyllene snittet. Utöver det ansågs denna sida förvirrande och spretig. De känslor 

som respondenten fick var att den kändes rörig och jobbig. 

I en jämförelse ansåg respondent D att den här sidan kändes mer kompakt. Hen nämnde 

också att sidan kändes rörig och att den frambringade en känsla av orkeslöshet hos 

respondenten. Respondenten nämnde också att sidan inte tilltalade hen och att hen kände att 

sidan var jobbig. Hen uttalade också att sidan saknade harmoni och att hen inte såg några 

fördelar med layouten.  

Enligt respondent E så kändes den här sidan inte lockande men den hade en hög 

igenkänningsfaktor. Respondenten kände att layouten på sidan var kantig och nämnde även 

att sidan inte framkallade några speciella känslor hos hen. Hen kände sig irriterad på sidan 

och kände att den var stökig och att layouten var dålig.  

  

4.2.4.3 Sammanfattning 

Respondent A och C upplevde att den sida som inte gyllene snittet applicerats på var mer 

harmonisk än den sida där det applicerats. Respondent B svarade att sidan med gyllene snittet 

var bättre medan två av respondenterna inte ansåg att någon av sidorna var bättre eller sämre 

än den andra, respondent E och D. Alla respondenter nämnde att sidan var stökig eller 

irriterande både med och utan gyllne snittet.  

5. Analys 

5.1 Kartläggning av gyllene snittet i webbdesign idag 

5.1.1 Grid system kontra gyllene snittet 

Undersökningen av de 10 mest besökta webbsidorna idag resulterade i insikten att gyllene 

snittet inte används i webbdesign i dagsläget i någon större utsträckning. Som beskrivet i 2.3.2 

används istället grid system med 12 spalter som standard, eller inget grid system överhuvud 

taget. Det betyder att gyllene snittet inte anpassats till webbdesign i någon bred utsträckning. 

Det finns alltså inget intresse av att använda sig av denna teori vid uppbyggnad av webbdesign 

idag.  
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5.1.2 Responsivitet 

Responsivitet är också en anledning till att det inte används. Då gyllene snittet bygger på 

principen att de olika sidorna förhåller sig till varandra på ett specifikt sätt (kapitel 2.1) så 

innebär det att om en sida byggd med gyllene snittet ska vara responsiv måste alla objekt som 

sidan är uppbyggd av ta hänsyn till varandra på ett sådant sätt att förhållandet mellan dem 

alltid är detsamma. Detta innebär att hemsidan skulle behöva byggas med procentsats där de 

olika blocken är procentuellt stora mot hela satsytan. Då olika typer av innehåll behöver olika 

typer av satsyta och storlek på densamma skapar det problem när en sida ska vara responsiv. 

Ett annat problem när man bygger en responsiv hemsida är innehållet. 

5.1.3 Skillnaden 

För att förstå hur lite skillnad det är mellan webbsidorna använder vi oss av en uträkning. Vi 

tar Aftonbladet som exempel. Aftonbladet har idag 6 spalter som har förhållandet 3:2:1 mot 

varandra, uppdelade med en sidomeny, en huvudinnehålls-spalt och en sidinnehålls-spalt. 

Gyllene snittet skulle med ett förhållande som liknar sexspalt så mycket som möjligt få ett 

förhållande som skrivs till 3:1,85:1,15 (se figur 4). Skillnaden blir alltså så liten att den knappt 

är märkbar med blotta ögat. Med detta som grund kan man konstatera att gyllene snittet inte 

nödvändigtvis kommer förändra upplevelsen av sidan överhuvud taget. Ifall detta är fallet 

skapas en ny intressant parameter, hur mycket kan spaltsystemet i webbdesign skilja sig från 

gyllene snittet innan det påverkar upplevelsen negativt. 

Dessutom kan tilläggas att när intervjuerna gjorts har svar getts som har varit långa och 

innehållt en hel del information. Till exempel i fallet aftonbladet gav respondenterna 

genomgående svar som hade en negativ ton, för att försöka få fram svar som var hade mer 

med layouten att göra och mindre med innehållet att göra ställdes många följdfrågor. Efter 

intevjuerna sammanställde vi alla svar genom att korta ner dem till exempelvis "Jag tycker att 

sidan är förvirrande". Detta gav en mycket informativ överblick som vi sedan kunde 

sammanställa i kapitel 4 och vidare analysera i detta kapitel.  

5.2 Upplevelse av webbsidor med gyllene snittet 

5.2.1 Facebook 

På den bild där gyllene snittet applicerats på Facebook har respondenterna svarat olika, det 

som genomsyrar svaren är att sidan har en viss harmoni men också en obalans. I fallet 

Facebook upplevde en av respondenterna att sidan var harmonisk. De andra respondenterna 

kände bland annat att sidan var välorganiserad och att sidan kändes relativt lätt att ta in, men 

de fick däremot många negativa associationer såsom disharmoni, obalans, trist och stressande.  
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I jämförelse med den sidan som gyllene snittet inte var applicerad på var en av 

respondenterna helt klar med att sidan med gyllene snittet var positiv jämfört med sidan utan 

gyllene snittet och därmed bättre. Det innebär att denne respondents upplevelse uppfyller 

kraven på användarupplevelse som definierats i kapitel 2.2 och medför att denna sida är 

harmonisk för den specifika respondenten. Detta speglar dock inte tre av de andra 

respondenternas syn på sidan som fick övervägande negativa associationer i förhållande till 

sidan utan gyllene snittet. De fick däremot blandade känslor kring sidan utan gyllene snittet 

och det var endast en som fick positiva associationer till sidan. Detta innebär att denne 

respondent anser att sidan uppfyller kraven för användarupplevelse som definierats i 2.2. Det 

skall tilläggas att en av respondenterna kände att sidan med gyllene snittet var bättre, men 

kände trots det endast negativa associationer till sidan.  

Hur som haver tyckte alla dessa tre respondenter att sidan utan gyllene snittet var 

övervägande bättre och detta leder således till att sidan med gyllene snittet ger en sämre 

övergripande upplevelse för användaren. Vidare var det en respondent som ansåg att de båda 

sidorna var så pass likvärdiga att hen hade svårt att se skillnad mellan dem. Detta var även 

något som övriga respondenter upplevde och det tyder på att sidorna var väldigt lika. Då fyra 

respondenter ändå kunde svara på vilken sida som var bättre tyder på att även om skillnaden 

är liten uppfattas sidan med gyllene snittet olik från den med gyllene snittet. 

Sammanfattningsvis kan det uteslutas att sidan med gyllene snittet är bättre än sidan utan 

gyllene snittet, det kan däremot inte utesluta att sidan utan gyllene snittet är bra då många av 

de känslor som respondenterna beskrev sidan med var negativa. 

Vidare betonade alla att sidan utan gyllene snittet kändes antingen större, in-zoomad eller 

bredare, trots att de båda layouterna var lika stora till den yttre utformningen. Detta var ett 

fenomen som endast dök upp på Facebooksidan. Detta visar på att även innehållet i det här 

fallet spelar roll för användarens uppfattning av en webbsida. 

5.2.2 Wikipedia 

Till skillnad från fallet Facebook uttryckte samtliga respondenter ett missnöje med sidan utan 

gyllene snittet då de bland annat svarade att sidan var oharmonisk, tråkig och hade en layout 

som inte var tilltalande. För webbsidan Wikipedia svarade samtliga respondenter att de ansåg 

att sidan var bättre med gyllene snittet. De använde ord som att sidan var harmonisk, mer 

spännande, gav ett varmare intryck och att sidan var vilsam för ögat. Allt detta kan i enlighet 

med teorin ses som något som gör användarupplevelsen bättre då dessa värden ökar den 

njutbarhet och det positiva, emotionella, värde som utgör det översta steget på den pyramid 

som beskrivs i 2.2. Vidare bör tilläggas att två av respondenterna uttryckte att de ville stanna 

kvar på sidan där gyllene snittet applicerats, de sa att de ville stanna kvar på sidan och läsa 

vidare. I kapitel 2.2 beskrivs studiens definition av upplevelse som något som emotionellt 
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inspirerar till ett beteende vilket är synonymt med det som respondenterna svarat och det 

tyder på att en applicering av gyllene snittet i detta fall varit lyckad.   

Till detta kan också tilläggas att två av respondenterna nämnde att läsbarheten blev bättre 

trots att inget gjorts med den text som de såg. Detta kan i sig innebära att den harmoni som 

beskrivs i kapitel 2.1 som gyllene snittet ska skapa, i detta fall gjort bilden mer vilsam för ögat 

och därmed ökat läsbarheten.  

En av respondenterna uttalade inte själv att hen ansåg att sidan var bättre med gyllene snittet 

men hade en genomgående positivare attityd till sidan med gyllene snittet. Det tyder på att de 

känslor som respondenten kände de facto var positiva men att respondenten eventuellt blivit 

påverkad av att hen hade sett sidan förut och därmed blivit påverkad av att sidan inte såg ut 

som hen var van vid att den skulle se ut.  

5.2.3 Aftonbladet 

Till skillnad från de andra två sidorna var responsen på Aftonbladets sidor negativ gällande 

både sidan med och sidan utan gyllene snittet.  Det var en respondent som antydde att hen 

upplevde en skillnad som inspirerade till att stanna kvar på sidan där gyllene snittet inte 

applicerats. Det i sig innebär att respondenten blev inspirerad till en emotionell beteende 

förändring och i enlighet med den teori som presenteras i kapitel 2.2 reagerade respondenten 

således positivt på den av sidorna som gyllene snittet inte applicerats på vilket innebär att den 

sidan i det fallet uppfyllde kraven för användarupplevelse. 

Vidare var respondenterna negativa till sidan där gyllene snittet applicerats, en gemensam 

faktor som spelade in på svaren var att samtliga respondenter svarade att de kände stress, 

jobbigt och irriterande. Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga respondenter hade något 

negativt att säga om båda sidorna, med och utan gyllene snittet. De kommentarer som är 

värda att lyfta fram är också att två av respondenterna poängterade att sidan med gyllene 

snittet kändes mer harmonisk, i kapitel 2.1 beskrivs hur gyllene snittet används för att skapa 

harmoni för ögat. Det betyder i sig att respondenterna kan ha upplevt denna harmoni då de 

valde att poängtera att sidan med gyllene snittet var mer harmonisk än sidan utan gyllene 

snittet. 

I fallet aftonbladet kan det sammanfattningsvis poängteras att samtliga deltagare i 

intervjuerna som gjorts hade en negativ uppfattning om webbsidan. Om detta är något som 

kommit utav att de redan innan haft en uppfattning om sidans innehåll eller om det är 

layouten som frambringar all negativitet gick inte att avgöra. Det kan också innebära att 

kombinationen av en, av respondenterna uppfattad rörig layout och innehållet på sidan gjort 

att sidan fått mycket negativa kommentarer.  
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5.3 Resultat 

Från analysen framgår att det idag inte finns några hemsidor av de tio mest besökta i Sverige 

som använder sig av gyllene snittet. Analysen visar även på den lilla skillnad som finns mellan 

de sidor som inte använder sig av gyllene snittet idag gentemot om dessa sidor skulle använda 

sig av gyllene snittet. Detta betyder att användning av gyllene snittet inte nödvändigtvis 

behöver ändra användarens uppfattning av sidan överhuvud taget. Resultatet av det syns i 

analysen av intervjuerna där stora delar av respondenterna svarade att de hade svårt att se 

skillnad mellan sidan byggd med ett spaltsystem baserat på gyllene snittet och den vanliga 

sidan.  

Det visade sig dock att respondenternas känslor till de olika sidorna varierade vilket tyder på 

att även om respondenten inte ser skillnad på sidan i sig, kan känslorna påverkas på ett 

negativt eller ett positivt sätt. Det visade sig också att den sida som respondenterna föredrog 

inte nödvändigtvis var sidan med gyllene snittet. Det var bara en webbsida av de tre som 

föredrogs med gyllene snittet och två av webbsidorna föredrogs utan gyllene snittet. Känslorna 

var även blandade positiva och negativa för alla respondenter på alla sidor och det var endast 

ett fåtal sidor där respondenterna var enade över känslan de fick.  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7. Slutsatser 

Studiens ena delsyfte var att undersöka huruvida användning av gyllene snittet i webbdesign 

ändrar upplevelsen för användaren. Som redovisas i kapitel 5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3 ändras 

användarens upplevelse när gyllene snittet applicerats. Detta påstående stöds av den data som 

samlats in under studiens arbetsgång. Det är således visat att en ändring sker, det kan vidare 

diskuteras huruvida studiens undersökningsmetoder gjort att innehållet på webbsidorna haft 

en del i den respons som bilderna fått. Enligt den teori som beskrivs i kapitel 2.2 är 

användarupplevelse något som är beroende av flera olika faktorer. Vidare beskrivs i kapitel 3.4 

har intervjuerna skapats för att förebygga att innehållet tar för mycket plats. I enlighet med 

hela kapitel 5.2 och kapitel 2.2 är slutsatsen för studiens ena delsyfte att användning av gyllene 

snittet ändrar användarens upplevelse.   

Studiens andra delsyfte att kartlägga användningen av gyllene snittet i webbdesign hos de tio 

mest besökta webbsidorna i Sverige bortsett från sökmotorer svaras på i kapitel 5.1 och visar 

att gyllene snittet inte används i webbdesign idag, åtminstånne inte på de tio webbsidor 

studiens författare undersökt.  

Med detta i åtanke konstateras att gyllene snittet inte används på de tio mest besökta 

hemsidorna i Sverige. Vidare visar kapitel 5.2  att en användning av gyllene snittet skapar en 

förändring i användarupplevelsen hos de individer som studiens intervjuer hållits med. Denna 

förändring är inte nödvändigtvis positiv eller negativ vid användning av layout baserad på 

gyllene snittet. Slutsatsen som dragits av det är att gyllene snittet ha en positiv eller negativ 

effekt på layouten beroede på vilken sida man ämnar att designa, intervjuerna visar bland 

annat att innehållet påverkar betraktaren, detta visas i kapitel 5.3. De faktorer som då spelar in 

baseras på vilken typ av innehåll sidan består av. Detta medför att en undersökning av 

webbsidans kommande innehåll bör göras innan man kan bestämma om gyllene snittet bör 

eller inte bör användas. 

Sammanfattningsvis kan sägas att studiens intervjuer i samförstånd med teorierna som 

presenterats klart visar att en ändring uppstår när gyllene snittet applicerats på de webbsidor 

som visats. Personerna som deltagit i interjuerna har uppfattat en skillnad på sidorna. Denna 

ändring har visat sig vara små subtila uppfattningar som att texten blir större eller att sidan 

upplevs bredare. Således kan slutsatsen dras att enligt de intervjuer som gjorts och sedan 

sammanförts med teorin visar studiens svar på syftet att en applicering av gyllene snittet 

förändrar betraktarens syn på webbsidan, enligt de fem personer som testats under studiens 

gång.  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8. Diskussion 

I den teori som tas upp i kapitel 2.2 beskrivs vilken syn på användarupplevelse som används 

under studien. Denna används dels som en avgränsning för att berätta för studiens läsare hur 

vi avsett att behandla ordet upplevelse i den här studien, men också för att klargöra begreppet. 

Detta har lätt till att vi inte kunnat avgöra om upplevelser är något negativt eller positivt, 

eftersom syftet med en upplevelse enligt teorin är något som emotionellt inspirerar till en 

handling. Det innebär i sig inte att en handling måste vara något som personen vill göra. Som 

exempel kan tas när människor skänker pengar till välgörenhet, upplevelsen av det som 

personen ser på tillexempel tv inspirerar till en handling. På samma sätt som upplevelsen av ett 

tomt kylskåp inspirerar till att åka och handla. Huruvida dessa är positiva eller negativa 

upplevelser är upp till varje person. För studien har det inneburit att det ibland varit svårt att 

relatera teorin till de resultat som kommit ur de intervjuer som gjorts eftersom alla människor 

lägger en värdering i det de säger.  

De teorier som vi valde att använda har valts då vi dels kunnat använda dem som en 

avgränsning men också som ett sett att få en teoretisk grund på det annars subjektiva samtalet 

som fördes med intervjurespondenterna. Teorierna öppnade också upp för oss på ett sätt där 

vi tilläts sätta personen i centrum, därför fick vi möjlighet att förena metod och teori på ett sätt 

som gjorde det möjligt att genomföra studien. De nackdelar som kan ses med teorivalen är att 

de inte är speciellt breda, i efterhand hade det eventuellt varit en fördel att ha en bredare teori 

för att senare i en frågeställning kunna avgränsa och använda den teori som var mest relevant 

per person. En bredare teori hade eventuellt lett till att fler slutsatser kunnat dras. Med 

bredare menas en teori där flera spektrum av det visuella kunde tagits in som tillexempel färg 

och form. Metoden som valts för studien valdes för att studiens inriktning var kvalitativ. Detta 

innebar i sig att studien inte syftade till att svara på om gyllene snittet var bra eller dåligt. Det 

finns således frågor att ställa sig kring valet av metod. För att kunna göra en studie där en 

persons subjektiva uppfattning undersöks krävs en studies där just den subjektiva uppfattning 

får stort utrymme. Av denna anledning valdes en metod där fokus kunde ligga på just att få 

fram känslor och undertoner. Istället för att välja en metod där tillexempel statistik ställs emot 

varandra och siffror får ett värde valdes en metod där samtal om känslor och tankar fick stor 

roll. Fördelen med detta val var att mycket data kunde samlas in i de semistrukturerade 

intervjuer som hölls. En nackdel kan ha varit att datan som samlats in blivit tämligen svårt att 

analysera, detta då innehållet som sagt är en subjektiv uppfattning som den intervjuade delat 

med sig av.  

Under insamlingen av data har studiens författare hållit i intervjuer där deltagarna svarat på 

hur de känner inför de bilder som visas framför dem. I enlighet med teorin innebär en 

upplevelse något som påverkas dels av rummet som personen befinner sig i, de känslor som 

personen känt innan intervjun samt de personer som intervjuar hen. Kort sagt påverkas en 

persons upplevelse av allt som händer runt omkring denne. Det innebär att det kan diskuteras 
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hur mycket vi som författare påverkat intervjupersonerna och hur deras dag varit påverkar 

våra intervjuer. Vi har gjort vårt yttersta för att ställa så öppna frågor som möjligt samt sett till 

att personen i fråga varit bekväm vid intervjutillfället.  

Vidare kan diskuteras hur mycket det innehåll som presenterats på bilderna påverkat den som 

blivit intervjuad. Med innehåll menar vi exempelvis de rubriker och bilder som presenterades i 

fallet Aftonbladet. Eftersom många människor har en uppfattning om Aftonbladet kan deras 

tidigare erfarenheter spelat in på de svar som lämnades till oss. Detta har vi försökt motverka 

genom att påpeka för den person som vi intervjuat att innehållet inte är något som spelar roll i 

den här studien.  

Det resultat som studiens undersökning kommit fram till visar att gyllene snittet ändrar den 

uppfattning som en person får av webbsidan som visas. Huruvida denna förändring är positiv 

eller negativ har studiens inte avsett att svara på och inte heller kunnat svara på. Kanske att 

det hade varit något som vi borde tänkt på att få med, då detta kan avgöra huruvida det är bra 

eller dåligt att använda snittet. Beslutet togs så att studien inte skulle vara kvantitativ studie 

utan en kvalitativ studie. Men med facit i hand skulle det ha bidragit till resultatet att ha en 

uppfattning om huruvida det är negativt eller positivt.  
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9. Förslag på fortsatta studier 

För fortsatta studier inom området har vi som förslag att de kommande studierna kan 

undersöka huruvida de layouter som används idag uppfattas som gyllne snittet. Vidare föreslår 

vi att studier kan göras där man använder ett webbramverk utan något innehåll. Dessutom 

kan tester göras på fullt fungerande interaktiva sidor med och utan gyllene snittet, i så fall där 

en kombination av användarupplevelse och användarvänlighet studeras. Det kan också vara 

en ide att använda sidor som deltagarna i intervjuerna inte har sett tidigare, då skulle det 

dessutom kunna undersökas om en användning av gyllene snittet har mer eller mindre roll om 

innehållet exempelvis bara är bilder eller bara är text.  
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Bilaga 1 - Bilder på webbsidor som användes 

Aftonbladet med gyllene snittet. 

Aftonbladet utan gyllene snittet 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Wikipedia med gyllene snittet 

Wikipedia utan gyllene snittet 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Facebook med gyllene snittet 

Facebook utan gyllene snittet 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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Datum:  

Tid:  

Plats:  

Syfte med undersökningen 

Det här är en intervju med syftet att hjälpa oss att ta reda på hur hemsidor uppfattas av 

betraktaren. Med det menar vi hur du som intervjuas kommer att uppfatta de bilder av 

hemsidor som vi visar för dig. Vi är väldigt tacksamma för att du ställer upp på intervjun och 

det kommer att hjälpa oss mycket i vår studie om Gyllene snittet och webbsidor. Intervjun är 

utformade med hjälp av teori från boken “Kvalitativ intervju” av Anne Ryan. Det är viktigt att 

som blir intervjuad är medveten om att fokus inte ligger på det innehåll som presenteras under 

intervjun. Det betyder att bilder och text inte är något som du behöver ta ställning till under 

intervjun.  

Anonym? 

30 min 

Det finns inga fel svar på frågorna, det viktiga är att du är ärlig i dina svar. 

Är det OK om vi spelar in? Inspelat material är endast för oss, det kommer inte 

publiceras på något sätt och kommer bara fungera som stöd för undersökningen. 

Det är helt okej att avbryta intervjun när du vill. 

Fokus för intervjuerna ska inte ligga på innehållet så bortse från det. 

Inledande del 

Namn? 

Ålder? 

Var bor du? 

Vad har du för surfvanor? 

Vad har du för erfarenhet av att designa webbsidor? 

Vad vet du om gyllene snittet? 

Huvuddel 

Vi kommer nu visa dig några bilder på webbsidor, du kommer sedan få en fråga som en 

inledning på ett samtal kring bilderna och vad du tänker och känner när du tittar på dem.  

Första webbsidan - Här visas sidans original först och sedan den webbsida som gjorts om där gyllene snittet 

applicerats.  
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“Visa först sidan utan gyllene snittet” 

Har du sett webbsidan förut? 

Vad tycker du om layouten på webbsidan? 

Hur känns de olika delarna som sidan är uppbyggd av mot varandra? (fokusera på harmoni) 

Vad framkallar denna sida för känslor hos dig? 

“Ta fram sidan två, den med gyllene snittet” 

Om du jämför denna sida med den du såg innan, hur upplever du den? 

Vad framkallar denna sida för olika känslor hos dig? 

“Visa båda på samma gång” 

När du ser dessa två sidor samtidigt, hur upplever du att de kontrasterar? 

När du ser dessa två sidor samtidigt, vad upplever du skiljer dem åt mest?  

Hur skulle du förklara förhållandet mellan dessa två olika layouter?  

Har du någon tanke kring om den ena sidan känns bättre än den andra? 

Vad framkallar de båda sidorna för känslor hos dig?  

Andra webbsidan - istället för att visa den icke omgjorda först så visas den omgjorda först och sedan originalet.  

“Visa först sidan med gyllene snittet” 

Har du sett webbsidan förut? 

Vad tycker du om layouten på webbsidan? 

Hur känns de olika delarna som sidan är uppbyggd av mot varandra? (fokusera på harmoni) 

Vad framkallar denna sida för känslor hos dig? 

“Ta fram sidan två, den utan gyllene snittet” 

Om du jämför denna sida med den du såg innan, hur upplever du den? 

Vad framkallar denna sida för olika känslor hos dig? 

“Visa båda på samma gång” 

När du ser dessa två sidor samtidigt, hur upplever du att de kontrasterar? 

När du ser dessa två sidor samtidigt, vad upplever du skiljer dem åt mest?  

Hur skulle du förklara förhållandet mellan dessa två olika layouter?  

Har du någon tanke kring om den ena sidan känns bättre än den andra? 

Vad framkallar de båda sidorna för känslor hos dig? 

Tredje webbsidan - Här visas båda på samma gång hela tiden.  

“Visa båda på samma gång” 

Har du sett webbsidan förut? 

Vad tycker du om layouten på webbsidan? 

!34



Hur känns de olika delarna som sidan är uppbyggd av mot varandra? (fokusera på harmoni) 

Vad framkallar denna sida för känslor hos dig? 

När du ser dessa två sidor samtidigt, hur upplever du att de kontrasterar? 

När du ser dessa två sidor samtidigt, vad upplever du skiljer dem åt mest?  

Hur skulle du förklara förhållandet mellan dessa två olika layouter?  

Har du någon tanke kring om den ena sidan känns bättre än den andra? 

Vad framkallar de båda sidorna för känslor hos dig?  

Avslutning 

Sammanfattningsvis vill vi tacka för all information du gett oss. 

Har du några frågor eller något du vill tillägga?  
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Bilaga 3 - Reviderad intervjuguide. 

Datum:  

Tid:  

Plats:  

Syfte med undersökningen 

Det här är en intervju med syftet att hjälpa oss att ta reda på hur webbsidor uppfattas av 

betraktaren. Med det menar vi hur du som intervjuas kommer att uppfatta de bilder av 

webbsidor som vi visar för dig. Vi är väldigt tacksamma för att du ställer upp på intervjun och 

det kommer att hjälpa oss mycket i vår studie om Gyllene snittet och webbsidor. Intervjun är 

utformade med hjälp av teori från “Kvalitativ intervju” av Anne Ryan. Det är viktigt att du 

som blir intervjuad är medveten om att fokus inte ligger på det innehåll som de webbsidor 

som presenteras innehåller. Det betyder att du inte bör ta hänsyn till innehåll i form av bilder 

och text på webbsidorna.  

Vill du vara anonym? 

Intervjun kommer ta ca 30 min 

Det finns inga fel svar på frågorna, det viktiga är att du är ärlig. 

Är det OK om vi spelar in? Inspelat material är endast för oss, det kommer inte 

publiceras på något sätt och kommer bara fungera som stöd för undersökningen. 

Det är helt okej att avbryta intervjun när du vill. 

Inledande del 

Namn? 

Ålder? 

Var bor du? 

Vad har du för surfvanor? 

Vad har du för erfarenhet av att designa webbsidor? 

Vad vet du om gyllene snittet? 

Huvuddel 

Vi kommer nu visa dig några bilder på webbsidor, du kommer sedan få en fråga om 

webbsidan som en inledning på ett samtal kring bilderna och vad du tänker och känner när du 

tittar på dem.  

Första webbsidan - Här visas sidans original först och sedan den webbsida som 

gjorts om där gyllene snittet applicerats.  
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“Visa först sidan utan gyllene snittet” 

Har du sett webbsidan förut? 

Vad tycker du om layouten på webbsidan? 

Hur känns de olika delarna som sidan är uppbyggd av mot varandra? (fokusera på harmoni) 

Om du bortser från innehållet, vad framkallar denna sida för känslor hos dig? Fokusera på de 

faktiska känslor du känner. 

“Ta fram sidan två, den med gyllene snittet” 

Om du jämför denna sida med den du såg innan, hur upplever du den? 

Om du bortser från innehållet, vad framkallar denna sida för känslor hos dig? Fokusera på de 

faktiska känslor du känner. 

“Visa båda på samma gång” 

När du ser dessa två sidor samtidigt, vad upplever du skiljer dem åt mest?  

Kan du beskriva en fördel och en nackdel med respektive layout? 

Vad framkallar de båda sidorna för känslor hos dig?  

Har du någon tanke kring om den ena sidan känns bättre än den andra? 

Andra webbsidan - istället för att visa den icke omgjorda först så visas den 

omgjorda först och sedan orginalet.  

“Visa först sidan med gyllene snittet” 

Har du sett webbsidan förut? 

Vad tycker du om layouten på webbsidan? 

Hur känns de olika delarna som sidan är uppbyggd av mot varandra? (fokusera på harmoni) 

Om du bortser från innehållet, vad framkallar denna sida för känslor hos dig? Fokusera på de 

faktiska känslor du känner. 

“Ta fram sidan två, den med gyllene snittet” 

Om du jämför denna sida med den du såg innan, hur upplever du den? 

Om du bortser från innehållet, vad framkallar denna sida för känslor hos dig? Fokusera på de 

faktiska känslor du känner. 

“Visa båda på samma gång” 

När du ser dessa två sidor samtidigt, vad upplever du skiljer dem åt mest?  

Kan du beskriva en fördel och en nackdel med respektive layout? 

Vad framkallar de båda sidorna för känslor hos dig?  

Har du någon tanke kring om den ena sidan känns bättre än den andra? 

Tredje webbsidan - Här visas båda på samma gång hela tiden.  
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“Visa båda på samma gång” 

Har du sett webbsidan förut? 

Vad är skillnaden mellan layouterna? 

Hur upplever du skillnaden mellan de olika layouterna? (fokusera på harmoni) 

Vad framkallar de respektive sidorna för känslor hos dig? 

När du ser dessa två sidor samtidigt, vad upplever du skiljer dem åt mest?  

Kan du beskriva en fördel och en nackdel med respektive layout? 

Har du någon tanke kring om den ena sidan känns bättre än den andra? 

Avslutning 

Sammanfattningsvis vill vi tacka för all information du gett oss. 

Har du några frågor eller något du vill tillägga?  
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