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Abstract 
 
The purpose of this paper is to identify the most effective property of a text or a page to achieve 
visual hierarchy, which is a tool for getting the desired flow of attention in a page or a web page 
by giving certain elements a degree of weight in contrast, size and positioning.We want to give 
an opportunity for further research rather than an absolute conclusion of how it really is.  There 
are more ways to manipulate text to achieve the desired visual hierarchy but we choose the most 
common.  
  This paper is based on an experiment involving 50 participants with an online questionnaire and 
three self-made pictures where we will evaluate the results, compare them with other theories 
and calculate the most effective enhancer of attention. We have also developed a hypothesis on 
what the results will show.  
  Our study proposes that contrast in color might be the most important factor to achieve and 
maintain visual hierarchy.  
 
Keywords: Visual Hierarchy, Visual Perception, F-shaped reading pattern, Grouping, Contrast, 
Web Design, User Interface, Graphics Design, Visual Communication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna uppsats är att identifiera den mest effektiva egenskapen av en text eller sida för 
att uppnå visuell hierarki, som är ett verktyg för att få det önskade flödet av uppmärksamhet i en 
sida eller webbsida genom att ge vissa element en viss vikt i kontrast, storlek och placering. Vi 
vill ge en möjlighet för vidare forskning snarare än att ge en slutsats som ger ett slutgiltigt svar 
på frågeställningarna. Det finns fler sätt att manipulera text för att uppnå önskad visuell hierarki 
men vi valde de vanligaste. 
   Detta arbete är baserat på ett experiment som görs på 50 deltagare med ett online-
frågeformulär och tre självgjorda bilder där vi kan utvärdera resultaten, jämföra dem med andra 
teorier och beräkna den mest effektiva uppmärksamhetsgivaren. Vi har också utvecklat en 
hypotes om vad resultatet kommer att visa. 
   Vår studie föreslår att kontrasten i färg kan vara den viktigaste faktorn för att uppnå och 
upprätthålla visuell hierarki. 
 
nyckelord: Visuell hierarki, visuell perception, F-formad läsning mönster, grupperingen, kontrast, 

webbdesign, användargränssnitt, grafisk design, visuell kommunikation. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel presenterar vi bakgrund, problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor. Vi 

förklarar även viktiga begrepp och avgränsningar som måste finnas för att få en fungerande 

uppsats. Kunskapsintressenterna kommer att nämnas och till sist följer dispositionen. 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

Visuell uppfattning, visuell hierarki och användarvänlighet har alltid varit i åtanke inom web 

design.Men sedan 1700-talet, med framväxten av tidningar och media i och med effektivare 

tryckmaskiner har visuell hierarki och struktur blivit mer och mer viktigt för atti nutid vara en 

kritisk punkt om användargränssnitt och användarvänlighet. 

En bra visuell hierarki kan vara det som avgör ifall ett program eller en applikation kommer att 

användas eller bli ignorerad. Visuell hierarki involverar bland annat kontrast, storlek och position 

för att göra en sida så attraktiv, lättläst, lättnavigerad som möjligt och som ska läsas på ett, ur ett 

designerperspektiv, förväntat sätt. Visuell hierarki har att göra med hur vissa element kan 

dominera det visuella fältet (Chapman och Chapman 2009). Om ett program eller en applikation 

har lite eller dålig visuell hierarki kommer det eller den att bli jobbig att förstå och därmed 

svåranvänd. Detta är inget som uppskattas av användare och eftersom det ofta finns liknande 

produkter som gör samma eller liknande saker är det lätt att användare övergår till en mer 

användarvänlig variant med lämplig visuell hierarki. 
 

 

1.2 Problembeskrivning 

 

 Då man inom visuell hierarki talar om att storlek på text, först och främst, tilldrar sig 

uppmärksamhet (Redmond 2000; Mulletoch  Sano 1995) vill vi ge ett annat perspektiv med ett 

test och att där visa genom att presentera en text med tillräckligt stor kontrast och rätt 

positionering kan den både synas och läsas först. Positionering är i vårt arbete mer relaterat till 

läsmönster och F-shapedreadingpattern (Nielsen 2006). Här tycker vi det är viktigt att gripa an 

inte bara storlek och kontrast utan även hur position av en text påverkar när den läses.  Vi fick 

idén då vi diskuterade ämnesval och efter at vi valde visuell hierarki märkte vi att det inte fanns 

mycket skrivet om vad som ger mest uppmärksamhet. Vi trodde då att det måste vara kontrast, 

men hittade då arbeten som sade att storlek var den viktigaste faktorn. Givetvis är det ultimata 

fallet att text är både stor och kort, har bra positionering på sidan samt hög kontrast. Men vad 

händer då designers har begränsningar och inte kan ta del av alla möjligheter som visuell hierarki 

har att erbjuda? Vi människor hoppar över lång och bökig text först av naturliga skäl. Det gäller 

att kunna hantera detta på ett önskat sätt. Fel och missförstånd i den visuella hierarkin kan vara 

förödande för en grafisk designer som vill få användare att läsa den stora texten först, såsom 
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rubriker och symboler. Det finns alltid risk att design misslyckas om text ges fel kontrast 

gentemot bakgrund, fel storlek och fel positionering.  
 

 
1.3 Syfte och forskningsfrågor 

 

Vi vill utföra ett kritiskt arbete, samtidigt som det är vägledande för en grafisk designer. Det vi i 

detta arbete ifrågasätteräridén om att storlek mest lyfter fram uppmärksamhet hos en bild. Vi vill 

försöka visa att det inte alltid behöver vara så.Syftet är att göra ett kritiserande arbete mot den 

generella uppfattningen, utifrån vår litteraturstudie, om att storlek på text avgör före kontrast och 

positionering. Vi vill visa att position och värde, med hjälp av färgkontrast, kan överglänsa 

storlek i vissa fall, och att det därmed finns möjligheter för vidare forskning för att redovisa ett 

tydligare resultat. 
 

Forskningsfrågorna är: 
 

Kan kontrast i färg och position få mer uppmärksamhet än storleksskillnad? 

 

Hur ska man gå till väga för att förhindra missuppfattningar i visuell kommunikation? 

 

Kan datorvana påverka den visuella hierarkin och visuell uppfattning? 

 

 

1.4 Begrepp 

 

Grafisk design1 - tekniker för att arrangera bilder och text så att användaren lättare kan ta del av 

informationen som presenteras. 
 

Användargränsnitt2 - kan beskrivas som kopplingen mellan människa och dator. 
 

Visuell hierarki - en teori som hjälper utvecklare av grafisk design att rikta användarens 

uppmärksamhet i den ordning man önskar (Tidwell, 2006).  
 

Kontrast - innefattar ändringar i storlek, värde, position, färg(kulör), orientation, textur och form 

(Mullet och Sano 1995). I vårt fall kommer vi att använda kontrast som färgkontrast.  
 

                                                        
1
http://www.ne.se/lang/grafisk-formgivning?i_h_word=grafisk%20design 

 
2
http://www.ne.se/lang/gränssnitt?i_h_word=användargränssnitt 
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Visuell kommunikation - kommunikation genom det visuella, det vill säga all typ av 

kommunikation som är beroende av individens respons av färg, mönster, former, symboler och 

representativa bilder såväl som fysiska och kulturella faktorer. (Chapman och Chapman 2009) 
 

 

1.5 Avgränsning 

 

I vårt arbete har vi avgränsat oss att granska tre bilder. Tidsbegränsningarna har gjort att vi inte 

kan använda fler bilder för att få med fler användarsituationer.Vi tror, att det för de flesta 

testpersoner kan vara avskräckande med det antal bilder vi egentligen önskar oss.  

Vi skulle även velat ha en ögonkamera, som följer ögonrörelser, men detta skulle vara för 

tidskrävande. Färg, storlek och position i bilderna kommer att vara överdrivna åt alla håll. Den 

stora texten kan uppfattas ha orealistiskt låg kontrast och den lilla texten överdrivet hög. 

Då vårt arbete är mest inriktat på text har vi utelämnat bildobjekt, men en hemsida till exempel 

har oftast bilder. Vi vill däremot inte ha alltför stor påverkan från yttre faktorer och vill hålla vårt 

test så rent och simpelt som möjligt. Det finns fler aspekter inom visuell hierarki än de vi ska 

fokusera på, exempelvis rörelser, bildobjekt och värde, det vill säga exakt vad som står, samt 

textstil (Redmond 2000). 

De flesta av våra testresultat involverar personer som är mellan 19-30 år,vilket betyderatt arbetet 

huvudsakligen är riktat mot den åldersgruppen. Vårt val av denna målgrupp är på grund av 

tidsbegränsningen och hur fort vi kan få tag på testpersoner.Vi har även med lite äldre folk. De 

flesta av våra testpersoner är bosatta kring Uppsala, Stockholm och Mariestad i Sverige. Detta 

arbete kommer inte att ge en konkret slutsats utan kommer främst att vara vägledande och öppen 

för vidare forskning. 
 

 

1.6 Kunskapsintressenter 

 

Kunskapen är tänkt att användas av utvecklare av gränssnitt och hemsidor, privatpersoner med 

intresse för digitalt skapande och användbarhetsforskare både för skapandet av grafiskt upplägg 

för mobila enheter ochstationära datorer. 

Kunskapsklienterna kommer att kunna använda den här forskningen för att effektivisera 

informationsflöde och produktivitet samt göra sina artefakter mer attraktiva. 
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1.7 Disposition  
 

Dispositionen ser ut som följande: 
 

Inledning: 

Vi skriver om bakgrund, problemformulering, syfte och forskningsfrågor, avgränsningar och 

kunskapsintressenter. 
 

Forskningsansats och metod: 

Vi skriver om forskningsansats, metodval och tillvägagångssätt. 
 

Teorier: 

Vi lägger fram våra grundteorier, kunskapsinventering och begrepp. 
 

Empiri: 

Vi förklarar vi vår hypotes, ger vi en bild av vår datainsamling och tillvägagångssätt samt lägger 

fram resultaten. 
 

Avslutande del: 

Vi diskuterar, analyserar och lägger fram slutsatser baserade på våra resultat samt lägger in ett 

sanningskriterium. 
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2. Forskningsansats och metod 

 

I detta kapitel förklarar vi vår forskningsansats, metodval samt motivering och kritik till 

metodval. Vi förklarar även vår tillvägagångssätt som kommer att fördjupas ännu mer i empirin 

och till slut följer vi vår källkritik. Vi har fördelat tillvägagångssättet för att få ett bättre flöde i 

läsningen av arbetet. 
 

 

2.1 Forskningsansats 

 

Tanken är att vi ska göra ett experiment eller försök. Vi har en hypotes vi använder och kommer 

att följa och har därmed ett induktivt tillvägagångssätt (Oates, 2006).Med det menas att vi 

kommer att försöka, så gott det går, attvara öppna för vad resultaten ger och vad källorna visar 

och inte förlita oss på egna erfarenheter. Vårt experiment kan liknas vid en survey,men 

skillnaden är att vi har en hypotes, och vi anser att orsak och verkan, som är en 

grundförutsättning för ett experiment, kan återfinnas i vår undersökning (Oates, 2006). Vi vill då 

se vilka faktorer som kan påverka resultatet för testet, vare sig det är datorvana eller liknande, 

och finna mönster för hur verklighetsbilden möjligtvis kan vara för visuell hierarki. Vi ska även 

göra en litteraturstudie för att få in så mycket fakta och perspektiv som möjligt (Oates 2006). 

Först vill vi alltså göra ett experiment, jämföra utfallet med vår hypotes och med idealet om 

visuell hierarki för att sedan komma fram till en slutsats. Slutsatsen är tänkt att jämföra resultaten 

med teorierna,sammanställa arbetet och förhoppningsvis ge ett perspektiv för hur man skulle 

kunna jobba vidare på ämnet visuell hierarki. 
 

 

2.2 Metodval och kritik 

 

Inför ämnesvalet använde vi oss utav brainstorming (Oates, 2006) och frågade oss själva vad 

som var av intresse. Våra idéer kretsade kring visuell design och användargränssnitt. Kandidater 

var Layout grids som är en form av struktur för att bygga hemsidor, användbarhet inom IT samt 

visuell hierarki. Vi kom till slut fram till att vi skulle jobba med visuell hierarki. 

 

Vi ska göra en enkätundersökning med bifogade bilder på en målgrupp bestående av folk över 18 

år och under 55 då vi anser att dessa är relativt datorvana, och eftersom vi även vill se vad folk 

med mindre datorvana kommer att svara vill vi även ha med äldre människor. Vi kommer att 

undersöka om det finns något mönster mellan datorvana och svaren vi får från enkäten samt göra 

grafer och diagram av resultaten, vilket enligt Oates (2006) är det vanligaste sättet att analysera 

kvantitativ data på.Det mest väsentliga i arbetet är att få en procentsats för varje svar vi får från 

bilderna. Vi ska sedan induktivt skapa en egen teori.  
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Anledning till denna kvantitativa attityd är att vi anser att ett test av denna typ inte kan besvaras 

med enstaka intervjuer utan vi vill få en mer generell bild (Oates, 2006). Samtidigt som vi har 

väldigt begränsade exempelbilder vill vi få en generell uppfattning angående visuell hierarki och 

mötet mellan storlek, kontrast och positionering. 
 

En nackdel är att vi inte kommer att vara närvarande utan allt sker via nätet. Det kan även vara 

svårt att få tag på seriöst folk som genomför ett seriöst test. Egentligen skulle en ögonkamera 

vara det ultimata. Kontexten är också viktig att tänka på då testpersoner vet om att de gör ett test, 

så det blir inte naturligt. Det kommer vi att behandla mer i teorifasen. 
 

Problem finns med testet,dels kommer olika skärmar och upplösningar visa olika kontraster och 

krympa eller expandera. Har man en nedsatt syn kommer det att ge olika effekter. Bilderna vi har 

gjort ska visserligen representera en mångfald av användarsituationer men vi har begränsat oss 

till att ha endast två texter, det vill säga inte bilder på hemsidor eftersom det är många andra 

faktorer som kan påverka resultaten. Nackdelen är förvisso att det blir en mindre realistisk bild 

men vi kan inte ha med alla användarsituationer i åtanke då detta är för tidskrävande. Vi tror 

ändå att testet kommer att sägamycket om vår visuella uppfattning och kunna ge ett 

forskningsbidrag för vidare studieri visuell hierarki. 
 

 

2.2.1 Ögonkamera 

 

Det bästa vore att ha ögonkamera som läser av vart ögonen blickar under testet, men det har vi 

inte haft tillgång till eller tid med. Till exempel hade Mobile Eye-XG3 kunnat vara ett sådant val. 

De flesta ögonkameror fungerar ungefär lika, de mäter ögonens rotation. Denna produkt består 

av två högupplösta digitalkameror som sitter på en glasögonram där ena kameran filmar ögat och 

den andra kameran filmar omgivningen. Dessa två inspelningar integreras till en videoslinga där 

man ser vart ögat tittade i omgivningen.  

Det finns andra studier som använt sig av ögonkamera och där man har kommit fram till precisa 

resultat (se figur 1 om F-shapereadingpattern). 
 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

 

Vår litteraturstudie började med Chapman och Chapmans Digital Multimedia (2009) och det är där vi 

fann begreppet Visuell Hierarki. Vi hade stött på ämnet samt boken innan på en Multimediakurs i 

Uppsala Universitet. Därefter började vi söka efter onlineartiklar främst i Google Scholar med sökorden 

visualhierarchy, visual perception, visualcommunication, contrast in visual perception, positionen och 

kombinationer. Enligt Oates (2006) är Google Scholar en bra sökmotor att leta efter forskningsrelaterade 

                                                        
3
http://www.asleyetracking.com/Site/Products/MobileEye/tabid/70/Default.aspx 
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artiklar.Vi hittadeMullet&Sano’sDesigning Visual Interfaces: communication Oriented 

Techniques(1995)på ekonomikums bibliotek i Uppsala, vilket var det enda exemplaret i Uppsala-

området. 

 

Vi har skickat tre bilder och en enkät till så många vi kan, bland andra systemvetare och folk i 

vårt kontaktnät. Vi använde oss utav Google Documents för att göra vår enkät och Photoshop för 

att skapa bilderna. Vi skickade länk till vår enkät samt länk till bilderna som lades upp på 

imgur.com. I mailet skrev vi instruktioner före länkarna för att se till att det inte sker något fel (se 

Bilaga1). Vårt mål var att vi skulle få ca 30 tester genomförda. Enkäten innehåller frågor om 

ålder, kön, synfel, skärmupplösning, användning av dator (hur ofta), samt frågor om vad som 

uppfattades samt lästes först på respektive bilder. Anledningen är att vi tror det är skillnad på att 

uppfatta en stor text, vilket görs nästan per automatik, jämfört med att läsa den.  
 

Vi vill göra ett så oberoende test som möjligt, därför har vi bara spegelvänt två av bilderna och 

båda bildparen kommer att vara identiska i färg och position. Den sista bilden kommer ha två 

stora texter, där en har bra kontrast och den andra har bra positionering. Vår idé om bilderna 

grundar sig på exempelbilder från Chapman och Chapman (2009)(se figur 1). Vi gjorde snarlika 

bilder för vårt test. Dessa presenteras i Empiri-avsnittet. Vi fick även inspiration från Mullet och 

Sano (1995) där man presenterar mer affischliknande bilder. 

 

 

Figur 1, inspirationsbilder (källa: Chapman och Chapman 2009) 

 
 
2.4 Källkritik 

 

Vi har tagit de flesta av våra källor från nätet, det vill säga nätartiklar och e-böcker. Källorna i 

sig är alla kanske inte prövade, utan många är idéer som bidragits till detta relativt outforskade 

ämne. Men vi har valida källor som har använts i andra arbeten, såsom Jennifer Tidwells bok om 

interfacedesign. Visual Direction artikeln är inte prövad och har inga referenser men har 

kommenterats och är, tycker vi, ense med verklighetsbilden. Den är mer ett stöd för vårhypotes 

än något som ska följas. Vi använde oss också av kursböcker inom det systemvetenskapliga 

programmet vid Uppsala Universitet, och anser därför att dessa också är prövade. 
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3. TEORI  
 

I detta kapitel förklarar vi teorier och begrepp mer ingående. Dessa är Visuell hierarki, Grouping, 

F-Shapedreadingpattern och kontrast. 
 

 

3.1 Visuell hierarki 
 

Jennifer Tidwell (2006) har skrivit en både informativ och vägledande, om än sammanfattande, 

bok som vi tycker lämpar sig bra för att förklara vad visuell hierarki är och hur man kan använda 

det. Enligt henne finns det fem faktorer för att göra en bra layout. Dessaär“ ...visual hierarchy, 

visual flow, grouping and alignment, how to put these three elements together, and how to use 

dynamic displays.” Det vi ska fokusera mest på är visuell hierarki. Alla fem principer är nära 

sammankopplade så det är viktigt att inte behandla visuell hierarki som en självständig entitet. I 

en artikel på onlinetidsskriften WebDesign Tuts+
4 menar man att dramatiska ändringar på färgen 

eller storleken hos en text gentemot bakgrunden indikerar att den är annorlunda och kräver 

uppmärksamhet.  
 

Visuell hierarki är en teori som hjälper utvecklare av grafisk design att rikta användarens 

uppmärksamhet i den ordning han eller hon önskar (Tidwell, 2006). Det handlar om att få en 

önskad sekvens av läsning (Mullet och Sano, 1995), att ta det viktigaste på en text och 

manipulera den med storlek, position och värde. Mullet och Sano (1995) visar i ett kapitel 

exempelbilder på hur visuell hierarki kan fungera och hur man ser den större bokstaven dominera 

den visuella uppfattningen före den mindre texten för att ge större betydelse och vikt för den 

större bokstaven/texten. Man menar här att storlek är det mest kraftfulla verktyget för att skapa 

visuell hierarki följt av position och värde. 
 

Chapman och Chapman (2009) menar att visuell hierarki inte enbart är bestämt utav storlek och position 

utan också av kontrast. Figur 1 visar att det finns fler faktorer som kan påverka. 

I en konferensartikel från Microsoft har Pete Faraday (2000) skrivit, att på en sida ska ögat först 

nå en entrypoint (kan vara en rubrik eller en logo) och menar att entrypoints kan variera i styrka 

beroende på typ av tyngd. I betydelsegrad med den starkaste och mest signifikanta faktorn först 

menar han att det är rörelse, storlek, bild, färg, textstil respektive position som kan manipulera 

visuell hierarki. Detta menar han ligger i searchphase som är en av två faser av navigering.Den 

andra är scanning phase. Inom searchphase letar man efter en entrypoint och det är det som är 

mest relevant i detta arbete. Eftersom vi endast arbetar med storlek, färgkontrast samt position 

blir följden för vårt arbete Storlek > Färg > position. 

 
                                                        
4
http://webdesign.tutsplus.com/articles/design-theory/understanding-visual-hierarchy-in-web-design/) 
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3.2 Grouping 

 

Grouping är ett fenomen som är viktigt att betrakta innan man koncentrerar sig på visuell 

hierarki. Man grupperar element som är lika varandra i både utseende och/eller betydelsegrad 

(Mullet och Sano 1995, 94-96). Grouping har två starka tekniker, nämligen proximity och 

similarity. Det förstnämnda handlar om att objekt som är nära varandra är mer benägna att 

grupperas, och det andra om att objekt som liknar varandra i form, storlek, färg, värde och textur 

ges större grupperingseffekter. Båda ingår i gestaltprinciperna som är en neurologisk och 

psykologisk princip gällande ögats visuella uppfattning och om hur ögat grupperar, kartlägger 

och sätter ihop en bild. Grouping i interface används till att samla ihop den funktionella enheten 

och skilja bort från de omgivande kontrollerna.  
 

 

3.3 F-shapedreadingpattern 

 

Läsare har en tendens att observera och läsa hemsidor i ett F-mönster (Nielsen 2006). Mönstret 

är uppbyggt på ett sätt där man först läser horisontellt högst upp, sedan horisontellt näst högst 

upp och därefter vertikalt längs vänster kant (Figur 1 och Figur 2). Detta gör att användare lätt 

missar information som inte är placerad längs hela högra sidan och helst längst ner. Det har 

också visat sig genom studier att användare lättare uppfattar det synliga fältet utan att behöva 

scrolla. Om det är en hemsida, som mestadels består av bilder, är det osannolikt att användare 

tittar i denna ordning, utan denne dras mot bilderna. 
 

 
Figur 2, Resultat från ögonkameratest (källa:  Djamasbi, Siegel och Tullis 2011) 
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Figur 3, Värmekartor från användares ögonspårning på tre olika hemsidor (källa: Nielsen 2006) 

 

Enligt resultat från en annan studie är F-shapeläsmönstret inte påverkat av vilken uppgift du ska 

utföra (Djamasbo, Siegel och Tullis 2011), vare sig du söker igenom texten eller bläddrar igenom 

den. Men om det har med bilder att göra kommer de tre första raderna få den mest intensiva 

sökningen (Nielsen 2006; Djamasbi, Siegel och Tullis 2011).Det betyder att F-Shapepattern bara 

fungerar på text. 
 

Vi hittade en väldigt bra onlineartikel som handlar om visualdirection (Hussam 2012). Här 

berättas det inte bara inom webbdesign utan även generellt hur ögat följer flödet på en sida eller 

en bild. Till skillnad från F-shapedreadingpattern gäller visualdirection inte bara text utan även 

bildobjekt och mycket annat man kan hitta på en sida.Skribenten menar att ögat följer det vänstra 

övre hörnet ner till det högra undre. Det finns även många faktorer som kan ändra ögats riktning, 

såsom olika typer av bilder, det vill säga bilder som distraherar en till att titta åt ett håll istället 

för ett annat. En pil på en sida kan göra väldigt mycket. Samma gäller en bild på ett ansikte som 

kollar åt ett håll, då lutar läsningen åt det hållet som ansiktet kollar på. 

 

Både skala och kontrast bidrar till activity och visar hur ögat rör sig på en bild i en förväntad 

sekvens. Till exempel ser man först den stora texten, därefter den lilla. 
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3.4 Kontrast 

 

Kontrast finns i många former, och ligger till grund för visuell distinktion. Mullet och Sano 

(1995) menar att kontrast i storlek är mer avgörande än i färg men att det finns vissa faktorer som 

är viktigast för visuell design och uppmärksamhetsbeskaffning. Dessa är retinal varibels som 

innefattar storlek, värde, position, färg(kulör), orientation, textur och form. Dessa 

rekommenderas att manipuleras för att få en bra design. Men skala och kontrast, ja alla aspekter 

på en bild, måste balanseras och ha god relation till varandra för att på ett effektivt sätt få sin 

önskade effekt. De är nämnda med hänsyn till visuell uppfattning. Ordered perception är en av 

fyra stilar av uppfattningar. Det säger att givet två element ska det element med mest 

kontrasterande kvalitet vara det som uppmärksammas först då position, storlek och värde redan 

är ordnad. Man slipper ordna graden av vikt med någon annan nyckel än dessa tre faktorer.  

Skala är en faktor som kan vara värd att nämna och som visar hur stort ett element är i jämförelse 

med resten av bilden och andra element som ingår i bilden eller till och med plattformen. 
 

Det är även viktigt att förstå mer ingående kontrastens betydelse i en bild. Denvisar att ju mer 

uppmärksam man är, desto tydligare ser man kontraster (Morrone, Denti och Spinelli 2/1-13). 

Detta kom man fram till efter ett test för contrastdiscrimination på en grupp personer, där man 

använder sig av lättupptäckt stimulans(Solomon, Lavie och Morgan 2/1-13). Man tror här att 

man ökar nervcellernas respons ju mer fokuserad man är. Men vi ska här inte gå alltför detaljerat 

in på hjärnans funktion utan vill snarare ge en övergripande bild av vad som händer.  Det kan 

påminna om vårt arbete, men skillnaden är den, att vi är mer datainriktade, och de mera 

biologiska.  
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenterar vi empirin och analyserar resultaten från vårt fältarbete. Vi kommer att 

ha med de bilder vi använt oss av och diagram. 

 
 
4.1 Presentation av empiri 
 

I följande avsnitt presenteras egen hypotes och tillvägagångssätt. Egen hypotes har vi valt att 

lägga in här istället för Teori-delen i syfte att skilja på dem. 

 
 
4.1.1 Egen hypotes 

 

Vår hypotes är att om man ger en mindre text tillräckligt stark kontrast samtidigt som den är lagd 

högst upp till vänster (där man oftast börjar läsa), kommer den att läsas före en stor text med 

mindre kontrast strax under. Vi har även Visual direction i vår sida, som säger att man nästan 

alltid läser från vänstra övre hörnet till högra undre.  Idealet är att storleken på texterna har större 

verkan än position och kontrast. Givetvis är det så att ju större text desto större chans är det att se 

det först samt ju större kontrast desto större chans där, men vi har försökt att hålla det på en 

realistisk nivå gällande storlek och kontrast/position. Vill man absolut att en text skall 

uppmärksammas ska den både vara stor, rätt positionerad och hög kontrast mot bakgrunden. Till 

exempel kanal 5’s hemsida (Figur 3), här ser man tyck till knappen, menyn och filmklippsrutan 

först. Knappen är rosa och menyn synlig bredvid, dock kommer man förmodligen se tyck till 

knappen först då den har en stark rosa färg gentemot bakgrunden. Vi tror även att datorvana 

kommer att påverka mer, att folk med mer datorvana kommer snappa upp det viktigaste på en 

hemsida, vilket oftast ligger uppe i vänstra hörnet.  
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Figur 4, Skärmavbild från kanal5 hemsida (källa: 
http://www.kanal5play.se/#!/play/program/226052/video/23508157 (2/1-13)) 

 
 

4.1.2 Tillvägagångssätt 
 

Vi gjorde en enkätundersökning med tre bifogade bilder som skall analyseras och besvaras med 

frågor relaterade till bilderna. Vi skickade ut enkäten till folk som läser systemvetenskap och 

vänner då vi tror att andra skulle förbise enkäten. Instruktioner, tillvägagångssätt och länkar till 

enkät och bilder finns i bilaga 1. Själva enkäten finns i bilaga 2. Vi fick 50 svar, vilket är en bra 

jämn siffra och mängden svar kan ge oss en bra uppfattning av hur det ligger till. Resultaten 

visas senare i analysen.  
 

Nedan presenteras de tre bilderna (figur 5, figur 7 och figur 9) som är testbild 1, testbild 2 

respektive testbild 3. Dessa är inte skalenliga utan de tog i testet upp en hel A4 sida.Länk till 

dessa finns i Bilaga 1. Under varje bild ligger motsvarande diagram (figur 6, figur 8, figur 10).Vi 

har lagt tabellen som visar samtliga resultat under analysen. Bilderna är som tidigare sagt 

inspirerade av figur 1. 
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Testbild 1 (figur 5) har en mindre men färgglad text i bra position mot ett stort No med sämre 

positionering och kontrast. Denna är vår första tänkta bild och resterande bilder är baserade på 

den.Figur 6visar att röd text både lästes och uppfattades mest. 
 

 
Figur 5, Testbild 1 för enkätundersökning 

 

 
Figur 6, Resultat från bild 1 

Testbild 2 (figur 7) har den kontrastbrytande lilla texten längst ner till höger istället. Detta för att 
se om andelen är proportionell i båda bilderna, alltså att lika många svarar för position eller 
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storlek eller färgkontrast för bild 1 som för bild 2. Figur 8 visar att stora NO både lästes och 
uppfattades mest. 
 

 
Figur 7, Testbild 2 för enkätundersökning 

 
Figur 8, Resultat från bild 2 
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Testbild 3 (Figur 9) har istället två stora texter för att se om bara position kan vinna över kontrast, 
utan att storlek blir en avgörande faktor.  Figur 10 visar att röda YES både lästes och uppfattades 
mer än den väl positionerade NO. 
 

 
Figur 9, Testbild 3 för enkätundersökning 

 
Figur 10, Resultat för bild 3  
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4.2 Analys av Empiri med teoretisk förankring 
 

Nedan visas resultat från enkätundersökningen och analys av vår empiri. 
 

 

4.2.1 resultat och analys 

 

Resultaten av testet visas i tabell 1. Vi delade alltså resultaten med antalet svar för att få en 

procentsats. Det exakta antalet står inom parentes. Vi använde oss utav Microsoft Office Excel. 
 
 

Tabell 1, Enkätkalkyl 

 
 

 

Som vi ser av resultatet är medelåldern 23,5 år.Detta arbete riktar sig inte mot en äldre målgrupp. 

32 % var kvinnor. Vi anser att det är relativt jämnt fördelat.  

Vi kommer bortse från könsfördelningen och synfel. 
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För att kunna kalkylera fram vad som är den viktigaste faktorn bland storlek, position och 

kontrast har vi beräknat ett medelvärde mellan vad som uppfattades och vad som lästes först för 

varje bild. I bild 1 till exempel uppfattades och lästes röd text först 72 % respektive 76 %av 

fallen. Då får den röda texten, som har både kontrast och position till sin fördel, 74 poäng (en 

poäng motsvara en procent). Den andra texten på bild 1har endast storlek på sin sidadå den har 

svag kontrast och dålig positionering. Storlek får då 26 poäng, som är den resterande poängen, 

för just den bilden. Vi antar att rätt position är det som är motsvarande vänster hörn på en F-form. 

Jämförelsetecknen “>” respektive “<” kommer att peka mot det objekt som valdes mest från 

enkäten.Poängen kommer inte adderas för varje egenskap utan den är mer till för att jämföra 

poängen på den valda egenskapen i den valda bilden med poängen för en annan egenskap i en 

annan bild. Det är vi själva som kommit på metoden och vi hoppas att den kan föra en 

proportionell beräkning,då vi jämför alla egenskaper isolerade och självständiga från varandra 
 

Beräkningen blir som sådan: 
 

Bild 1 

 

Röd kontrastbrytande väl positionerad text > Stor text 
 

ger, 
 

74( position, kontrast) > 26(storlek). 
 

Bild 2 

 

Stor rättpositionerad text > kontrastbrytande text 
 

ger, 
 

62(position, storlek) > 38(kontrast) 
 

Bild 3 (här är båda texterna stora så vi bortser från det) 
 

Kontrastbrytande text > rättpositionerad text 
 

ger, 
 

67(kontrast) > 33 (position) 
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Beräkning 
 

Om vi jämför bild 1 och bild 2 kan vi se att kontrast får mer poäng mot storlek i bild 1 än vad 

storlek får mot kontrast i bild 2. Detta visar att Kontrast > Storlek.  

Bild 3 visar att kontrast även är viktigare än position. Resultatet blir: 

Storlek < Kontrast > Position. I vår undersökning är kontrast vinnare. Position och kontrast (74) 

ger även större tyngd i texten än position och storlek(62) då fler valde kontrast på bild 1 än 

storlek på bild 2. 
 

 
4.2.2 Teoretisk tillbakablick 
 

Bild 1 som hade den röda texten högt upp i vänster hörn blev både mest uppfattad och läst.Vi ser 

att det har mycket med läsmönstret att göra vad som blir uppfattat först. Det var därför vi 

skapade bild 3 och där ser vi att storlek och färg kan bryta läsmönstret. Det gjorde det vilket 

visar att färgkontrast kan vara starkare än positionering. Men det intressanta är att bild ett och två 

visar att kontrast inte alls spelar roll om texten som är färgad är av mindre storlek och längre att 

läsa. Här dominerar position, alltså högst upp till vänster. Men bild 3 visar att färgkontrast med 

en stor text som en annan dominerar oavsett position då den är längst ner i högra hörnet av F:et.  
 

I proportion till varandra anger både bild 1 och bild 2 att kontrast är starkare än storlek eftersom 

bild 1 med färgkontrasttexten högst upp till vänster hade större andel vald än den stora gråa 

texten på bild 2.  

Bild 3 menar att både kontrast och storlek tillsammans utan positionering besegrar position och 

storlek. Ordningen Storlek > kontrast > position av Pete Faraday (2000) motstrids av våra 

resultat. Det kan ha att göra med att vi har överdrivit kontrasten ett snäpp.  
 

Enkätens frågor är utformade med hänsyn till att en text inte behöver läsas då den har uppfattats. 

Detta kan stärkas eftersom man kan skilja på F-shapedreadingpattern och visualdirection där det 

första menar att text kan skippas eller uppmärksammas beroende på position i “F:et”, och det 

andra menar att själva utformningen och objekt, även textobjekt, bestämmer ögats läsningsflöde.  
 

 

4.2.3 Datorvana 

 

Vi har förbisett kön samt synfel i analysen men vi tror att datavana är det som kan avgöra mest 

då vana, interaktiva användare lättare finner de objekt de söker i en datoriserad miljö. Enligt 

Klaus Krippendorff (2006) bidrar all design i en viss kontext till att man som användare uppnår 

flyt i en produkt. Det betyder att användare hanterar produkten på ett smidigt sätt utan att behöva 

tänka så mycket på vad som sker. Detta är den målsättning som många designers eftersträvar och 

det är därför hemsidor har en viss standard och ser ut på det sätt de gör idag. Vana användare 
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som har uppnått ett visst flyt vid datoranvändning kan därför hitta det som är mest relevant på en 

sida. Vi anser att denna teori kan appliceras på våra bilder eftersom arbetet är baserat på 

websidor. Vi kommer visa ett diagram för varje bild för att visa en bättre bild. Vi använde oss 

utav Microsoft Office Excel fördetta. Den röda linjen visar vad som lästes först och den blåa vad 

som uppfattades först för varje grad av datorvana.Resultatet är följande: 
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Bild 1 

17/20 (85 %) av dem som hade datorvana av 8 timmar om dagen Uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten först.  

18/20 (90%) av dem som hade datorvana av 8 timmar om dagen läste den röda kontrastbrytande 

texten först. 

11/15 (73.3 %) av dem som hade datorvana av 4-8 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten först. 

10/15 (66.7 %) av dem som hade datorvana av 4-8 timmar om dagen läste den röda 

kontrastbrytande texten först. 

7/11 (73.3 %) av dem som hade datorvana av 2-4 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten först. 

7/11 (73.3 %) av dem som hade datorvana av 2-4 timmar om dagen läste den röda 

kontrastbrytande texten först. 

1 /4(25 %) av dem som hade datorvana av 0-2 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten först. 

3 /4(75 %) av dem som hade datorvana av 0-2 timmar om dagen läste den röda kontrastbrytande 

texten först. 

 

 

Figur 11, Datorvana Diagram för bild 1 
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Bild 2 
 

5/20 (25%) av dem som hade datorvana av 8 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten i högra lägre hörnet först. 

9/20 (45%) av dem som hade datorvana av 8 timmar om dagen läste den röda kontrastbrytande 

texten i högra lägre hörnet först. 

7/15 (46.7 %) av dem som hade datorvana av 4-8 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten i lägre hörnet först. 

6/15 (40 %) av dem som hade datorvana av 4-8 timmar om dagen läste den röda 

kontrastbrytande texten i lägre hörnet först. 

2/11 (18.2 %) av dem som hade datorvana av 2-4 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten i lägre hörnet först. 

3/11 (27.3 %) av dem som hade datorvana av 2-4 timmar om dagen läste den röda 

kontrastbrytande texten i lägre hörnet först. 

2/4 (50%) av dem som hade datorvana av 0-2 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten i lägre högra hörnet först. 

3 /4(75 %) av dem som hade datorvana av 0-2 timmar om dagen läste den röda kontrastbrytande 

texten i lägre högra hörnet först. 

 

 

 Figur 12, Datorvana Diagram för bild 2 
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Bild 3 
 

11/20 (55%) av dem som hade datorvana av 8 timmar om dagen uppfattade den röda texten i 

högra lägre hörnet först. 

11/20 (55%) av dem som hade datorvana av 8 timmar om dagen läste den röda texten i högra 

lägre hörnet först.  

12/15 (80 %) av dem som hade datorvana av 4-8 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten i högra hörnet först. 

12/15 (80 %) av dem som hade datorvana av 4-8 timmar om dagen läste den röda 

kontrastbrytande texten i högra hörnet först. 

8/11 (72.7 %) av dem som hade datorvana av 2-4 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten i högra hörnet först. 

8/11 (72.7 %) av dem som hade datorvana av 2-4 timmar om dagen läste den röda 

kontrastbrytande texten i högra hörnet först. 

4/4 (100%) av dem som hade datorvana av 0-2 timmar om dagen uppfattade den röda 

kontrastbrytande texten i högra hörnet först. 

1 /4(25%) av dem som hade datorvana på 0-2 timmar om dagen läste den röda kontrastbrytande 

texten i högra hörnet först. 
 

 

 Figur 13, Datorvana Diagram för bild 3 
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Analys av datorvana 

 

Vi ser inte det tydliga mönster på förändring beroende på datorvana som vi trodde att vi skulle få. 

Men det finns en tendens att folk med mer datorvana lägger oftare märke till objekt högst upp i 

vänstra hörnet. Detta gäller i synnerhet bild 3 där de personer som svarade den väl positionerade 

NO framför den kontrastbrytande YES var mest de som hade en datorvana på över åtta timmar.  

Bild 1 och bild 2 visar samma sak men inte med lika stor tydlighet. På bild 2 var de som hade 

datorvana på 2-4 timmar de som avvek från mönstret och valde det stora No oftare än de med 

åtta timmar datorvana. Det kan vara av en slump att just denna grupp valde No och för oss är det 

svårtolkat. 

 

Det kan även bero på andra aspekter men det verkar som att folk med mer datorvana följer F-

mönstret och Visual direction konceptet mer än folk med mindre datorvana (Nielsen 2006; 

Hussam 2012).  Det kan även vara så att folk med mer datorvana har uppnått mer flyt vid 

användning av multimedia. Men just detta kan också diskuteras. Vi fick till exempel inte så 

många resultat från folk med 0-2 timmar datorvana, vilket skulle kunna vara äldre folk. 
 

Testpersonerna kanske är extra uppmärksamma eftersom man ser det som ett test och inte som 

något vardagligt (Solomon, Lavie och Morgan 2/1-13). Detta kan då betyda att man uppfattar 

den lilla texten med hög kontrast först. Det positiva skulle vara att vår hypotes då skulle stämma, 

men vi vill givetvis göra testet så opartiskt som möjligt.  
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5.Avslutning 

 

Nedan följer slutsats och diskussion och sanningskriterium. Vi diskuterar även idéer om fortsatt 

forskning. 
 

 

5.1 Slutsats och diskussioner 

 

Vår hypotes var att om man ger en mindre text tillräckligt stark kontrast samtidigt som den är 

lagd högst upp till vänster (där man ofta börjar läsa från), kommer den att läsas före en stor text 

med mindre kontrast strax under. Bild 1’s resultat visar att det finns en möjlighet till att det kan 

vara så då de flesta såg den kontrastbrytande mindre texten. Men Bild 2 visar att vi hade fel då 

position och storlek var mer avgörande. Vi ser ändå i vårt arbete att kontrast som en enskild 

entitet ”segrade” över positionering och storlek var för sig. Detta ser man på bild 3’s resultat där 

den kontrastbrytande texten längst ner ”vann”över den rättpositionerade texten högst upp. Detta 

gäller däremot endast för våra bilder och resultat. Vår studie antyder att det finns en möjlighet att 

kontrast skulle kunna vara en viktigare faktor än vad man tidigare trott, exempelvis Pete 

Faraday’s (2000) ordning Storlek > kontrast > position.  

Det som kan ha påverkat mycket är vårt stora färgglada YESlängst ner på bild 3. Vi förväntar oss 

att F-shape mönstret skall hålla, men så fort man lägger in ett bildobjekt bryts mönstret och man 

betraktar istället bilden först (Djamasbi, Siegel och Tullis 2011). Det kan också ha varit så att 

den stora NO i bild 1 och bild 2 kan ha brutit F-mönstret eftersom det kan likna mer ett 

bildobjekt än en text på grund av storleken. 

Just vår studie visar att färgkontrast bryter F-shape mönstret.  

 

Gällande datorvana visar resultaten att det inte har lika stor betydelse för visuell uppfattning som 

vi förväntade oss. Det fanns däremot en tendens att personer med mer datorvana följer F-shape 

mönstret förutom en variation på bild 2. Enligt vår studie kan färgkontrast i visuell hierarki vara 

mer lämpat för folk med mindre datorvana medan position (F-shape) vara till för folk med mer.  

Men eftersom väldigt få av våra testpersoner hade så pass lite datavana som 0-2 timmar kan man 

inte riktigt dra en sådan slutsats utan det är öppet för vidare diskussioner och forskning. En 

grafisk designer bör däremot alltid ta hänsyn till storlek då detta trots våra resultat ligger till 

grund för visuell hierarki och bör användas som medel för att uppnå det i alla situationer.  
 

Arbetet har mer eller mindre uppnått det mål vi har räknat med och fått ett bra resultat för vidare 

forskning. Det finns däremot många användarsituationer att ta hänsyn till och bilderna är 

överdrivna. Det positiva var främst att vi inte fick en klar majoritet i svaren utan det var max 

30/70 svar och så små marginaler som 54/46. Detta betyder enligt vår uppfattning att testet var 

rätt effektivt och visar att visuell hierarki och visuell uppfattning varierar från person till person. 

Eftersom testet är det som ligger till grund för vårt arbete kan stora delar av arbetet ha påverkats 
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av just vilken erfarenhet eller koncentrationsförmåga folk har vid testets genomförande. Det kan 

mycket väl vara som Morrone, Denti och Spinelli (2/1-13) menar, att man uppfattar kontraster ju 

mer koncentrerad man är, i vårt fall i och med att det är ett test. 
 

 
5.2 Sanningskriterium 
 

Vi har försökt göra testet så neutralt som möjligt, det vill säga att inte försöka vinkla hypotesen 

till vår fördel och att det ska försöka inbegripa många av de användarsituationer som kan tänkas 

finnas. Det kan vara möjligt att vår stora text utan färgkontrast hade orealistiskt lite kontrast. 

Resultaten hade kunnat bli annorlunda om man hade givit texterna en mer realistisk ton. Men 

samtidigt har vi överdrivit kontrasten hos den mindre texten för vi tror inte att någon kommer 

undan med att ha en sådan stark färg i alla lägen. Den mindre texten skulle kanske ha varit ännu 

mindre, alternativt använt bilderna i figur 1, för att få ett tyngre resultat. Vi kunde haft olika 

texter i varje bild då NO från början var lätt att minnas och uppfattas lättare vid nästa bild. 

Möjligtvis skulle vi haft placebobilder mellan varje bild som distraherar testpersonen för att 

fådenne att tänka på annat. 

 
 

5.3 Vidare forskning 
 

Det vi främst tror skulle vara relevant att ta upp för vidare forskning är att genomföra någon 

form av djupare studie inom ämnet visuell hierarki för att eventuellt fastställa vad som egentligen 

är den viktigaste faktorn inom visuell hierarki. Vår studie antyder att det finns en möjlighet att 

kontrast skulle kunna vara en viktigare faktor än vad man tidigare trott.Något man inom ämnet 

även skulle kunna gå vidare med är attkoncentrera sig mot äldre eller mot färgblinda. Det skulle 

även vara bra idé att jobba med en ögonkamera för att få ett mer precist resultat, men detta 

kräverarbetsresurser och mer tid. Det skulle även vara intressant att forska om skillnader mellan 

att se och uppfatta en bild. Enligt våra resultat är dessa inte samma sak då de får olika mycket 

andel för varje bild. Man skulle slutligen kunna studera både former och bilder. Även 

animationer och pop-upsär av intresse för att ta reda på vad det har för påverkan, inte bara 

estetiskt utan också kommersiellt. 
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Bilaga 1 Instruktioner och bilder 

 
 

Hej vi skulle uppskatta om du tog din tid att delta i vår undersökning för examensarbetet. Detta 

kommer ta max 5 minuter av din tid. Vänligen följ instruktionerna nedan.  

 
 

Instruktioner: 
1.Klicka på första bilden och försök att uppmärksamma vad på bilden du uppfattar först. 

2.Sedan går du till enkäten och svarar på frågorna angående Bild 1. 

3. Upprepa med bild 2 och bild 3. 

4. Fyll i resten av förmuläret och klicka på skicka. 

5. Klart! Tack för din tid. 
 

Länk till 
enkät:https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dFhsQmNRa

WRmMmxnNWFZLUViODVoREE6MQ 

 

Bild 1: 
ttp://i.imgur.com/MactG.gif 
 

Bild 2: 
http://i.imgur.com/S871i.gif 
 

Bild 3: 
http://i.imgur.com/nx6N6.gif 
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Bilaga 2 enkät 
 

 


