
3

Æstetikkens rolle i webdesign

LISBETH THORLACIUS

Kommunikation, Roskilde universitetscenter, Post-
boks 260, DK-4000 Roskilde, lisbeth@ruc.dk

Siden websitenes udbredelse i første halvdel af
90’erne har der været ført diskussioner om vægtnin-
gen mellem funktion og æstetik, og nogle mener
sikkert, at spørgsmålet om funktion og æstetik på
websites da for længst må være uddebatteret. Dis-
kussionerne handler dog stadigvæk om, i hvilket
omfang de æstetiske virkemidler skal underordne
sig de funktionelle aspekter, uden at det tages med i
betragtning, at vi lever i en tid, hvor de visuelle
symboler på flere områder spiller en mere og mere
dominerende rolle i vores hverdag.

Der har igennem 1900-tallet været en stigende
tendens til at erstatte sprog med visuelle symboler
især inden for markedsføring af produkter, og denne
tendens synes at have eksploderet inden for 2000-
tallet. Livsstilsekspert Henrik Vejlgaard skriver i
bogen Forbrug i designersamfundet: ”I en verden,
hvor billedet betyder mere end ord, har ingen tid el-
ler gider at læse alenlange reklametekster.” (Vejl-
gaard 2004, s.49). De visuelle symboler er blevet en
integreret del af vores hverdag, og det bliver derfor
mere og mere relevant at tilegne sig et kendskab til
deres kommunikative virkemidler. Denne oriente-
ring imod visuel kommunikation gør sig dog ikke
kun gældende inden for markedsføring af produkter,
men inden for alle former for professionelle kom-
munikationsindsatser, herunder også med websitet
som medie. Der vil i denne tekst primært blive
fokuseret på de visuelle virkemidler, selvom æste-
tikkens rolle i webdesign er båret af såvel visuelle
som auditive og interaktive virkemidler.

Udover at have et kendskab til, hvordan man
kommunikerer med æstetiske virkemidler generelt,
er det vigtigt, især for webdesigneren, at kunne dif-
ferentiere imellem de forskellige måder, hvorpå
æstetikken spiller ind i udarbejdelsen af websites.

Her vil jeg fokusere på følgende fire områder: 1)
Æstetikken skal understøtte de indholdsmæssige og
funktionelle aspekter. Mere brugervenlige websites
er netop brugervenlige, fordi de indeholder æsteti-
ske virkemidler, der understøtter navigations- og
interaktionsfunktionerne. 2) Æstetikken skal tilpas-
ses den websitegenre, som vi opererer inden for. Vi
forventer fx, at et website inden for underholdnings-
genren indeholder en passende mængde æstetiske
oplevelser, hvorimod vores forventninger til et web-
site inden for informationssøgnings-genren primært
er, at vi kan få de ønskede informationer så effektivt
som muligt og gerne, uden at det akkompagneres af
for mange æstetiske oplevelser. 3) Æstetikken skal
tilpasses målgruppen. Et underholdnings-site med
henblik på en ung målgruppe skal udarbejdes inden
for en anden smag end fx et underholdnings-site til
folk i pensionsalderen. 4) Æstetikken spiller en af-
gørende rolle, faktisk på alle websites, når det drejer
sig om afsenders profil, og det deraf affødte image
af organisationen. Alle websites har i et eller andet
omfang en afsender, og alle de sproglige, funktio-
nelle og æstetiske virkemidler, som er inkorporeret i
websites, kommunikerer noget om afsenderen. Der
er tale om visuel kommunikation i samme øjeblik,
der skrives et bogstav, vælges en farve, og opsættes
en tekst på skærmen, og dette visuelle udtryk, uan-
set om det er gennemtænkt eller ej, indikerer noget
om afsenderen.

Forholdet mellem æstetik og funktion, æstetik og
websitegenre, æstetik og målgruppe, og æstetik og
afsenderprofil kan dog kun vanskeligt adskilles. På
de gode websites har webdesigneren således udar-
bejdet de æstetiske aspekter i forhold til funktion,
websitegenre, målgruppe og afsenderprofil.

Et historisk blik på websites
Æstetikkens rolle inden for webdesign har siden
websitets oprindelse i starten af 1990’erne været et
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kontroversielt emne i diskussionerne om balancen
mellem funktion og æstetik. Men det har nok aldrig
været mere tiltrængt end nu at tage diskussionerne
omkring æstetikkens rolle i webdesign op til en for-
nyet overvejelse på grund af den stigende oriente-
ring mod visuelle symboler, som vi er en del af i det
postmoderne samfund. Inden vi når dertil, vil jeg
kort kaste et blik tilbage i tiden og anskueliggøre
æstetikkens rolle gennem de sidste 10 år.

En af fortalerne for funktionalitet og bruger-
venlighed på nettet er Jakob Nielsen, som har bidra-
get med nogle af de væsentlige studier inden for
softwareudvikling og Human-Computer-Interaction
(HCI). Nielsen lancerede for alvor den hyper-
funktionalistiske tilgang i forbindelse med udgivelsen
af bogen Usability Engineering fra 1993, hvor han
introducerede sloganet, ”Less Is More”, hvilket er en
formulering, som han overtog fra den modernistiske
arkitekt Mies van der Rohe (Engholm, 2003, s.127).
Men i takt med at æstetikkens rolle i webdesign blev
sat på dagsordenen i første halvdel af 90’erne, bragte
det divergerende diskussioner med sig om forholdet
mellem æstetik og funktion. David Siegel, som i bo-
gen Creating killer websites fra 1996 plæderede for
de æstetiske dimensioner, var på den ene fløj tals-
mand for æstetiske websites, og funktionalisterne på
den anden fløj var af den opfattelse, at det kunne
være lige meget, om websitet var blåt eller rødt, bare
det var funktionelt og brugervenligt. Lanceringen af
Flash genererede blandt andet store diskussioner,
hvor webdesigneren Curt Cloninger plæderede for
Flash med dets store muligheder for æstetiske ople-
velser som et vigtigt supplement til html. Nielsen ar-
gumenterede imod Flash på grund af de lange
downloadingstider, som nedsatte funktionaliteten og
brugervenligheden. Den sidste halvdel af 90’erne
vidnede dog om en voksende interesse for højere
vægtning af de æstetiske virkemidler.

Siden århundredeskiftet har der været en klar ten-
dens til at efterspørge hyperfunktionalistiske web-
sites, som er mere eller mindre skrabet for al overflø-
dig æstetik. Og det er der flere grunde til. For det før-
ste måtte webdesignerne indse, at inddragelsen af
Flash-elementer på websites forårsagede for mange
frustrationer, idet mange brugere slet ikke kunne åbne
siderne, eller også tog de for lang tid at downloade.
Hertil kom, at man i de fleste tilfælde ikke kunne tale
om, at Flash-elementerne bidrog med nogen særlig
form for æstetisk nydelse, tværtimod forstyrrede og
irriterede de oftere brugerne. Dette skyldtes blandt
andet, at Flash blev brugt i flæng, fordi designerne
ikke kunne styre deres begejstring for dette nye lege-
tøj, og at det ofte blev lagt ind af personer uden ud-
dannelse som grafiske designere. Det udmøntede sig i

rodede websites, med flashfunktioner, der blinkede
og bevægede sig hen over siden uden at vække æste-
tiske oplevelser hos brugeren. Man måtte gang på
gang give Jacob Nielsen ret i at jo mindre æstetik på
websites jo bedre.

Derudover har dotcom-krisen i slutningen af
90’erne, og den dårlige internationale økonomiske
situation, været en medvirkende årsag til, at mange
organisationer har måttet fravælge de store omkost-
ninger i forbindelse med at få designet unikke
websites med inddragelse af Flash og andre avance-
rede æstetiske virkemidler. Dette har medført en sti-
gende interesse for billigere løsninger i form af
standardlayout, som f.eks. “Obvious”, hvilket har
betydet en betydelig nedtoning af de æstetiske ud-
skejelser på især store dele af informations-sitene og
præsentations-sitene både inden for det offentlige
og private marked.

Vægtningen mellem funktion og æstetik har såle-
des længe været til debat, men en fornyet diskussion,
som fokuserer på de æstetiske virkemidler i
webdesign i en mere generel forstand, er tiltrængt.
Det er der mange gode argumenter for. Blandt andet
lever vi som sagt i en tid, hvor den visuelle kommuni-
kation fylder mere og mere i vores hverdag. Især de
unge kommunikerer, og vil gerne kommunikeres til,
via visuelle symboler. Den hastige udvikling inden
for it-teknologien og introduktionen af bredbåndet
har nu også gjort det muligt at imødekomme de bru-
gere, som ønsker at blive kommunikeret til via visu-
elle symboler og anden form for oplevelsesorienteret
æstetik uden, at det nødvendigvis går ud over indhold
og funktion på grund af for lange downloadingstider.
Og ligesom der stilles større og større krav til det mo-
derne menneske om at følge med it-udviklingen, vil
det også forventes, at de personer, som arbejder med
webdesign, udover at kende til de funktionelle aspek-
ter, også har en indsigt i, hvordan man formidler via
æstetiske virkemidler.

Hvad er æstetik på websites?
Nogle lægger vægt på forstanden i deres kunst- eller
æstetikbedømmelser, andre lægger vægt på det fø-
lelsesmæssige, atter andre på det sanselige, og ende-
lig er der også nogle, der mener, at alle tre funktio-
ner spiller en rolle i bedømmelsen af en æstetisk op-
levelse. Ud fra min optik er en æstetisk oplevelse en
kombination af intellektet, følelserne og sanserne,
men oplevelsen tager udgangspunkt i en sanse-
mæssig oplevelse, dvs. i mødet med syns-, føle-,
smags-, lugte- og/eller høresansen.

I forbindelse med æstetik-diskussionen er der di-
vergerende opfattelser af, om betegnelsen æstetik
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skal forstås som en betegnelse, der kun dækker det
skønne, det sanseligt behagelige og stimulerende,
eller om æstetik også dækker uskønne sanse-
mæssige oplevelser. I min brug af begrebet, omfatter
æstetik også grimhedens æstetik, idet en æstetisk
oplevelse netop kan være stimulerende, fordi den
kombinerer det skønne med elementer af det
uskønne. Om en æstetisk oplevelse er skøn eller
uskøn vil naturligvis afhænge af smag, dog er der
sansemæssige oplevelser, som størstearten af os kan
blive enige om, er æstetiske eller uæstetiske. De fle-
ste mennesker vil fx opleve lugten af forrådnelse el-
ler en skinger atonal lyd som uæstetiske oplevelser,
og duften af en rose eller synet af en solnedgang
som æstetiske (der er dog altid undtagelser til en re-
gel). Der er imidlertid en grund til, at det er relevant
at skelne mellem æstetiske og uæstetiske oplevelser,
idet vi derved bliver i stand til at få øje på en særlig
kategori af æstetiske oplevelser, som er udfordrende
og stimulerende, netop fordi de er en kombination
af det æstetiske og det uæstetiske. Disse æstetiske
udtryk er svære at definere, netop fordi de kun med
vanskelighed kan placeres inden for de overleverede
skønhedsopfattelser, som de fleste af os kender. Det
er æstetiske oplevelser, hvor interferens-elementet
spiller en afgørende rolle, og de hører ind under en
æstetisk smag, der florerer i tiden.

Interferens
Interferens er en terminologi, der stammer fra fysik-
ken og betyder: ”at gribe ind”, ”blande sig”, ”støde”.
Det er en betegnelse for et fysisk fænomen, som viser
sig, når overlejrede bølger forstærker hinanden gen-
nem konstruktiv interferens eller udslukker hinanden
ved destruktiv interferens. Interferens kan beskrives
som en form for ”indblanding”, som kan forårsage en
særlig slags skønhed i form af et nyt æstetisk udtryk.
Interferens er en betegnelse, som i forbindelse med
en æstetisk oplevelse, betegner det mellemrum, der
kan opstå mellem det, vi kender, og det, vi ikke ken-
der. Den æstetiske oplevelse, som opstår i dette mel-
lemrum, kan betegnes som en uudsigelig æstetisk op-
levelse, idet oplevelsen ikke kan beskrives, da ople-
velsen ikke baserer sig på før-oplevede eller almene
sanse- eller følelsesmæssige erfaringer. Vi kan være
fælles om at have en uudsigelig oplevelse, selvom vi
naturligvis oplever den forskelligt (Thorlacius 2004,
s. 90). Interferens-elementet stiller større krav til vo-
res æstetiske perception, idet det ikke bygger på de
overleverede opfattelser af skønhedsidealer. En af de
seneste stilistiske trends inden for websites er ”stili-
stisk funktionalisme med trash”. Det er funktions-fo-
kuserede websites, som kombinerer stilistisk funktio-

nalisme med trash, som det fremgår af www.mtv2
europe.com. Websites inden for denne genre afspejler
en af tidens smagsretninger, som er en orientering
mod det eklektiske. Det er en smag, som blandt andet
florerer i nogle ungdomsmiljøer, som kombinerer den
gode og den dårlige smag, eller rettere stiller krav til,
at den gode smag bliver forstyrret af elementer af dår-
lig smag, hvilket giver mulighed for at artikulere nye
former for æstetiske oplevelser.

Det er især i forbindelse med informations-sites
og underholdnings-sites til unge, at interferens-ele-
mentet i forbindelse med den æstetiske oplevelse
bliver relevant.

Betegnelsen æstetik i webdesign dækker således i
det følgende de emotionelle, sansemæssige og
nydelsesmæssige aspekter, samt intellektuelle aspek-
ter, som et website bibringer brugeren gennem dets
fremtræden og interaktive samspil, dvs. den æstetiske
oplevelse ved brugen af sitet.

For at brugeren får en æstetisk oplevelse, må
vedkommende være æstetisk indstillet. De enkelte
elementer skal altså have en evne til at vække fasci-
nation hos modtageren. Objekter kan således være
æstetisk kodede og derfor lettere lade sig begribe
æstetisk end andre, idet de i kraft af deres fremtræ-
den så at sige kalder på en æstetisk indstilling hos
modtageren (Engholm 2003, s. 14).

De grafiske virkemidler på websitet
Der vil altid være tale om visuel kommunikation på
et website. Webdesigneren kan nemlig aldrig
komme uden om de grafiske virkemidler, i form af
farver, typografier, layout, etc. De er givne på et-
hvert website, og de kommunikerer altid noget, uan-
set om vi ønsker det eller ej. Hvis vi vælger en rød
farve til menuoversigten, kommunikeres der noget
helt andet, end hvis vi havde valgt en blå farve.
Komplekse multimediale installationer, flotte bille-
der eller videosekvenser kan derimod principielt be-
tragtes som ekstra eller overflødige, idet de jo ikke
er et givent faktum i design af websites, som vi er
nødt til at forholde os til. Vi er således tvungne til at
arbejde med de grafiske visuelle virkemidler, hvori-
mod vi kan undlade at benytte æstetiske virkemidler
i form af stimulerende multimediale Flashinstal-
lationer og flotte billeder. Det eneste, vi ikke kan
undsige os, er, at der altid er tale om visuel kommu-
nikation på et website, uanset om brugen af de visu-
elle virkemidler er bevidst eller ej. Derfor er vi nødt
til at kende til grafiske virkemidler og visuelle sym-
boler, således at vi kommunikerer efter hensigten.
De visuelle virkemidler spiller altså en vigtig rolle i
kommunikation af indhold, ud over at de også kan
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biddrage med mere eller mindre æstetiske oplevel-
ser.

Den enorme mængde af visuelt og grafisk forfej-
lede websites vidner om, at der stadigvæk er mange
funktionsfokuserede webdesignere, som helt glem-
mer eller underprioriterer værdien af den visuelle
kommunikation, som en vigtig medspiller i under-
støttelse af indhold.

Web-guruen Jakob Nielsens website www.useit.
com er et eksempel på et website, som ikke vægter de
grafiske virkemidler særlig højt. Det bekræftes af
Nielsen selv på siden: ”Why this site has almost no
graphics”. Problemet med Nielsens website er, at
selvom Nielsen oplever, at sitet næsten ikke har nogle
grafiske virkemidler, slipper han ikke uden om, at de
grafiske virkemidler, som nu engang er der, også
kommunikerer, men den visuelle kommunikation på
www.useit.com er ikke gennemtænkt. Den skriggule
bjælke øverst på forsiden sammen med de lysegule
og lyseblå farveflader vil fx i manges øjne skurre
imod hinanden, og derved netop trække opmærksom-
hed hen mod dét, der ifølge Nielsens erklærede ideal
burde være ’usynligt’ for brugeren. I Jakob Nielsens
tilfælde indikerer den tilfældige omgang med visuelle
virkemidler desværre en sjusket og uprofessionel af-

sender, hvilket for det første er en fejlagtig afspejling
af afsender, og for det andet sandsynligvis heller ikke
har været Nielsens egentlige intention med websitet.
Der er derimod mere harmoni og balance mellem far-
verne og deres placering på siden “About Jakob Niel-
sen”, som indeholder en bibliografi og portrætter af
Jakob Nielsen. Det skyldes, at layoutet er luftigt, og
den konsistente brug af blå farver efterlader os med et
indtryk af en afsender, der har orden i tingene og sans
for kvalitet, hvilket sandsynligvis er mere i tråd med
den måde, Nielsen gerne vil fremstå i sit website.

De grafiske virkemidler er med andre ord et
uomtvisteligt faktum, som vi er nødt til at forholde
os til. Det skal således ikke overvejes, om de skal
med. Vi bør nemlig også gøre os overvejelser om de
grafiske virkemidler, når det drejer sig om at lave
’usynlig’ visuel kommunikation, som ved integra-
tion med funktionaliteten og indholdet virker efter
hensigten.

Det, der kan være overflødigt, og som kan være
til diskussion, er omfanget af ekstra æstetiske ople-
velser i form af videosekvenser, Flash-animationer,
flotte billeder, etc. Omfanget af disse virkemidler på
websites bør afhænge af den tiltænkte målgruppe og
websitegenre.

Figur 1. www.mtv2europe.com
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Website-genrer

De genrer, som forekommer på websites, er et for-
holdsvis uudforsket område. Jennifer Fleming opere-
rer i bogen Web Navigation med seks kategorier in-
den for navigationsdesign: e-commerce-sites, fælle-
skabs-sites, underholdnings-sites, præsentations-
sites, undervisnings-sites, og informations-sites.

Ida Engholm har i sin ph.d.-afhandling fra 2003
baseret inddelingen af websites på de teknisk- og
grafisk-stilistiske aspekter, samt de brancherelate-
rede aspekter. Engholms inddeling af websites, skal
ikke forstås som en kortlæggelse af alle de genrer,
som måtte findes inden for webdesign, men nær-
mere som et udvalg af genrer blandt mange mulige.
De genrer, som hun opererer med i afhandlingen
WWW’s designhistorie – website udviklingen i et
genre- og stilteoretisk perspektiv er: tekniske rap-
porter, søgetjenester og informationstjenester, virk-
somheds- og organisations-sites, e-commerce-sites,
branding-sites, webbureau-sites, designerinspira-
tions-sites, nyheds-sites, magasin-sites, underhold-
nings-sites, privat- og interesseorganisationsdrevne-
sites, og webkunst. Engholm lægger ydermere op
til, at man kan føje flere genrer til efter behov. Der-

udover bør bogen Design for www af Niels Erik
Wille og Simon Heilesen også nævnes, idet de også,
i et mere begrænset omfang, præsenterer et udvalg
af websites som udtryk for forskellige genrer på
webben. Design for www kan anvendes som et sup-
plement til Engholms afhandling, idet den blandt
andet har en beskrivelse af visitkort-genren, som
ikke indgår i Engholm afhandling.

Når jeg refererer til genrer inden for webdesign i
det følgende, er det med udgangspunkt i både Fle-
mings og Engholms kategoriseringer af websites,
idet det er to forskellige måder at inddele websites
på, som komplementerer hinanden godt. Flemings
seks kategorier egner sig til at udarbejde de funk-
tions- og indholdsmæssige aspekter, hvorimod Eng-
holms inddeling egner sig til at udarbejde de gra-
fisk-stilistiske aspekter. Ud fra min optik skal ud-
formningen af navigationsdesign og de grafisk stili-
stiske aspekter i overensstemmelse med Engholm
således tage udgangspunkt i den branche- eller ser-
viceorganisation, som der arbejdes med.

Man kan med fordel udvide de enkelte kategorier
i Engholms genreinddeling med flere underindde-
linger af websites alt efter ens behov. Organisations-
site-genren kan fx underinddeles i undergenrerne:

Figur 2. www.useit.com
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ministerielle sites, kommunale sites, kulturorganisa-
tions-sites, uddannelsesorganisations-sites, etc.

Kulturorganisations-site-genren kan yderligere
inddeles i undergenrerne: biograf-sites, teater-sites,
museum-sites, galleri-sites, etc.

Uddannelsesorganisations-site-genren kan under-
inddeles i genrerne: designskole-sites, universitets-
sites, højskole-sites, teknisk-skole-sites, etc. Men
man ville stadigvæk ikke kunne komme udenom en
vis form for overlap mellem genrerne. Man ville fx
nok forvente, at et designskole-site, som fagligt pri-
mært hører ind under uddannelsessektor-genren, ville
lægge sig grafisk-stilistisk mere op ad de grafiske
stilarter, som man forventer at finde på websites in-
den for kategorien af kulturorganisations-sites.

Når jeg i det følgende refererer til website-genrer,
er det således med udgangspunkt i det faglige ind-
hold, som knytter sig til de enkelte branche- eller
serviceorganisationer. Det navigationelle design og
de grafisk-stilistiske aspekter må derefter tilpasses
den enkelte branche- eller serviceorganisations indi-
viduelle behov. De færreste websites optræder i ren
form eller i overensstemmelse med kun ét af Fle-
mings seks navigationsdesign, dog er et af disse na-
vigationsdesign næsten altid dominerende. De fleste
bank-sites er fx en hybrid mellem de navigations-
design, som knytter sig til både præsentations-site-
genren, e-commercesite-genren, og informations-
site-genren i Flemings forstand. Det vidner om, at det
kan ikke lade sig gøre at finde én måde at inddele
websites på, som løser alle problemer.

Æstetik og funktion
Der er store mængder af websites på nettet, hvor
funktionaliteten prioriteres højt og æstetikken
kun er tænkt med i det omfang, den kan understøtte
funktionaliteten. Fx når vi befinder os på websites
inden for informationstjeneste-genren, hvor det pri-
mære formål er, at brugeren kan få de informationer,
han eller hun søger, så hurtigt og effektivt som mu-
ligt, som det fx er tilfældet med www.google.dk.

Det bliver dog sværere og sværere at argumentere
for en nedprioriting af æstetikken i forhold til
funktionaliteten, også i forbindelse med informa-
tionssøgnings-sites, selvom det klart er funktionali-
teten, som er den vigtigste. Det behøver nemlig ikke
nødvendigvis at udelukkes, at informationssøgnings-
sites samtidig kan være æstetisk flotte, som det fx er
tilfældet med www.rub.ruc.dk. Her er der i høj grad
tale om, at den visuelle kommunikation spiller en
vigtig rolle til understøttelse af funktionaliteten. Bru-
geren af websitet kan fx slå op på et kort over biblio-
teket og i visuel forstand helt præcist se, i hvilken

sektion og på hvilken hylde bogen befinder sig. Der-
udover er websitet også en æstetiske nydelse, idet
samspillet mellem farver, typografi og layout er har-
monisk og i overensstemmelse med en modernistisk
smag, som florerer i tiden inden for dansk design.

I forbindelse med præsentations-sites inden for
den store gruppe af seriøse, saglige og konventionelt
bundne organisationer, som fx banker, ministerier,
kommuner, nævn, undervisningsanstalter m.m. læg-
ger man generelt vægten på de funktionelle aspekter.
Her søger designerne at imødekomme virksomheder-
nes krav ved at operere inden for genrernes for-
ventningshorisonter alt efter kundens målsætninger.
Inden for denne sektor af websites ligger der imidler-
tid store uudforskede muligheder for at opnå en større
brugervenlighed via inddragelse af visuelle virkemid-
ler. De ville kunne understøtte de navigative aspekter
og det faglige indhold på en hensigtsmæssig måde,
uden at der nødvendigvis behøver at være tale om
store sansemæssige oplevelser, selvom der nok ud fra
et snævert funktionalistisk synspunkt kunne være tale
om en overflødig mængde æstetiske virkemidler.

Æstetik og website-genrer
De æstetiske virkemidler skal tilpasses den genre,
man arbejder inden for, og de stilistiske træk, som
knytter sig til de forskellige genrer.

Det vigtigste er, at der i udarbejdelsen af web-
sites ikke hersker en ensidig opfattelse af, at det al-
tid er vigtigst at prioritere de funktionelle aspekter,
hvorefter de æstetiske aspekter må underordne sig.
Et præsentations-site inden for kunstmuseum-gen-
ren eller møbeldesign-genren skal naturligvis være
brugervenligt, men de grafisk-stilistiske og æsteti-
ske virkemidler spiller en afgørende rolle. Et funk-
tionelt, men uæstetisk website inden for et kunstmu-
seum-genren ville virke utroværdigt og nærmest
ødelæggende for museets image, også selv om navi-
gationen og informationssøgningen fungerer opti-
malt. Hvis vi skal besøge Bauhausmuseet i Berlin,
og på deres hjemmeside bliver mødt med en æstetik
i tråd med Jakob Nielsens www.useit.com, ville vi
nok tvivle på, hvorvidt dette museum ville være et
besøg værd. Til gengæld hører Nielsens website ind
under informationssøgnings-genren, hvortil vi har
helt andre forventninger til æstetiske oplevelser. Og
Nielsens målgruppe opsøger da heller ikke www.
useit.com for at blive æstetisk stimuleret, hvilket i
øvrigt er helt i overensstemmelse med Nielsens in-
tentioner. Det er dog ikke det samme som at sige, at
Nielsens website ikke ville vinde ved, som det blev
fremhævet tidligere i teksten, at der blev tænkt mere
professionelt i brugen af visuelle virkemidler i for-
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hold til at understøtte de brugervenlige aspekter og
ikke mindst afsenders profil.

Æstetik og målgrupper
De æstetiske virkemidler skal som udgangspunkt til-
passes målgruppen og brugernes behov og smag. Det
ligger i udviklingen, at flere og flere af os forventer
æstetiske oplevelser i forbindelse med at besøge
websites både inden for underholdnings-genren og e-
commerce-genren. Det har Nike forsøgt at imøde-
komme på www.Nike.com., idet de har udarbejdet et
website, som er fuld af oplevelser både for børn og
voksne. Www.Nike.com har tydeligvis tænkt i mål-
grupper, hvilket de enkelte links afspejler.
Www.Nikefootball.nike.com henvender sig til drenge
i 12-16-års alderen, og sitets navigatoriske struktur
har klare referencer til computerspil, hvor funktion-
aliteten er ulogisk, og hvor brugervenlighed derfor
ikke er i centrum, hvilket er med fuldt overlæg. Der
skal være udfordringer, som skal overvindes, når man
navigerer på sitet. Det er heller ikke denne sides pri-
mære primære formål at sælge sko, men nærmere at
opbygge et image og et univers, som appellerer til
unge drenges interessere i fodbold. Nikes formål med

Nikefootball-linket er primært at brande sig i forhold
til de unge. Det afspejler de postmoderne værdier,
som de unge er forankret i, hvor livsstilen er præget
af sampling, selviscenesættelse, selvrealisering, samt
store krav til nye udfordringer forbundet med sanse-
lige oplevelser.

Linket www.Nikeid.com, som er den egentlige e-
commerce side i hele sitet, henvender sig til en bre-
dere målgruppe, nemlig børn, unge og voksne, som
gerne vil købe et par Nike-sko. Det at købe et par
Nike-sportssko på www.Nikeid.com, som er linket
til Nikes vareassortimenter, er forbundet med en
god interaktiv oplevelse. Nike er på det punkt foran
sin tid. Nikes website er et eksempel på et site, hvor
visualitet, sanselige oplevelser og legende tilgang til
køb af varer er i centrum. Når vi køber sko på sitet,
skal vi først vælge, hvilken type sål skoen skal have,
derefter kan vi vælge mellem en række farver og
helt efter eget hoved sammensætte skoens farver. Vi
kan også signere skoen med vores personlige signa-
tur, hvis vi vil det. Det er nemt og brugervenligt, og
der er klart en oplevelse forbundet med indkøbet.
De interaktive funktioner og muligheden for at kre-
ere sin helt personlige sko gør det til en leg at
handle hos Nike på nettet. Det er helt i tråd med de

Figur 3. www.rub.ruc.dk
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værdistrømninger, som hersker i samfundet i dag,
hvor ønsket om personligt præg og individualitet er
fremherskende.

Www.Nike.com er i store træk en hybrid mellem
flere genrer; præsentations-genren, e-commerce-
genren og underholdnings-genren. Præsentations-
genren, som i Nikes tilfælde også kunne betegnes
som et branding-site, dvs. Nikes ansigt ud ad til, e-
commerce-genren, som giver brugeren mulighed for
at købe Nike-sko på sitet, og underholdnings-gen-
ren, som giver mulighed for at spille spil og blive
underholdt. Vægtningen mellem funktion og æstetik
skal således tilpasses de enkelte målgruppers for-
ventninger og behov, hvilket resulterer i, at web-
designeren i nogle tilfælde må prioritere de æsteti-
ske oplevelser højest, og at de brugervenlige aspek-
ter må underordne sig.

Æstetik og afsenderprofil
De æstetiske virkemidler spiller en afgørende rolle
for afsenders profil og det deraf affødte image af or-
ganisationen.

Det er faktisk vigtigt, at websites, som primært
har til formål at informere, også er æstetiske. For det

første, fordi æstetikken flere steder understøtter ind-
holdet og navigationen, men også fordi den visuelle
kommunikation afspejler organisationen.

Det lykkedes for DSB at udarbejde en visuel pro-
fil på deres website på en gunstig måde1. DSB’s
website indeholder et personligt og moderne design,
som adskiller sig fra de mere enkle og anonyme de-
sign, som man ellers møder inden for serviceorga-
nisationer, som henvender sig til hele befolkningen.
For at understøtte det personlige udtryk har de hos
DSB udarbejdet et utraditionelt og dynamisk design
suppleret med deres egen typografi ”Via” i overskrif-
terne. Layoutet er overskueligt og indikerer at DSB er
en organisation, som har orden i tingene og fingeren
på pulsen. Der er tænkt helt ned i detaljerne, moderne
skrifttype, brug af billeder og luft på siderne.

Æstetik og tidens værdistrømninger
Minimalistiske, æstetiske websites

Sideløbende med, at der dukker flere og flere
oplevelsesorienterede websites op på webben, især
med henblik på de unge målgrupper, er der samtidig
en tydelig tendens til en smagsdiskurs, som hylder

Figur 4. www.Nikefootball.com
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det enkle hyperfunktionalistiske og minimalistiske
design. Denne hang til det enkle, men også lidt ke-
delige grafiske udtryk, uden dog helt at opgive kra-
vet til en balance mellem funktion og æstetik, har
præget en del websites inden for serviceorganisa-
tion-genren her siden starten af det 21. århundrede.
Denne hang til det simplistiske er også nået ud til e-
commerce-genren, hvor mange har udskiftet deres
ellers oplevelsesorienterede websites med mere
enkle og anonyme websites. Sony udskiftede fx i
2003 deres Flash-baserede og multimediale Walk-
man-website fra begyndelsen af 2002, som inde-
holdt hele spektret af æstetiske virkemidler i form af
lyd, billeder og animationer, med et mere enkelt og
anonymt website. Denne drejning til en mere funk-
tionalistisk og hypermodernistisk stil skyldes blandt
andet, at man hos Sony erfarede, at der var for
mange downloadningsvanskeligheder forbundet
med websitet.

Selvom der inden for gruppen af websites, som
søger en balance mellem funktion og æstetik, duk-
ker en større mænge minimalistiske websites op
skrabet for al overflødig brug af æstetiske virkemid-
ler, kan de dog stadigvæk godt være særdeles æsteti-
ske i deres enkelhed.

Designeren Bruce Maus præsentations-site:
www.Brucemaudesign.com eksemplificerer et site,
hvor der er en god balance mellem funktion og
æstetik. Til trods for at sitet i princippet er skrabet
for al overflødig æstetik, udtrykker de få visuelle
virkemidler, der er tilbage i form af farver, skrifttype
og layout, til gengæld en høj æstetisk kvalitet inden
for det minimalistiske stilparadigme. Der er således
ingen sammenhæng mellem den æstetiske oplevelse
af et website og mængden af æstetiske eller grafiske
virkemidler. Et minimalistisk website skrabet for al
overflødig æstetik, hvor det kun drejer sig om skrift-
typer og opsætning af tekster, kan være ligeså æste-
tisk i sit minimalistiske stiludtryk, som et website
med mange flotte billeder og lækre Flashinstal-
lationer. Hvorvidt det ene stiludtryk er at fortrække
over det andet, afhænger af formålet med sitet og
målgruppens smag.

Oplevelsesorienterede, æstetiske websites
I betragtning af tidens værdistrømninger, dvs. vægt-
ningen af visuelle symboler og markedsføringen af
hurtigere netforbindelser, kommer vi dog til at se
mange flere eksempler på e-commerce-sites, som i

Figur 5. www.DSB.dk



12

Figur 6. www.sony-europe.com/walkman 2002

Figur 7. www.Brucemaudesign.com
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lighed med Nike tilbyder oplevelser i forbindelse
med præsentation af deres varer. Der ligger fx store
muligheder for at indarbejde oplevelser inden for
magasin-sites-genren i form af fx mannequin-
opvisninger, videosekvenser, der demonstrerer,
hvordan man tilbereder en madopskrift, i takt med at
bredbåndet udbredes i befolkningen.

Der er også en tendens til, at websites inden for
gruppen af konservative, saglige og konventionelt
bundne organisationer får indarbejdet oplevelses-
orienterede elementer på deres websites. Den pri-
vate virksomhed Danisco valgte fx i 2002 at for-
midle deres årsberetning på nettet med udgangs-
punkt i oplevelsesorienterede virkemidler, hvor der
blev trukket på æstetiske elementer i form af lyd, le-
vende billeder og interaktionsmuligheder for bruge-
ren af sitet. Ved at indlægge et computerspils-agtigt
narrativ i Flash på siden “sustainability” inddrog
Danisco genremæssige aspekter på websitet, som
hører ind under underholdnings-genren. Danisco
brød med deres website med de genremæssige nor-
mer, som brugerne forventer af et website inden for

denne gruppe af seriøse og lødige præsentations-
sites. Danisco har med dette link på deres præsen-
tations-site været på forkant med tiden. Med yderli-
gere raffinement af narrative strukturer og udbredel-
sen af bredbåndet er dette koncept noget, vi vil
komme til at se mere til i fremtiden.

De tekniske og funktionelle aspekter på websitet
vil snart blive taget som en selvfølge. De skal bare
fungere. Teknologien vil blive opfattet som et selv-
følgeligt udgangspunkt for æstetiske oplevelser.
Ifølge Ida Engholm har diskussionen om funktion
og æstetik i webdesign da også lighedstræk med den
forskydning i designudtryk, man var vidne til i efter-
krigstidens forbrugsboom, hvor mange af de pro-
dukter, der kom på markedet – fra cykler til elektri-
ske apparater – kun blev varieret en smule i forhold
til deres oprindelige koncepter. Alle tekniske og
funktionelle problemer var i realiteten løst, man for-
ventede, at produktet fungerede og gjorde brug af
den seneste version af en grundteknologi. I stedet
interesserede man sig for at ”differentiere” dem ved

Figur 8. www.Danisco.com
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hjælp af ydre æstetiske og imagemæssige signaler
(Engholm 2003, s. 134).

Denne forventning til mere æstetiske og ople-
velsesorienterede websites i fremtiden er også en af-
spejling af de værdistrømninger, som florerer i tiden.
Det postmoderne menneske og især ungdommen i
dag er præget af at vokse op i et samfund med stor
velstand, som blandt andet skyldes digitaliseringen,
hvilket også har medført at de basale fysiske behov,
som behov for mad og tag over hovedet, er opfyldt,
og når de basale behov er dækkede, bliver der et sti-
gende behov for selvrealisering og oplevelser forbun-
det med den daglige færden.

Der er allerede en stigende tendens til, at alt fra
indkøbscentre til banker er begyndt at gøre opmærk-
som på sig selv i form af events og udstillinger med
spændende interaktionsmuligheder kombineret med
sansemæssige oplevelser. Det er ikke længere nok at
sælge produkter på nøgterne data. Produkter sælges
i stigende grad baseret på immaterielle værdier dvs.
de oplevelser og fortællinger, som de kan forbindes
med.

I forbindelse med at gå i forretninger, på cafeer, i
shoppingcentre, etc. vil det ikke længere være nok
at erhverve sig de ønskede varer. Vi vil have en for-

ventning om også at få nogle oplevelser udover
selve varen. Det kunne være i form af spændende
indretninger af butikken med nye uventede sammen-
sætninger af vareassortimenter, duftoplevelser,
musikvideoer, interaktive oplevelser i forbindelse
med at opleve vareassortimentet og ikke mindst nye
og innovative indpakninger af vores vare. Disse fak-
torer bliver udslagsgivende for, om vi vælger at
handle det ene eller det andet sted.

Denne samfundsmæssige fokusering på æsteti-
ske og interaktive oplevelser i forbindelse med vo-
res hverdag vil også i stigende grad begynde at af-
spejle sig på websites. Med henblik på de unge mål-
grupper findes der allerede en håndfuld oplevelses-
orienterede præsentations-sites og e-commerce-
sites. Udover www.nike.com tilbyder telefonselska-
bet www.3.dk også æstetiske oplevelser i form af
innovative udformninger af links, Flashsekvenser,
og trendsættende typografi på deres website, hvilket
kun er en forsmag på, hvad vi kan forvente at frem-
tiden vil bringe inden for æstetiske og interaktive
oplevelsesmuligheder på nettet.

Vi lever således i en tid, hvor de visuelle symbo-
ler spiller en mere og mere afgørende rolle i vores
hverdag, samtidig med at websitet i et rivende

Figur 9. www.3.dk
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tempo bliver det klart foretrukne medievalg, uanset
om det drejer sig om informationssøgning, virksom-
hedspræsentation, e-shopping, underholdning, un-
dervisning, og socialt samvær. Det er derfor til-
trængt, at vi erstatter de meget generelle diskussio-
ner omkring vægtningen af æstetik og funktion på

websites med mere konstruktive diskussioner, som
på én gang fokuserer på, hvorledes de visuelle sym-
boler kan understøtte det faglige indhold og funk-
tionaliteten, appellere til målgruppens smag, tilgo-
dese og tage hensyn til websitegenren og afsende-
rens profil.

Note

1. For at opnå en bredere indsigt i den analysemetode,
som ligger til grund for blandt andet analysen af DSB’s
website, henvises til min bog Visuel kommunikation
på websites.
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