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Nyckelord   
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kärnvärde 
 
Syfte  
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka delar av upplevelsen som 
konsumenten får i en fysisk single brandbutik som bör efterliknas och lyftas in i samma 
företags digitala butik. Det har även varit att se hur väl företag förmedlar sina kärnvärden 
till sina konsumenter i den fysiska butiken. Slutligen har det undersökts vad som är viktigt 
när det kommer till egenskaper, funktioner och upplevelsen generellt för konsumenter när 
de handlar online.  
 
Problemformulering 
Vad som gör denna studie speciellt intressant är att de single brandföretag jag har 
undersökt bedriver egen fysisk samt digital butik där de säljer sina produkter, men de har 
även återförsäljare som säljer samma produkter och blir på så sätt deras konkurrenter. 
Eftersom dessa single brandföretag har ett varumärke och kärnvärden som de måste leva 
upp till kan de inte sänka priserna på sina produkter på samma sätt som deras återförsäljare 
kan. Skulle då lösningen kunna vara att försöka lyfta in upplevelsen konsumenterna får i 
den fysiska butiken in i den digitala butiken för att förmedla en bra varumärkesupplevelse? 
 
Slutsats   
Denna studie grundade sig på en modell som beskriver hur en bra användarupplevelse kan 
skapas. Resultatet har visat på att de studerade företagen skulle behöva arbeta mer med 
upplevelsen i den digitala butiken. De skulle kunna uppnå detta genom att jobba mer aktivt 
med sina konsumenter för att förstå vilka de är och hur de ser på deras varumärke 
tillsammans med företagets egna mål och strategier.  
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experience in e-commerce can emulate the 
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Purpose  
The purpose of this study was to examine which aspects of experience that consumers 
experience in a physical single brand store that should be emulated and lifted into the same 
corporate digital store. It has also been to see how well companies communicate their core 
values to their consumers in the physical store. Finally, I examined what’s important when 
it comes to features, functions, and generally experience for consumers when shopping 
online in general. 
 
Research questions 
What makes this study particularly interesting is that the single brand companies in this 
study have a physical and digital store where they sell their products, but they also have 
resellers who sell the same products and thus becomes their competitors. Since these single 
brand companies have a brand quality and core values that they need to live up to, they 
can’t reduce the prices of their products in the same way their retail stores do. 
Would the solution be to try to simulate the experience consumer’s get in the physical 
store into the digital store to convey a good brand experience? 
 
Conclusion   
This study was based on a model that describes how a good user experience can be created. 
The results have shown that companies need to work more with the user experience in their 
digital store. They could achieve this by working more actively with their consumers and 
try to understand who they are and how they look at their brand. Based on the outcome, 
work more actively to meet their consumer’s goals but also their own goals.  
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1 Introduktion  
Det börjar bli allt vanligare att handla på Internet, vanligast är det i åldern 25-
44 år. Vad som handlas är främst relaterat till kön men även till inkomst. 
Kvinnor handlar mer kläder, sportartiklar, böcker och tidningar medan män 
handlar mer hemelektronik, datorer, datautrustning och kameror och överlag 
är de som handlar mer höginkomsttagare (SCB, 2010). Västvärlden 
kännetecknas idag av ett överflöd av varor. Det har lett till en utmaning hos 
företagen att fylla produkter med en mening och ge dem livsstilar och 
begrepp (Holmberg & Wiman, 2002). Företag lägger mycket vikt vid 
konsumentens upplevelse när de besöker en fysisk butik. Det handlar om 
produktexponering, kundservice och förmågan att leva upp till varumärkets 
kärnvärden (My News Desk, 2010). Konsumenter handlar på Internet 
eftersom det är enkelt och spar tid. Andra drivkrafter är att hitta lägre priser, 
jämföra priser men också att köp kan genomföras oberoende av öppettider 
och ort. E-handeln drivs inte bara av renodlade e-butiker utan den är ett 
naturligt komplement för traditionella butiker att nå nya kunder och 
köpvanor. Konsumenterna vägleds av vanor och sökmotorer mot e-butiker, 
men beslut fattas baserat på olika variabler. Det finns krav på butikernas 
design då 81% undviker webbplatser som de uppfattar som dåliga (Dibs, 
2010). 
 
I samband med att fler handlar på Internet så startar fler företag e-handel. 
Bland dessa hittar vi även single brandföretag där vissa tar steget och 
konkurrerar med sina återförsäljare. Exempel på sådana svenska företag inom 
detaljhandeln är exempelvis Tiger of Sweden och Acne. Skillnaden för dessa 
företag är att konsumenter som är bekanta med deras varumärke redan har en 
bild av vad de står för, precis som att företaget vill bli uppfattat på ett visst 
sätt och riktar sig mot en viss publik. Därför måste även deras digitala butiker 
motsvara de förväntningar konsumenten har. Så hur är det möjligt att lyfta in 
upplevelsen från den fysiska butiken in i den digitala butiken? Vilka variabler 
är viktiga när e-handel designas för single brandföretag utifrån vad både 
kunden och företaget har för mål? 

1.1 Bakgrund 
Denna undersökning har gjorts på uppdrag av Oakwood Creative, en digital 
fullservicebyrå med säte i Stockholm. Sedan har mitt eget intresse funnits i 
att undersöka klädvarumärken på grund av mina tidigare erfarenheter inom 
detaljhandeln. Problematiken ligger i att skapa en varumärkesupplevelse som 
får konsumenter att vilja köpa varumärket och samtidigt få humanistisk 
approach att möta teoretisk approach och samspela (Broms, pers. medd., 
2011). 
Det fanns mycket som hade kunnat undersökas inom detta område men 
begränsningen blev till att undersöka hur en bra användarupplevelse kan 
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skapas för single brandföretags e-handel. Genom att undersöka vad företagen 
har för kärnvärden och sedan hur väl de förmedlar dessa i deras fysiska samt 
digitala butik, kunna se vad de behöver förbättra med sin e-handel. Detta för 
att det utifrån mina erfarenheter inte finns så många företag som jobbar aktivt 
med sitt varumärke i sin e-handel.  

1.2 Tidigare forskning 
I sökandet efter tidigare forskning hittades ytterst lite som handlar om single 
brands och e-handel. Däremot hittades tidigare forskning om branding, e-
handel och användarupplevelse var för sig, som denna studie sedan har utgått 
från. 
 
I artikeln What induces online loyalty? Online versus offline brand images 
(Kwon & Lennon, 2008) kan vi läsa om hur varumärken påverkas online och 
offline när det kommer till återförsäljare. Studien visar att offlinevarumärket 
hos en återförsäljare påverkas av konsumenternas tidigare erfarenheter med 
återförsäljaren och kan påverka konsumentens onlinelojalitet mot 
återförsäljaren direkt eller indirekt beroende på konsumentens föreställning 
av varumärket.  
 
Mark Hassenzahl (2008) skriver i sin artikel om sin syn på 
användarupplevelsen. Han menar att användarupplevelsen är något som ger 
tydliga perspektiv kring kvaliteten av den interaktiva tekniken. 
Användarupplevelsen är något som bara blir viktigare och det finns redan en 
mängd modeller att följa och fler kommer att utvecklas. En sak som alla 
dessa modeller har gemensamt är att de är inriktade på välbefinnande. När en 
produkt designas så krävs det en ingående förståelse för vilka användarna är 
och i vilket sammanhang produkten kommer att användas. Han menar att det 
viktiga är att förstå särdragen i en produkt och sammanhanget och använda 
tidigare kunskaper ihop med beprövade modeller för att få fram en bra 
användarupplevelse. Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort (2009) 
skriver i sin artikel om hur användarupplevelsen fortfarande är ett nytt 
område som inte är så väldefinierat eller välförstått och det området kräver 
mer utforskning och förståelse. Ämnet belyser områden som känslor och 
interaktioner som användaren kan påverka. 

1.3 Problemformulering 
En av sakerna som gör denna studie speciellt intressant är att de single 
brandföretag som har undersökts bedriver egen fysisk samt digital butik där 
de säljer sina produkter, men de har även återförsäljare som säljer samma 
produkter och blir på så sätt deras konkurrenter. Eftersom dessa single 
brandföretag har ett varumärke med kärnvärden som de måste representera 
kan de inte sänka priserna på sina produkter på samma sätt som deras 
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återförsäljare kan. Möjligen skulle det kunna vara så att dessa fysiska butiker 
finns till för att öka relationer till varumärket och inte bara öka försäljningen 
av det. Skulle då en lösning kunna vara att jobba med användarupplevelsen i 
den digitala butiken och på så sätt öka intresset och försäljningen av 
produkter? 
 
I fysiska butiker så jobbar personalen mycket med konsumentupplevelsen av 
varumärket och produkterna. Så hur ska då ett single brandföretag utforma 
sin webbshop så att användarupplevelsen går i symbios med den upplevelse 
konsumenten får i den fysiska butiken? 

1.4 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka delar av upplevelsen 
som konsumenten får i en fysisk butik som bör efterliknas och lyftas in i den 
digitala butiken. Det har även varit att se hur väl företag förmedlar sina 
kärnvärden ut till sina konsumenter. Slutligen har det undersökts vad som är 
viktigt när det kommer till egenskaper, funktioner och upplevelsen för 
konsumenter när de handlar online generellt. De frågor som kommer att 
besvaras i denna studie är; 
 

• Hur kan helhetsupplevelsen konsumenten får i den fysiska butiken 
efterliknas och lyftas in i den digitala butiken? 

• Vilka variabler bör beaktas till när e-handel designas för single 
brandföretag så konsumenten får en positiv upplevelse av 
varumärket? 

1.5 Avgränsning 
Denna studie begränsas till två single brandföretag som har e-handel och 
fysisk butik i Stockholm. Endast en butik per företag kommer att besökas och 
endast e-handeln kommer att analyseras på företagens webbsida.  

1.6 Rapportens målgrupp 
Målgruppen för denna rapport är dels anställda på single brandföretag som 
driver eller funderar på att starta e-handel. Även de personer och företag som 
jobbar med webb och e-handel kan med fördel ta del av resultatet i denna 
studie för att i framtiden medvetet arbeta med användarupplevelsen när de 
bygger e-handel.  
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2 Teori 
I detta kapitel kommer den teori som denna studie bygger på att presenteras. 
Även de tidigare nämnda nyckelorden kommer att förklaras mer djupgående. 

2.1 Innebörden av termen brand (varumärke) 
Brand eller svenskans varumärke fungerar som markörer för vad ett företag 
erbjuder. Varumärken kan förenkla val hos en kund eftersom de lovar en viss 
kvalitet och har möjlighet att skapa ett visst förtroende. Varumärket byggs på 
själva produkten och återspeglar en komplett upplevelse som kunderna har 
(Keller & Lehmann, 2006). Ett företags varumärke är en av det viktigaste 
strategiska tillgångarna de kan ha.  I vår globaliserade värld kan de företag 
som kan hantera sitt varumärke ha fördelar på marknaden och lättare kunna 
integrera varumärket än sina konkurrenter (Hatch & Schultz, 2008). 
 
Nästan alla personer kopplar ihop ett varumärke med en symbol som betyder 
något för mottagaren. En symbol är ett objekt, ord eller en handling som står 
för något annat. Ofta är det inte bara en symbol som representerar ett 
varumärke utan en konstellation av symboler. Ur det symboliska perspektivet 
så existerar inte varumärket förrän någon har gjort och kommunicerat en 
mening med det. En aspekt av branding är hur namnet låter, färgerna och 
formerna i logotypen men även hur produkter ser ut och uppfattas, även hos 
återförsäljare, bidrar till hur varumärket uppfattas men fullbordar det inte 
(Hatch & Schultz, 2008). Även Carlén (2002) menar att när ett varumärke 
diskuteras handlar det ofta om logotyper och andra visuella uppbyggnader av 
varumärket och namnet.   
 
Hatch & Schultz (2008) menar att ofta när en butik besöks så omfamnas 
konsumenten av en upplevelse som är en känsla som speglar varumärket. 
Därför är det viktigt att skapa en relation till varumärket och att det blir en 
helhet, från produktdesign till de anställda i företaget. Varumärken kan också 
ha en viss status, och kan påverka våra köp, vilket Hatch & Schultz (2008) 
förklarar som; 
 

• Vi köper inte produkter bara för vad de är: till exempel en bil som ett 
transporteringsmedel eller en klocka för att hålla reda på tiden. 

• Vi köper inte produkter bara för vad de har: till exempel en bil med 
fem säten eller en klocka med 99,999 precishet utan det är fler 
variabler som spelar in när vi köper en produkt. 

• Vi köper produkter för vad de betyder: till exempel en Volvo 
(säkerhet) eller en Rolex (lyx).  
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De menar även att det finns fem saker som påverkar ett varumärke; 
• Marknaden 
• Medvetenhet 
• Associationer 
• Kvalitet 
• Lojalitet 

 
De två första punkterna marknad och medvetenheten är sådant som är 
mätbart. Hur står sig varumärket på marknaden och hur det konsumeras. Det 
mäts genom förhållandet på marknaden, priser och distribution, medan 
medvetenheten mäts genom att undersöka vilka i populationen som är 
medvetna om varumärkets existens. De tre senare punkterna, associationer, 
kvalitet och lojalitet är emotionella övertoner av varumärket, blandat med 
rationella överväganden (Hatch & Schultz, 2008). För att kunna styra och 
utvärdera sitt varumärke gäller det att det bryts ner i produktkategorier. Så 
även om ett varumärke tillverkar olika slags varor så fungerar köpprocessen 
på olika sätt mellan dessa produkter. Samma varumärke har ofta olika styrkor 
mellan produktkategorierna. Trots att ett varumärke fungerar olika för olika 
produktkategorier så kan det inte variera för mycket, utan det måste finnas ett 
kärnvärde som förenar alla produkter och all kommunikation som sker under 
ett varumärke (Carlén, 2002). Det handlar om att skapa bilder, producera 
känslor och uttrycka varumärkets värden (Holmberg & Wiman, 2002). 
 
Att bygga och vårda varumärket har fått en ökad betydelse sedan Internet 
börjat fungera som kommunikationskanal. Kunder får möjlighet att snabbt 
sprida positiv, men även negativ information om det eventuellt skulle skilja i 
vad varumärket lovar och vad de håller. På så sätt har det blivit besvärligare 
för varumärkesinnehavare eftersom det inte går att styra information på 
Internet samt att det inte går att spåra källan till exempelvis elaka rykten. När 
ett visst varumärke finns på en produkt förväntar sig konsumenterna vissa 
egenskaper och om dessa inte uppfylls tappar varumärket trovärdighet 
(Carlén, 2002). 
 
Vad som är viktigt med arbetet med varumärket på Internet är att förankra 
värderingar och policys ännu starkare i organisationen. Ett varumärke kan 
inte stå för en massa olika värderingar, det är ologiskt och kommer att sluta 
med att det inte står för någonting. Det är lätt att komma på smarta idéer 
kring vad som bör finnas på en webbsida, men det är mycket svårare att se till 
att det fungerar när kunderna väl ska använda funktionerna (Carlén, 2002). 
Kännedomen av ett varumärke fungerar på två olika sätt vid köp. Det ena är 
att produkten köps eftersom de kopplar samman en viss produktkategori med 
ett eller flera varumärken, det andra är att produkten köps på grund av 
igenkänning. Konsumenter väljer nästan alltid varumärken de känner igen 
framför okända (Carlén, 2002). 
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2.2 E-handel 
Det finns många olika slags sätt att göra affärer på Internet. Denna studie 
koncentrerar sig på B2C, Business to Consumer, vilket sker mellan företag 
och konsumenter. Studien koncentrerar sig även till indirekt elektronisk 
handel, vilket betyder att affärstransaktionen sker på Internet, men leveransen 
av produkten sker fysiskt (Fredholm, 2002).  

2.2.1 Vad är e-handel? 
E-handel innebär att Internet används för att handla i en butik på nätet 
(Fredholm, 2002). Rent formellt är det så att med hjälp av Internet och 
webben utförs affärer mellan företag och individer. Företagen finns i alla 
storlekar, från stora företag till små lokala företag med egen webbsida. Det 
kan vara företag som har både e-handel och fysiska butiker eller som bara 
finns på webben. Marknaden för e-handel är väldigt stor, varenda 
Internetanvändare är en potentiell kund. Speciellt kunder som har ont om tid 
är möjliga kunder eftersom de vill ha produkter och slippa ta tid till att åka till 
en butik (Laudon & Traver, 2010). Allt fler företag gör det nu möjligt för 
konsumenter att köpa deras varor i samband med att de visar upp dessa på sin 
webbsida. E-handel kan ses som en komplettering till de traditionella 
försäljningskanalerna och kan användas för att nå ut till nya målgrupper 
(Fredholm, 2002). Däremot kommer företag som försöker rikta sig till alla 
onlinekonsumenter att reducera sina resurser, istället gäller det att ha en 
nischad strategi och klart identifierade mål och behov (Laudon & Traver, 
2010). 

2.2.2 Fördelarna med e-handel 
Figur 2.1 listar åtta dimensioner e-handelsteknologin som både utmanar den 
traditionella handeln och som även förklarar varför intresset av e-handel är så 
stort. Dessa dimensioner visar på nya möjligheter för marknadsföring och 
försäljning, möjligheter för interaktivitet, personlig utformning och 
innehållsrika meddelanden kan nås ut till en bestämd målgrupp.  E-handel 
gör det möjligt för företagen att veta mer som sina konsumenter, eftersom att 
uppgifter om dem sparas och använda den informationen mer effektivt än den 
information de har om sina kunder i den fysiska butiken. Internet öppnar även 
upp för företagen att lära sig mer om konkurrerande företag vilket att leda till 
att de sänker priserna för att locka till sig konsumenterna (Laudon & Traver, 
2010). 
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E-handelns teknologiska 
dimensioner 

Verksamhetens betydelse 

Tillgänglighet Internet/Webbteknologin är 
tillgänglig överallt: på jobbet, i 
hemmet och överallt med hjälp av 
mobila enheter 

Global utsträckning Teknik når ut över hela världen 
Universella standarder Internetstandarder runt om i världen 
Möjligheter Video, audio och textmeddelanden är 

möjliga 
Interaktivitet Tekniken fungerar genom interaktion 

med användaren 
Informationsdensitet Tekniken reducerar 

informationskostnader och höjer 
kvaliteten 

Personlig Tekniken tillåter att personliga 
meddelanden skickas till individuella 
personer eller grupper.  

Social teknologi Internets sociala- och affärsmodeller 
möjliggör skapandet av innehåll och 
distribution som stödjer sociala 
nätverk. 

Figur 2.1 Åtta unika dimensioner för e-handelsteknologi. Översatt från engelska, (Laudon & 
Traver, 2010, s.1-11) 

2.2.3 B2C (Business-to-Consumer) 
Som tidigare nämnts står B2C för företag till konsument och är en vanlig 
förekommande form av e-handel. Företag når ut till individuella konsumenter 
via sin webbsida. Denna form av e-handel har växt kraftigt sedan 1995 och är 
den typ av e-handel som konsumenter troligtvis stöter på (Laudon & Travner, 
2010). De begränsningar som finns för B2C e-handeln att växa är att 
konsumenterna måste ha tillgång till en dator och Internetuppkoppling, 
kunnandet konsumenten måste ha för att genomföra ett köp på webben är 
högre än i en vanlig butik eftersom de måste genomgå en första 
inlärningskurva om de inte handlat online tidigare. För många konsumenter 
är shopping i fysiska butiker en kulturell och social upplevelse där 
konsumenterna kommer i direktkontakt med andra konsumenter. Den här 
sociala upplevelsen finns inte än i digital form, även om social shopping är en 
stor ny utveckling som allt fler företag använder sig av (Laudon & Travner, 
2010).   
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2.2.4 Affärsmodell för e-handel 
Affärsmodellen för e-handel skulle kunna ses som en serie aktiviteter för att 
resultera i vinst. Det finns åtta nyckelelement för att skapa en 
verksamhetsmodell (se figur 2.2). 
 
Komponenter Nyckelfrågor 
Värdesproportioner Varför ska konsumenten handla från 

dig? 
Intäktsmodell Hur kommer du att tjäna pengar? 
Marknadsmöjligheter Vilken del av marknaden riktar du 

dig till? Hur stor är den? 
Konkurrenskraftig omgivning Vilka andra ockuperar din tänkta 

marknad? 
Konkurrensfördelar Vilka fördelar har ditt företag bidrar 

ditt företag med till marknaden? 
Marknadsstrategi Hur har du tänkt dig marknadsföra 

dina produkter eller tjänster för att 
attrahera din tänkta målgrupp? 

Företagsutveckling Vilka strukturer inom företaget är 
nödvändiga att använda i 
verksamhetsplanen? 

Ledningsteamet Vad för slags erfarenheter och 
bakgrunder är viktiga för företagets 
ledare? 

Figur 2.2 Nyckelelement för en affärsmodell. Översatt från engelska, (Laudon & Travner, 
2010, s.2-15). 

2.3 Användbarhet 
Användbarhet är en stor del av användarupplevelsen, detta eftersom 
upplevelsen vid interaktion med en produkt eller tjänst är en del av hur 
helheten upplevs (Donoghue, 2002). En framgångsrik webbsida möter 
behoven både från användarna och från företaget. Det spelar ingen roll hur 
duktig och kreativ designern är, om det inte finns en klar och detaljerad 
kunskap kring användarna som det ska designas för, förståelse för var 
problematiken ligger och affärsmålen hos kunden för designen kommer den 
slutliga produkten ha liten chans till att lyckas (Cooper, 2007) 

2.3.1 Designa för användarens beteende på webben 
Krug (2006) beskriver den viktigaste saken att tänka på för att vara säker på 
att en webbsida är enkel att använda är: Tvinga mig inte att tänka (don’t 
make me think). Webbsidan ska kännas självklar, användaren ska förstå vad 
det är för sida och hur den ska användas utan att lägga en massa tid på att 
tänka på det. Även Cooper (2007) menar att om vi designar och utvecklar 
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produkter som gör att de som använder produkten når sitt mål kommer dessa 
personer att känna sig tillfredsställda, effektiva och glada. Dessa personer 
kommer på så sätt gladligen betala för dessa produkter eller tjänster och 
rekommendera de för andra. Det finns enligt Krug (2006) många saker som 
får oss att stanna till och börja tänka på en webbsida som den som designar 
bör tänka på; 
 

• Är det en tydlig namngivning? 
• Är länkar och knappar klickbara? 
• Är sökfunktionen tydlig? 

 
När en användare går in på en webbsida läser de inte igenom varenda sida 
eller funderar över hur sidan är strukturerad. Egentligen kastar de bara en 
blick på varje sida och scannar lite av texten och klickar på det första som 
fångar deras intresse och som motsvarar det som de är ute efter. Slutligen så 
använder användare funktioner utan att förstå hur de fungerar, istället 
genomför de funktionerna på sitt egna sätt, så som de tror att det fungerar. Så 
fort en användare har hittat ett sätt som fungerar så kommer den fortsätta att 
använda sig av det sättet och inte leta efter ett bättre sätt.  
Det handlar inte bara om att göra gränssnittet lätt för användaren att använda, 
även om det är viktig riktlinje, det viktigaste för bra användbarhet är att förstå 
sina användare, vilka de är, vad de gör, vad de vill göra och i vilken kontext 
de kommer att befinna sig (Cooper, 2007). 
Det finns sex viktiga saker att tänka på för att användarna ska förstå så 
mycket som möjligt av vad de ser på webbsidan; [översatt från engelska] 
 

• Skapa en tydlig visuell hierarki på varje sida 
• Dra nytta av konventioner  
• Dela upp sidorna i tydligt begränsade fält 
• Gör det uppenbart vad som är klickbart 
• Minimera brus  
• Var är jag? 

 

Tydlig visuell hierarki 
Det bästa för att göra en sida lätt att skumma igenom när användaren har 
bråttom är att det ska vara synligt vad för relationer det finns mellan de olika 
sakerna på webbsidan. Ju viktigare en sak är desto mer framträdande ska den 
vara.  Saker som är logiskt relaterade ska också grupperas och presenteras 
visuellt liknande (Krug, 2006). 
 
Dra nytta av konventioner  
Det finns vissa överenskommelser, standarder, som är bra att förhålla sig till.  
Exempelvis finns det nu tillräckligt många konsumenter som är vana vid att 
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handla på en e-handel att designers behöver inte längre skriva ut 
”shoppingvagn” utan det räcker med en ikon. Konventioner är just 
konventioner av en anledning, de fungerar. De gör det lättare för en 
användare att vara inne på olika webbsidor utan att behöva lista ut hur saker 
fungerar (Krug, 2006). 
 
Dela upp sidorna i tydligt begränsade fält 
Genom att dela upp sidan i tydliga fält är viktigt eftersom användaren snabbt 
kan välja vilket fält av sidan de kan lägga fokus på och vilka de kan ignorera. 
Konsumenter väljer väldigt snabbt vilka delar av en sida som troligtvis har 
användbar information och har en tendens att ignorera resterande delar.  
 
Gör det uppenbart vad som är klickbart 
En stor del av vad användare gör på webben är att leta efter sak att klicka på 
och därför är det viktigt att visa vad som är klickbart och inte.  
 
Minimera brus 
En av de stora fienderna till att sidor är lätta att förstå är visuellt brus. Det 
finns två olika sorter av brus; 

• Sysselsatthet – När det finns så mycket på sidan som ber om 
uppmärksamhet kan effekten bli överväldigade   

• Bakgrundsbrus – När det inte finns några stora saker som distraherar, 
men många små.  
 

Användare har olika mycket tolerans för komplexitet och distraktion, men 
många har det och därför är det en bra idé att anta att allt är visuellt brus till 
motsatsen har blivit bevisad (Krug, 2006). 
 
Var är jag? 
För att navigationen ska motverka känslan av att användaren är ”lost in 
space” är det viktigt att visa för användaren var den befinner sig. Det går att 
göra genom en markör som visar var användaren befinner sig, annan färg på 
länken, göra länken fet, använd motsatt färg på knappen eller ändra knappens 
färg (Krug, 2006). 

2.3.2 Användarens delaktighet 
Jaffe (2010) menar att konsumenterna är en tillgång som inte utnyttjas 
ordentligt. Eftersom nästan vart enda företag har fler konsumenter än 
anställda borde det vara logiskt att företaget lyssnar på konsumenternas röst. 
Med hjälp av att vända tratten (”flip the funnel”), en metafor för att det ska 
föras en dialog mellan företag och konsumenter, så kan företaget fastställa en 
långvarig, meningsfull, trovärdig och värdefull relation med konsumenterna 
som en del i processen. Två viktiga delar i interaktionen mellan människa-
dator är medgivande och dialog; 
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Medgivande 
Denna del handlar om att bygga en bro över den klyftan som finns mellan det 
som händer efter det att en konsument har blivit övertalad att köpa något och 
vad som händer där näst. Det handlar om att göra konsumenterna medvetna 
om hur viktiga de är för företaget. Det är det första steget för att skapa en 
sammanhängande helhet för framtida interaktion mellan företag och 
konsumenter. Å andra sidan så kommer konsumenterna att vilja ha 
medgivande från företaget, från andra och från sig själva. De vill veta att de 
är viktiga, att de har gjort rätt val och att deras köp räknas. Slutligen så vill de 
rättfärdiga att de har valt rätt varumärke (Jaffe, 2010).  
 
Dialog 
Nu när det finns en koppling mellan konsumenten och företaget är det dags 
att börja sätta grundregler för framtiden för pågående konversationer. 
Parametrar och riktlinjer tas fram för hur konsumenter kan nå ut till företaget 
och vice versa. Företaget måste vara redo att fortsätta en dialog med 
konsumenten hela tiden, på konsumentens villkor, om stora eller små saker. 
Konsumenterna har även en naturlig tendens att vilja dela sina åsikter med 
andra, deras inköp och konsumtion av produkter och tjänster (Jaffe, 2010). 

2.3.3 Det interaktiva företaget 
Företag måste kunna kommunicera på ett effektivt och utvecklande sätt, 
speciellt med sina kunder. Det interaktiva företaget kännetecknas av att det 
har ett väl utvecklat gränssnitt, vilket är avgörande om företaget kommer att 
överleva konkurrensen eller inte. Företag konkurrerar inte längre om 
kunderna genom kvalitet eller prissättning utan det handlar om att interagera 
med kunden så att företaget kan knyta dem till sig som en medproducent. 
Kunderna är tack vare Internet tillgängliga på ett helt annat sätt för företagen 
och företagen är även dem tillgängliga på ett helt nytt sätt för kunderna (se 
figur 2.3). Detta gör att kunden inte längre ska ses som ett objekt utan som ett 
subjekt som företagen medvetet samarbetar med för att få feedback för att 
utveckla framtida produkter (Wikström, Lundkvist & Beckérus, 1998). 
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Figur 2.3. Två viktiga omvärldsförändringar bakom den nya kundlogiken. (Wikström m.fl., 
1998, s.13). 
 
Detta innebär att kunden antas ha kunskap om produkten och även förmåga 
att kunna delge sina preferenser. Kunden är inte längre en passiv mottagare 
av de produkter som företag vill sälja utan en aktör som för en dialog med 
företaget. Den nya formeln för framgång hos företag är därför att göra allt för 
att för att ta till vara på kundernas dolda och icke utnyttjade kompetens. 
Internet är det mest närliggande handtaget mot omvärldens kompetens där det 
finns många möjligheter för företagen (se figur 2.4).  
 

 
 
Figur 2.4. Det interaktiva företagets möjliggörare. (Wikström m.fl., 1998. s.13). 
 
Företagen måste nu välja en ny strategi, vilket är att verka mer interaktivt 
med både sina kunder och andra intressenter (Wikström, m.fl., 1998). 
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2.4 Användarupplevelse 
En lyckad användarupplevelse delger företagets värden – varumärkets löften 
– till konsumenter på det mest effektiva och lämpliga sättet. Termen 
användarupplevelse är komplex. Den skulle kunna beskrivas som en 
elektronisk förmedlad konsumentrelation som inkluderar det fysiska 
användargränssnittet, engagemanget och interaktionsprocessen. Att 
tillfredsställa användarens behov så att de ändrar sitt beteende så att de 
verkligen vill uppleva upplevelsen är svårt att lyckas med. För att forma en 
framgångsrik användarupplevelse måste värdet vara balanserat både företaget 
och användare (Donoghue, 2002). En bra användarupplevelse leder ofta till 
en långvarig relation med varumärket. Precis som ett överlägset butiksbiträde 
kan skrämma bort kunder från en fysisk butik kan en frustrerande eller 
inkonsekvent användarupplevelse vara lika förödande (Donoghue, 2002). 
Användarupplevelsen är en individuell upplevelse som är en personlig 
upplevelse vid interaktion med en produkt eller tjänst. Den kan dock 
påverkas av andra personer innan, under och efter interaktionen. En grupp av 
personer kan dela en upplevelse, men det är fortfarande personligt hur den 
uppfattas. Sen sociala kontexten tillsammans med andra kontextuella faktorer 
som teknologi och uppgift påverkar användarupplevelsen (Law m.fl., 2009). 
Termen användarupplevelse bör användas när en person genom ett gränssnitt 
interagerar med produkter, system och tjänster (se figur 2.5). 
 

 
Figur 2.5. Användarupplevelsen i relation till andra upplevelser. Översatt från engelska. 
(Law m.fl., 2009). 

2.4.1 Skillnaden mellan användarupplevelse och 
varumärkesupplevelse 
Varumärkesupplevelse inkluderar inte bara interaktionen med varumärkets 
produkter utan även interaktionen med företaget, deras produkter och tjänster. 
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Det är ett bredare koncept än användarupplevelsen. All information som fås 
om företaget, oavsett om det kommer från själva företaget, från media, från 
andra människors tycken påverkar din varumärkesupplevelse (Law m.fl., 
2009). 
Varumärkesupplevelsen påverkar användarupplevelsen när interaktion sker 
med en produkt eller tjänst; svagheter förlåts för att konsumenten älskar 
varumärket och beskyller högt fel hos de produkterna med ett sämre 
varumärke. Konsumenten kanske till och med vägrar att interagera med 
produkter från ett speciellt varumärke. Om konsumenten aldrig har använt en 
produkt handlar det om varumärkesupplevelse eller produktupplevelse men 
inte användarupplevelse. Så fort en konsument interagerar med en produkt 
påverkar användarupplevelsen varumärkesupplevelsen. Allt som sker efter 
första mötet med en produkt bygger upp förväntningarna för 
användarupplevelsen eller påverkar varumärkesupplevelsen (Law m.fl., 
2009). 

2.4.2 Vägen till den ultimata användarupplevelsen 
Figur 2.6 beskriver hur den strategiska planeringen borde se ut hos företagen 
för att skapa den ultimata användarupplevelsen. Det företaget och designern 
måste förstå är; 

• Hur användarupplevelsen och gränssnittsfunktioner tillfredsställer 
konsumentens mål. 

• Hur styrkor och begränsningar hos teknologin främjar eller hindrar 
användarupplevelsen. 

• Hur användbarhet har en inverkan på det viktigaste – lönsamheten 
(Donoghue, 2002). 
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Figur 2.6. Livscykeln för att designa företagsrelevant användarupplevelse. Översatt från 
engelska. (Donoghue, 2002, s.26). 

 
Genom att identifiera vad konsumenterna vill ha online kan företagen planera 
och utveckla framgångsrika upplevelser för konsumenterna. Upplevelsen 
konsumenten får online måste utvecklas mer försiktigt än för de fysiska 
butikerna eftersom konsumenter online lättare kan fly till konkurrenter. Ändå 
är den upplevelsen online inte bättre designad än den för den fysiska butiken 
(Donoghue, 2002). För att ta fram en strategi för användarupplevelsen krävs 
mycket planering, en djup förståelse för företaget och dess verksamhet samt 
kännedom om användarnas förväntningar. Det krävs också en förståelse för 
den tekniska omgivningen och dess styrkor, begränsningar och betydelse för 
bra design.  Framgång kommer genom en iterativ inlärningsprocess som 
kräver observation, tester, justeringar och förbättringar som en del av 
processen (se figur 2.7). För den ultimata framgångsrika 
användarupplevelsen handlar det om att hitta en balans mellan behoven hos 
konsumenterna med företagets verksamhetsmål (Donoghue, 2002). 
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Figur 2.7. Den iterativa designprocessen av användarupplevelsen. Översatt från engelska. 
(Donoghue, 2002, s.57). 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet av denna undersökning att 
presenteras, vilka metoder som har använts och varför. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Denna studie har gjorts med en induktiv ansats och bygger på kvalitativ data 
som samlats in för att utveckla en ny kunskap (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 2006).  En kvalitativ studie kännetecknas av att den bygger på empirisk 
data. Utgången är verkligheten som en subjektiv värld och undersöker hur 
människan uppfattar och tolkar omgivningen (Backman, 2008). Studien har 
gjorts genom fallstudier, vilket innebär att ett fåtal objekt undersöks, i detta 
fall två olika företag i en mängd avseenden, där koncentration har legat på att 
finna samband mellan variabler (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). 
Fallstudier ger möjligheter att beskriva fallet ur så många aspekter som 
möjligt utifrån flera olika typer av källor (Ekström & Larsson, 2010). 
Undersökningen sker i sin realistiska miljö eller kontext med målet att 
försöka förklara, förstå eller beskriva företeelser som inte kan undersökas 
med annan metodik (Backman, 2008). Det centrala när fallstudier utförs är 
inte att mäta utan intresset ligger i att skapa ett nytt språk med nya begrepp 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).   

3.2 Datainsamling  
Datainsamlingen i denna studie har gjorts genom en etnografisk ansats. 
Ekström & Larsson (2010) menar att etnografiska studier ofta innefattar 
fältforskning (observationer) i kombination med intervjuer. Forskningen 
kännetecknas genom att beskrivningar är detaljerade och det sker en tolkning 
av vad som utspelar sig på olika platser och görs för att få reda på vad 
människor gör och hur de handlar.  
 
Semistrukturerade intervjuer (se bilaga 1) med anställda från företagens 
huvudkontor har genomförts. Detta gjordes för att få en tydlig bild av hur 
företagen ser på sig själva, vad de har för mål samt vad de har för kärnvärden. 
Semistrukturerad intervju, som utgår från utvalda frågor, valdes för att 
metoden ger möjlighet till att ställa följdfrågor och föra en diskussion. Østbye 
(2008) beskriver denna intervjuform som flexibel och ger naturligt en 
möjlighet att ställa följdfrågor och diskussion kring frågorna. Sedan 
genomfördes även en enkät (se bilaga 2) med butikspersonal från de fysiska 
butikerna. Detta för att verifiera synen på företagens kärnvärden och även för 
att se hur viktigt de anser att det är med vissa variabler i deras fysiska butik. 
Sedan genomfördes enkäter (se bilaga 3) med konsumenter i butikerna. Detta 
för att kontrollera om företagen verkligen förmedlar sina kärnvärden, vad de 
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anser är viktigt när de handlar i fysiska butiker och slutligen vad deras mål 
med butiksbesöket var.  
 
Sedan utfördes fältobservationer för att få en utgångspunkt i hur 
verkligenheten ser ut i de fysiska butikerna utifrån vad företagen tidigare 
förklarat är deras kärnvärden och viktiga delar i deras fysiska butik kontra 
vad konsumenterna ansåg vara viktigt. Slutligen gjordes en innehållsanalys 
av företagens e-handel där fokus har legat på att se hur de lyfter fram sina 
kärnvärden och arbetar med de variabler som framkommit tidigare i 
datainsamlingen.  
 
Det har även utförts en generell undersökning om viktiga variabler i e-handel, 
som egenskaper, funktioner och upplevelser. Denna undersöknings har gjorts 
med 40 informanter som alla handlar online. Undersökningen har utförts med 
snöbollseffekten då en survey (Se bilaga 4) skickades ut till vänner och 
bekanta som ombads sprida den vidare. All datainsamling har sedan 
sammanställts och analyserats (se kapitel 4). Detta för att e-handel i sig 
generellt går ut på samma sak, att titta på produkter och handla online och på 
så vis få input på vad informanter generellt anser är viktigt när de handlar 
online.  

3.2.1 Urval 
På grund av tidsåtgång och butikernas lokala placering utfördes en 
väntrumsundersökning som ägde rum utanför de respektive fysiska butikerna 
i Stockholm. Ekström & Larsson (2010) skriver att på grund av tid och 
resurser finns sällan möjligheten att resa landet runt för att genomföra 
intervjuer utan måste då välja objekt på rimliga avstånd. Det krav som fanns 
på informanterna var att de hade besökt den aktuella butiken. När enkäten 
som genomfördes online genomfördes användes snöbollseffekten, vilket 
innebär att enkäten skickade ut till vänner och familj som spred enkäten 
vidare. Enkäten som genomfördes online gjordes med Google Spreadsheet 
(2011) där alla svar samlas, vilket också gör det svårt att ta reda på vem 
svaren kommer från.  

3.2.2  Fallstudieobjekt 
Nedan kommer en bakgrundsbeskrivning av de företag som har undersökts, 
utifrån hur de presenterar sig själva på Internet. 
 
J. Lindeberg 
J. Lindeberg är ett svenskt klädmärke skapat av Johan Lindeberg och släppte 
sin första kollektion 1997 och har sedan dess varit framgångsrika inom mode 
och sportkläder. Deras främsta växande kollektioner är golf och 
skidkollektioner som säljs i 30 olika länder runt om i världen. J. Lindeberg 
beskriver sitt DNA som elegant bohemiskt, progressiv och yrkesmanskap. De 
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beskriver sin personlighet som bohemisk men inte ledig, elegant men inte 
traditionell, ungdomlig men inte ung och aktiv men inte tävlingsinriktad 
(J.Lindeberg, 2011). 
 
Boomerang 
Boomerang registrerades som företag 1976 av två unga enrepenörer från 
Stockholm. Riktlinjerna för varumärket var då ett skandinaviskt klädmärke 
med en ”casual” känsla av högsta kvalitet. Det som tillhörde kollektionen då 
tillhör fortfarande basen av Boomerangs kläder och består av pikétröjor, 
bomullströjor, oxfordskjortor, byxor i manchester och canvas och kallas för 
Scandinavian Preppy (Boomerang, 2001). Preppystilen härstammar från den 
amerikanska östkusten där förmögna familjer satte sina barn i förberedande 
skolor innan de skulle börja på privatskolor. Stilen är en blandning mellan 
skoluniform och country club med inspirationer från överklassens sporter 
som golf, tennis, segling och polo. Plagg som är karaktäristiska för stilen är 
chinos och pikétröjor där färgerna oftast är marina eller i mjuka pasteller 
(Collective, 2011). Den första damkollektionen släpptes 1999 och blev snabbt 
en succé. 2008 släppte Boomerang sin första juniorkollektion för barn och 
ungdomar i ålder 3-13 år. Ett år därefter lanserade de sin 
inredningskollektion, Boomerang Home där återvunna plagg tas till vara och 
används. Idag är Boomerang ett välkänt varumärke som distribuerar till 6 
olika länder och har både egna butiker och återförsäljare (Boomerang, 2011). 

3.2.3 Genomförande 
Undersökningen har grundat sig i en modell som beskriver hur en bra 
användarupplevelse skapas, framtagen av Donoghue (2002) (se figur 2.6). 
Figuren beskriver hur den som ska designa för användarupplevelsen bör ta 
reda på vad företagen har för mål och strategier samt vad användarna har för 
behov för att skapa den ultimata användarupplevelsen. Därför påbörjades 
denna undersökning med att ta reda på vad företagen har för strategier, 
kärnvärden samt hur de jobbar med upplevelsen i den fysiska respektive 
digitala butiken. Ett mail med frågor (se bilaga 1) skickades till respektive 
företag. Meningen var vid denna tidpunkt i undersökningen att detta skulle 
göras på tre företag. På grund av begränsningarna för vad för slags företag 
denna studie skulle grundas på fanns inte så många företag att kontakta. 
Boomerang och J.Lindeberg ville gärna ställa upp, två andra företag tackade 
nej och ett annat företag tackade ja men återkom aldrig med svar på mina 
frågor. Boomerang svarade på frågorna direkt i mailet och J. Lindeberg ville 
gärna ses och intervjuades därför på plats på deras huvudkontor. 
 
Sedan besöktes en fysisk butik per företag där en från personalen ombads 
fylla i en enkät med påståenden där de fick fylla i på en skala mellan 1-10 hur 
viktigt det är i deras butik. Om de ville hade de även möjlighet att lägga till 
eller inte svara på frågorna (se bilaga 2). Denna undersökning gjordes för att 
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se hur väl personalen i butikerna är medvetna om företagets kärnvärden samt 
vad som är viktiga komponenter för att förmedla dessa kärnvärden i butiken. 
 
För att samla in data från konsumenterna besöktes de olika butikerna igen, 
men denna gång för att få veta vad konsumenterna anser är viktigt när de 
handlar i deras butiker. Frågorna (se bilaga 3) utformades efter att få veta vad 
de tycker är viktigt när de handlar i en fysisk butik, hur deras syn är på 
varumärket och även vad deras mål med besöket var. Denna undersökning 
gjordes för att se hur väl personalen delger företagets kärnvärden men även 
för att ta reda på vad konsumenter anser är viktigt när de handlar i fysiska 
butiker och vad de hade för mål när de besökte just denna butik.  
 
När alla svar var sammanställda och de viktiga variablerna tydliga för var 
butik besöktes både de fysiska samt de digitala butikerna för att se om de 
arbetade med det som de beskrivit som viktigt, samt för att se vilka skillnader 
och likheter som fanns mellan den fysiska och den digitala butiken.  
 
Eftersom att användbarhet är en del av användarupplevelsen (Donoghue, 
2002) och en del som inte ska glömmas när bra användarupplevelse ska 
designas gjordes även en generell undersökning med Google Spreadsheet 
(2011) (se bilaga 4) kring vad konsumenter som handlar online anser är 
viktiga variabler för bra e-handel. 

3.3 Metod- och genomförandereflektion 
Det hade kanske varit bättre att genomföra djupintervjuer med flera 
informanter från företagens huvudkontor vilket hade genererat i mer 
djupgående svar. Trots att svaren från informanterna från huvudkontoren har 
samlats in på olika sätt har de båda fått svara på samma frågor, vilket har 
varit viktigt för utgångspunkten i resterande undersökningar.  Hade det 
funnits mer tid hade en mer ingående intervju även gjorts med personalen i 
butiken för att mer genomgående prata kring viktiga variabler och hur de 
arbetar med upplevelsen och kärnvärden i den fysiska butiken. Att det istället 
gjordes en survey är för att lättare kunna jämföra svaren från personalen i 
butikerna med vad deras konsumenter svarade. Det hade även varit trevligt 
att hunnit med att undersöka flera fysiska butiker för att se om det finns 
skillnader i hur butiker från samma företag arbetar och även pratat med fler 
anställda och även fler företag, även om denna studie då hade blivit väldigt 
stor. Intervjuerna som genomfördes med personalen i den fysiska butiken 
sammanställdes i radardiagram, detta för att tydligare kunna se likheter och 
skillnader mellan företagen och deras konsumenter och därmed lättare kunna 
dra slutsatser från deras svar. 
 
Surveyformulär som datainsamling av konsumenterna användes så att 
datainsamling från fler konsumenter skulle vara möjlig. Genom dessa 
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formulär har det på så sätt kunnat samlas in data från så många konsumenter 
som möjligt per butik. Detta gjorde att inga djupintervjuer har genomförts, då 
dessa skulle ha tagit längre tid och färre konsumenter hade kunnat delta på 
grund av tidsåtgången. I slutet av varje survey har det funnits möjlighet för 
att skriva ner egna tankar och åsikter, men därmed kan också värdefulla 
tankar och åsikter gåtts miste när motfrågor inte har ställts. Det är inte heller 
helt säkert att alla informanter har uppfattat påståendena i enkäten på samma 
sätt eftersom alla har olika referensramar, vilket också kan ha bidragit till 
varierande svar. Det som visade sig vara positivt med denna typ av 
datainsamling var att många av de tillfrågade informanterna ifrågasatte hur 
lång denna undersökning skulle ta då många av dem hade bråttom. Hade det 
genomförts djupintervjuer hade kanske inte lika många ställt upp på att vara 
med i undersökningen. Något som hade kunnat förbättras i de båda 
surveyformulären är att påståendena hade kunnat vara tydligare. Frågan om 
hur viktigt det är med kvalitet hade kunnat preciseras och beskrivas tydligare 
så att informanterna visste om frågan riktade sig till kvalitet i produkterna 
eller varumärket exempelvis. Sedan märktes i efterhand att fler frågor hade 
kunnat ställts för att veta mer om både företagen och konsumenterna, men en 
begränsning var tvungen att göras för att hinna med denna undersökning. 
Medianvärdet och kvartilavvikelser har räknats nu av surveyundersökningen 
som gjordes med konsumenterna i de fysiska butikerna och sammanställts i 
samma radardiagram som personalens survey presenteras, detta för att kunna 
få en tydligare överblick av vad personalen tycker kontra vad deras 
konsumenter tycker och på så sätt lättare föra en diskussion kring detta.  
 
Fältobservationerna har utgåtts från de variabler konsumenter och personal 
från de fysiska butikerna samt huvudkontoren sagt varit viktigt för att se om 
det ser ut så i verkliga livet, i den fysiska samt den digitala butiken. Det hade 
varit intressant om längre tid hade kunnat spenderas i varje butik för att även 
se hur konsumenterna rör sig i butiken samt hur personalen jobbar. Över lag 
hade en mer genomgående undersökning varit intressant, men trots 
tidsåtgången har en väldigt mättad empiri samlats in med väldigt många 
ingångspunkter till min fallstudie vilket är väldigt positivt. De variablerna 
som visade sig vara viktigast för både företagen och konsumenterna användes 
sedan som utgångspunkt för fältobservationerna där det undersöktes hur 
företagen levde upp till dessa. Sedan gjordes även en innehållsanalys av 
företagens digitala butiker som även dessa utgick från de tidigare nämna 
variablerna. 
 
Det hade varit mycket intressant om e-handelsurveyn hade gjorts med 
konsumenter som tidigare handlat online hos J.Lindeberg och Boomerang. På 
grund av hur mycket tid som fanns tillgodo och möjligheten att inte skulle få 
tillgång till företagens kundregister var ganska stor, på grund av sekretesskäl, 
genomfördes en undersökning där snöbollseffekten användes och då istället 
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titta generellt på viktiga variabler när konsumenter handlar online. Trots att 
den skickades ut till vänner, familj och bekanta så har detta inte påverkat 
validiteten då många av informanterna som surveyn skickades till är i ungefär 
samma ålder och går därför inte att urskilja vem som har svarat vad, då de 
aldrig behövde ange sin exakta ålder i surveyn. Dessutom så spred dessa 
informanter denna survey vidare till andra personer och därmed samlades en 
stor mängd data in snabbt som är relevant eftersom alla informanterna hade 
tidigare handlat online och många gjorde det även mer ofta än sällan.  

3.4 Etiska överväganden 
De anställda som har bidragit till empirin på de olika huvudkontoren kommer 
att refereras till fingerade namn och deras yrkesroll kommer inte att röjas. 
Exakt vilken butik som har besökt kommer inte att presenteras i denna studie. 
Även informanterna, både personal och konsumenter kommer att hållas 
anonyma. Detta för att det inte har någon betydelse eller gör skillnad i 
resultatet.    
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4 Resultat och Analys 
I detta kapitel kommer resultatet av undersökningarna att presenteras och 
analyseras. Resultatet kommer att presenteras företagen för sig, eftersom 
resultaten inte ska jämföras företagen emellan.  

4.1  Resultat från informanter till J.Lindeberg 
Nedan kommer resultatet att presenteras utifrån de data som har samlats in 
från alla informanter från J.Lindeberg. 

4.1.1  Intervju med J.Lindeberg 
När de två olika företagen kontaktades så fick de svara på övergripande 
frågor om företaget, hur länge de haft e-handel och hur de jobbar med 
användarupplevelsen i den fysiska samt den digitala butiken (se bilaga 1). 
J.Lindeberg har drivit e-handel i ca. 3 år men har drivits passivt ganska länge, 
vilket innebär att de inte haft någon anställd som aktivt jobbat med att 
uppdatera deras e-handel. De vill att J.Lindeberg som varumärke ska 
uppfattas som kläder av hög kvalitet. Klassiska kostymer och baskläder 
varvas med mode, golf och skidkläder. De har en bred målgrupp, där 
kunderna är mellan 20-80 år, där vissa handlar för varumärkets status och 
vissa för dess kvalitet och passform. Sedan finns det dem som handlar ur 
endast golf- och skidsortimentet. De är köpstarka lojala kunder som har en 
relation till varumärket. 
 
I den fysiska butiken handlar det mycket om helhetsupplevelsen, det ska vara 
mer än att bara gå in och ut i en butik. Ingenting är av en slump, utan allt är 
genomtänkt, från musik, till inredning och exponering. Kunskapen hos 
personalen och servicen är otroligt viktig då i många fall kostymerna behöver 
skräddarsys. I framtiden vill de jobba mer med evenemang i butikerna för att 
jobba mer med upplevelsen. I slutändan handlar det om att kunden verkligen 
ska känna sig nöjd. 
 
J.Lindeberg vill jobba mer med deras e-handel och användarupplevelsen. 
Men även arbeta mer med sociala medier och nå ut till sina konsumenter 
genom andra kanaler än bara butiker och hemsida. Målet är att få in 
upplevelsen konsumenterna får i den fysiska butiken in i den digitala, från det 
att de går in i webbshopen till produkten levereras. Även att undersöka 
målgruppen till den digitala butiken för att kunna rikta upplevelsen mer mot 
dem (Johan, 2011).  
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4.1.2 Survey med personal och konsumenter till J.Lindeberg 
Vid första besöket av den fysiska butiken ombads en i personalen att fylla i 
en enkät (se bilaga 2) som var uppdelad i två delar, där de på en skala mellan 
1 till 10 fick fylla i hur väl vissa påståenden stämde överens med deras butik. 
Den första delen handlade om vad de anser vara viktigt i sin butik och den 
andra delen handlar om hur väl vissa variabler stämmer in på deras 
varumärke. Dessa svar sammanställdes sedan i två radardiagram för att kunna 
få bättre översikt över likheter och skillnader mellan de två butikerna. Samma 
frågor ställdes sedan vid andra besöket i butiken till 15 konsumenter och även 
frågor om varför de befann sig i företagets butik. I figur 4.1 ser vi hur 
personalen och konsumenterna i J.Lindebergs fysiska butik ansåg att tidigare 
framtagna variabler ansågs vara viktiga i deras butik och även medianvärdet 
från undersökningen med konsumenter till samma butik. Övre och undre 
kvartilen kommer även att presenteras för att tydligare få en överblick över 
hur pålitligt medianvärdet är.  
 
Som vi kan se i figur 4.1 finns det både likheter och skillnader i vad 
personalen och konsumenterna anser är viktigt i den fysiska butiken. Punkter 
där de var eniga är exempelvis kvalitet, kundservice och tilltalande 
skyltfönster medan punkter som merförsäljning, exponering av varumärket 
och skyltdockor i butiken inte alls var lika viktigt för konsumenterna som för 
personalen. Skillnaderna kan bero på att personalen jobbar för att presentera 
och exponera varumärket medan konsumenterna besöker butiken för att få 
inspiration eller letar efter en specifik produkt.  
 

 
Figur 4.1 Viktiga variabler i den fysiska butiken för J.Lindeberg. 1 = Mycket lite och 10 = 
Mycket viktigt. 
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Del två av undersökningen handlade om att se hur personalen i butiken ser på 
sitt varumärke kontra hur deras konsumenter ser på varumärket. Detta för att 
förtydliga hur väl företaget förmedlar sina kärnvärden till sina konsumenter. 
Som vi kan se i figur 4.2 finns det punkter där personal och konsumenter är 
överens och punkter där de är mindre överens. Punkter där de båda var 
överens är exempelvis hur välkänt varumärket är och vardagligt. Däremot ser 
konsumenterna J.Lindeberg som ett festligare varumärke än vad personalen 
gjorde. De ansåg även att J.Lindeberg inte står lika mycket för kvalitet som 
personalen menar. Sedan finns det även punkter där spridningen mellan 
konsumenternas svar var ganska bred som exempelvis om J.Lindeberg är ett 
sportigt varumärke. 
 

 
Figur 4.2 Vilka variabler stämmer in på J.Lindeberg. 1 = Stämmer ej och 10 = Stämmer helt. 
 
 
Slutligen ställdes frågor till konsumenterna om hur väl vilka variabler stämde 
in på varför de befann sig i butiken. Som vi kan se i figur 4.3 fanns det många 
olika anledningar till varför konsumenterna valt att gå in i butiken. De 
punkter som var de främsta anledningarna var att de var där på grund av 
J.Lindebergs kvalitet, varumärke och många var där av en slump.  
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Figur 4.3 Varför befann sig konsumenten i J.Lindebergbutiken. 1 = Stämmer ej och 10 = 
Stämmer helt. 

4.1.3 Fältobservation av J.Lindebergs fysiska butik 
Exponering av produkter 
De har jobbat mycket med inredningen hos J.Lindeberg för att exponera 
produkter. I butiken som besöktes fanns äldre möbler som produkter 
presenterades på samt hyllor men även traditionella häng.  
 
Skyltfönster och inredning 
Butiken som besöktes hade mycket mörkt trä och mattor vilket gjorde att det 
kändes lite som en känsla att vara hemma hos någon. Väggarna pryddes av 
tavlor och väggarna av hyllor.   
 
Kundservice 
I butiken så hade de mycket bra kundservice och det märktes att de verkligen 
var kunniga inom deras område. I den butiken som besöktes märktes det att 
de har en mer personlig relation till sina kunder där det inte bara handlar om 
att sälja utan även om att skapa ett helhetsintryck kring J.Lindeberg.   
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4.1.4 Innehållsanalys av jlindeberg.se 
Nedan kommer resultatet av innehållsanalysen av jlindeberg.se att 
presenteras. 
 
Tydlig visuell hierarki på varje sida? 
I figur 4.54 ser vi J.Lindebergs startsida. I vänstermenyn kan vi se att 
hierarkin är som sådan; huvudrubriker och underrubriker. De enda 
underrubrikerna som visas är de för den huvudkategorin vi valt, så vi får anta 
att det finns underrubriker till de andra huvudkategorierna också. När vi 
kommer in i butiken hamnar vi automatiskt under Men’s collection, trots att 
det inte är den översta huvudrubriken.  
 

 
Figur 4.4. J.Lindebergs startsida 
 
Tydligt begränsade fält? 
Webbutiken har tydliga begränsade fält. En statisk vänstermeny som finns 
där hela tiden. Sedan har sidan ett eller två fält till beroende på vilken sida 
som är aktiv. På startsidan (se figur 4.54) och enskilda produktsidan (se figur 
4.56) så består sidan av tre fält, medan på sidan som visar fler produkter (se 
figur 4.58) och i kassan består sidan av två fält. 
 
Uppenbart vad som är klickbart? 
De använder samma typsnitt i rubrikerna i menyn som den övre rubriken på 
den aktuella sidan. Denna rubrik är inte klickbar.  
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Figur 4.5. Huvudrubrik J.Lindeberg. 
 
Minimerat brus?  
Sidan är väldigt enkelt med få grafiska element. Fokus ligger på 
produktvisningen. På första sidan har de en dynamisk del med bilder som 
växlar. När du lägger en vara i varukorgen så blinkar det till i gult i övre 
delen av sidan (se figur 4.61) för att markera att en vara lagts till i varukorgen 
och varukorgen finns. Annars finns det inga element på sidan som slåss om 
konsumentens uppmärksamhet.  
 
Var är jag? 
När jlindeberg.se öppnas befinner konsumenten sig automatiskt under Men’s 
Collection som har sin rubrik i en större storlek än de andra och är i svart till 
skillnad från de andra rubrikerna som är grå. Om en annan huvudrubrik 
klickas på visas dess underrubriker och underrubrikerna från som tidigare 
visats döljs. Om en underrubrik klickas på, exempelvis Jackets, har den 
kategorins rubrik överst på sidan (se figur 4.58). Om en specifik produkt 
klickas på däremot så försvinner rubriken Jackets. Det enda som indikerar 
var på sidan kosnumenten skulle befinna sig är att Jackets under Men’s 
Collection i vänstermenyn är nu i fet stil och svart.  
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Figur 4.6. Produktsida J.Lindeberg.  
 
Är det en tydlig namngivning? 
Hela namngivningen är på engelska och går inte att byta, vilket skulle kunna 
försvåra det för konsumenter som har svårt för engelska eller kanske inte 
talar språket alls. Huvudrubriken The Bridge Project kanske inte är så tydlig 
och det kan vara svårt att förstå vad som finns där under om konsumenten 
inte har varit i kontakt med varumärket och just The Bridge Project tidigare.  
 
Är sökfunktionen tydlig? 
Sökfunktionen ligger under alla huvudkategorier och är inte så synlig. Den 
hamnar olika högt upp beroende på vilken huvudkategori konsumenten valt 
(eftersom varje huvudkategori har olika antal produktkategorier). I rutan som 
presenteras så står det Search items vilket indikerar till att det är en ruta där 
konsumenten kan söka efter artiklar.  
 

 
Figur 4.7. Sökfunktionen J.Lindeberg. 
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Exponering av produkter 
Konsumenten måste gå in på en specifik produktsida för att kunna se 
produkter. Så vill konsumenten exempelvis titta på jackor måste hon klicka 
på Men’s Collection och sedan Jackets. Alla produkter visas på samma sida 
under varje produktkategori (se figur 4.58), men vissa sidor är märkta med en 
1a nere till vänster och kan finnas där för att det är möjligt att bygga på med 
fler sidor om det skulle tillkomma fler produkter.  
 

 
Figur 4.8. Exponering av produkter J.Lindeberg. 
 
Exponering av varumärket 
Högst upp till höger på sidan har J.Lindeberg sin logotyp som är statisk och 
finns alltid där. I varje beskrivning av produktkategorierna så förekommer 
J.Lindeberg. Förutom logotypen och produktkategoribeskrivningarna så 
förkommer J.Lindeberg även lite längre ner på sidan i grå box som tar dig 
vidare till deras hemsida (se figur 4.59).  
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Figur 4.9. Exponering av varumärket. 
 
Klädvisning på dockor/modeller 
Alla plagg visas på modeller och går även att se i olika vinklar och zoomas 
in.  
 
Digitala butikens grafiska design 
Butiken har väldigt sparsam grafisk design och jobbar med vitt, svart och 
grått. Den enda färgen som används (förutom ikoner till externa sidor) är när 
konsumenten väljer storlek på produkt och när en vara läggs i varukorgen då 
de använder sig av en gul färg (se figur 4.60 och 4.61). 
 

 
Figur 4.10. Val av storlek J.Lindeberg. 
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Figur 4.11. Produkt lagd i varukorgen J.Lindeberg. 
 
Liknande produkter 
När det kommer till liknande produkter så har J.Lindeberg inte någon sådan 
funktion, däremot har de en funktion som heter Related products vilket är 
relaterade produkter där de visar det andra plagget som modellen har på sig 
eller samma produkt fast i en annan färg (se figur 4.62). Till vissa av 
produkterna finns inte funktionen relaterade produkter. 
 

 
Figur 4.12. Relaterade produkter J.Lindeberg. 
 
Intern/Extern reklam på sidan 
Intern reklam finns på första sidan och på varje huvudkategorisida (se figur 
4.54 och 4.59) som är ingångar till olika produktsidor.  
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J.Lindebergs startsida utan logotyp 
Om J.Lindebergs skulle vara utan logotyp skulle det vara svårt att veta vilket 
företag som bedriver e-handeln. Att det var en e-handel hade kunnat listas ut 
eftersom det finns en vänstermeny som presenterar produkterna, men det 
finns ingen indikering om en varukorg eller liknande. 
 

 
Figur 4.13. Jlindeberg.se utan logotyp 

4.2  Resultat från informanter till Boomerang 
Nedan kommer resultatet att presenteras utifrån de data som har samlats in 
från alla informanter från Boomerang. 

4.2.1 Intervju med Boomerang 
Boomerang har drivit e-handel sedan oktober 2010. De vill att Boomerang 
ska upplevas som ett varumärke med sina rötter i de skandinaviska 
skärgårdarnas aktiva kläd - och livsstil. Varumärkets ursprung och livsstil 
definieras genom Boomerangs unika kombination av skandinavisk design, 
funktion och kvalitet. Samt som ett miljötänkande och modernt 
varumärke. Deras kärnvärden är hållbarhet, kvalitet, delaktighet, passion och 
blått. De har en bred köpmålgrupp som är från 18 år och uppåt men 
snittkunden är ca. 40 år, köpstark, stil- och kvalitetsmedveten med en hög 
grad av varumärkeslojalitet.  
 
Övergripande mål är att skapa en lönsam tillväxt genom att utveckla 
varumärket såväl nationellt som internationellt. Verksamhetsidén är att sälja 
hållbara produkter med omsorg i detaljer och materialval till personer världen 
runt som delar vår syn på en modern livsstil. De vill att konsumenten ska 
uppleva känslan av varumärket genom skandinavisk känsla i design och miljö 
samt musik och doft, välkomnande och intressant och något genuint och äkta 
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och inte minst möta en hög nivå av service. Det är även denna känsla som de 
vill förmedla i sin digitala butik. I den fysiska butiken jobbar det med 
upplevelsen mycket genom miljö och exponering av inredning, plagg, 
rekvisita och bildmaterial. I den digitala butiken är de i full gång med att 
tillföra mer inspiration (Karl, 2011).   

4.2.3 Survey med personal och konsumenter till Boomerang  
Vid första besöket av den fysiska butiken ombads en i personalen att fylla i 
en enkät (se bilaga 2) som var uppdelad i två delar, där de på en skala mellan 
1 till 10 fick fylla i hur väl vissa påståenden stämde överens med deras butik. 
Undersökningen gick till på samma sätt som för J.Lindeberg, tidigare nämnt i 
kapitel 4.1.2. Samma frågor ställdes sedan vid andra besöket i butiken till 
företagets konsumenter och även frågor om varför de befann sig i butiken. I 
figur 4.14 ser vi hur personalen och konsumenterna i Boomerangs fysiska 
butik ansåg att tidigare framtagna variabler ansågs vara viktiga i deras butik 
och även medianvärdet från undersökningen med konsumenter till samma 
butik. Övre och nedre kvartilavvikelser kommer även att presenteras för att 
tydligare få en överblick över hur pålitligt medianvärdet är. 
 
Som vi kan se figur 4.14 så var konsumenter och företaget överens om vad 
som är viktiga variabler i den fysiska butiken till Boomerang. De variabler 
som hade större spridning bland svaren hos konsumenterna var kundservice, 
merförsäljning och exponering av varumärket. Precis som hos J.Lindeberg 
kan det bero på att personalens och konsumenternas mål inte är det samma.  

 
Figur 4.14 Figur 4.1 Viktiga variabler i den fysiska butiken för Boomerang. 1 = Mycket lite 
och 10 = Mycket viktigt. 
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I del två av undersökningen så fick personalen och konsumenterna svara på 
hur väl vissa variabler stämde in på varumärket Boomerang. Som vi kan se i 
figur 4.15 så fanns det vissa variabler som personal och konsumenter var 
överens om medan de var mindre överens om andra. Variabler som de var 
överens om var exempelvis hur Boomerang uppfattas som välkänt, modernt 
och festlig. De variabler som de inte var helt överens om var exempelvis hur 
Boomerang uppfattas som populärt, där konsumenterna ansåg att Boomerang 
är ett populärt varumärke medan personalen inte ansåg att det var lika 
populärt och även hur prisvärt varumärket är.  
 

 
Figur 4.15 Vilka variabler stämmer in på Boomerang. 1 = Stämmer ej och 10 = Stämmer 
helt. 
 
Slutligen ställdes frågor till konsumenterna om hur väl vilka variabler stämde 
in på varför de befann sig i butiken. Som vi kan se i figur 4.16 fanns det 
många olika anledningar till varför konsumenterna valt att gå in i butiken. De 
punkter som var de främsta anledningarna till besöket var varumärket, 
kvalitén, kundservicen och ett lockande skyltfönster. Det var även överens 
om att priset inte var en anledning till att de var i butiken. Sedan var det några 
anledningar där det var en stor spridning bland svaren, som exempelvis att de 
hamnat i butiken av en slump. Även de variabler som fick höga 
medianvärden hade stor spridning bland svaren vilket tyder på att 
konsumenterna var där av många olika anledningar.  
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Figur 4.16 Varför befann sig konsumenten i Boomerangbutiken. 1 = Stämmer ej och 10 = 
Stämmer helt. 

4.2.4  Fältobservation av Boomerang 
Exponering av produkter 
Produkterna i butiken hängde främst i traditionellt häng och hade även kläder 
vikta på bord. Personalen berättade att de har en visual merchandiser som 
kommer och hänger om i butiken och ordnar med skyltfönstret.  
 
Skyltfönster och inredning 
Mycket tid verkar ha lagts ner för att skapa rätt känsla i både skyltfönster 
samt i butiken. Små detaljer som gör att konsumenten känner den är inne i en 
Boomerangbutik. Butiken var ljus med vitt trä och blåa detaljer som till 
exempel kuddar och andra tillbehör.  
 
Kundservice 
Det märktes att de aktivt jobbar med kundservicen i butiken. Personalen var 
väldigt trevlig och hälsade på alla som kom in i butiken och frågade om de 
ville ha hjälp utan att vara för framfusiga.  

4.2.5  Innehållsanalys av boomerang.se 
Nedan kommer resultatet av innehållsanalysen av boomerang.se att 
presenteras. 
 
Tydlig visuell hierarki på varje sida? 
När konsumenten kommer in på boomerang.se så ser hierarkin ut som sådan; 
först får måste Man, Kvinna eller Outlet väljas, när ett val har gjorts, till 
exempel Man finns tre rubriker, Man, Plagg eller Accessoarer och under 
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dessa visas vilka produktkategorier som finns under vardera rubriken (se 
figur 4.64). 
 

 
Figur 4.17. Hierarki i menyn Boomerang. 
 
Tydligt begränsade fält? 
Boomerang har i sin digitala butik fält horisontellt. Två rader med menyer 
upptill och sedan en dropdown för produkter, sedan ett fält för content och 
slutligen footer.  
 
Uppenbart vad som är klickbart? 
I figur 4.64 kan vi se hur menyn för boomerang.se ser ut. De har använt sig 
av samma typsnitt för rubriker och för länkar och därför så kan vi inte se att 
Webshop och Man, Plagg och Accessoarer under Man inte är klickbara. På 
produktsidan är det lite mer tydligt vad som är klickbart och inte (se figur 
4.65). Det kan också bero på namngivningen och vad konsumenten vill kunna 
klicka på i det läget. 
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Figur 4.18. Produktsida Boomerang 
 
Minimerat brus?  
När konsumenten är inne på en produktkategori så finns ingen översikt över 
vad det finns för produkter utan måste bläddra horisontellt bland produkterna 
(se figur 4.66). Dessa har även en mouse overfunktion så konsumenten måste 
föra musen över produkten för att se vilka färger den finns i samt pris. Även 
varukorgen har en mouse over där varukorgen fälls ut varje gång musen för 
över den.  
 

 
Figur 4.19. Produktlista med mouse over Boomerang. 
 
Var är jag? 
Det finns ingen indikering om under vilken produktkategori konsumenten 
befinner sig, däremot syns det vilket huvudkategori som är aktiv, Man, 
Kvinna eller Outlet (Se figur 4.66). 
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Är det en tydlig namngivning? 
På boomerang.se har konsumenten möjlighet att välja språk mellan svenska 
och engelska vilket gör att det blir lättare att förstå namngivningarna, 
beroende på var konsumenten kommer från.  
 
Är sökfunktionen tydlig? 
Sökfunktionen är väldigt tydlig och ligger högst upp till vänster så det är det 
första konsumenten ser när hon går in på sidan. I sökrutan så står det sök 
produkt vilket tydligt berättar vad som ska göra. Den är statiskt och finns 
alltid tillgänglig.  
 

 
Figur 4.20. Sökfunktion Boomerang. 
 
Exponering av produkter 
Konsumenten måste gå in på en specifik produktkategori för att kunna se 
produkterna. För att byta kategori måste konsumenten åter igen välja Man, 
Kvinna eller Outlet för att se produktkategorilistan.Om specifik produktsida 
däremot är aktiv och konsumenten vill flytta sig uppåt i hierarkin, finns det 
en grå länk som heter Tillbaka till produktlistan (se figur 4.65). 
 
Exponering av varumärket 
Förutom logotypen som statiskt finns högst upp till höger på sidan så 
förekommer bara Boomerang i huvudmenyn där de beskriver 
Boomerangeffekten och i footern där det finns information om företaget. 
 
Klädvisning på dockor/modeller 
Boomerang använder sig inte av modeller eller av dockor för att visa hur 
kläderna skulle sitta på kroppen. Däremot visar de produkterna frilagda och 
med mouse overfunktionen som gör att plagget zooma in så fort musen förs 



 

 40 

över den aktiva produkten (se figur 4.68). 
 

 
Figur 4.21. Mouse over på produktsidan. 
 
Digitala butikens grafiska design 
Huvuddelen av sidan är mörkgrå och i headern och footern så använder de sig 
av en ljus randig bakgrund. Förutom de olika gråa nyanserna som de jobbar 
med har de även röd som komplementfärg i vald huvudkategori, köpknappen 
och i varukorgen (se figur 4.68). 
 
Liknande produkter 
De använder sig inte av liknande produkter men har en annan funktion som 
finns på vissa plagg som heter Create the Perfect Match där de presenterar 
produkter som de anser matcher den produkt konsumenten tittar på (se figur 
4.69). 
 

 
Figur 4.22. Create the perfect match Boomerang. 
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Intern/Extern reklam på sidan 
Förutom första sidan där de har lite intern reklam så finns det ingen annan 
reklam i butiken som har ingångar till produkter. Däremot har de funktionen 
Create the Perfect Match som tidigare nämnt tar dig till produkter inom 
andra produktkategorier (se figur 4.69).  
 
Boomerangs startsida utan logotyp 
Boomerang däremot har lyckats fånga den bild av deras varumärke de 
tidigare beskrivit på startsidan, däremot är det inte samma känsla av 
varumärket inne på produktsidan. Deras fysiska butik var väldigt ljus och gav 
en känsla av skärgården. Deras digitala butik går däremot i en väldigt mörkt 
grå som inte speglar den bild Boomerang gett om varumärket (se figur 4.70).  
 

 
Figur 4.23. Boomerang.se utan logotyp. 

4.5  Enkät med konsumenter som handlar online 
En enkät, gjord i Google Spreadsheet skickades ut till vänner och bekanta via 
Facebook och mail, där de ombads sprida den vidare till sina vänner och 
bekanta vilket gjorde att det blev en snöbollseffekt. Sammanlagd deltog 40 
informanter i undersökningen. Nedan kommer resultatet presenteras utifrån 
de figurer som Google Spreadsheet (2011) sammanställt. 
 
I figur 4.24 kan vi se att de flesta som bidrog i undersökningen var mellan 
18-25 år. Sedan var det ganska jämt fördelat kring övriga informanter.  
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Figur 4.24. Åldersfördelning av informanterna online. 
 
Det var en ganska jämn fördelning av kvinnor samt män som deltog i 
undersökningen. Lite fler kvinnor än män deltog (se figur 4.25). 
 

 
Figur 4.25. Könsfördelning av informanterna. 
 
Första frågan som ställdes var hur viktigt informanterna ansåg att exponering 
av produkter är när de handlar online. Som figur 4.44 visar så svarade de 
flesta på en skala mellan 8-10, vilket betyder att de ansåg att det var viktigt 
till mycket viktigt (se figur 4.26).  
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Figur 4.26. Hur viktigt är det med exponering av produkter. 
 
Vid frågan om informanterna tyckte att det var viktigt med tilltalande reklam 
på sidan så var den spridning av svar. De flesta ansåg dock att det inte var 
viktigt. Men det var även informanter som svarade från skala 5 och uppåt till 
skala 10, så vi kan se att vissa informanter ansåg reklam vara viktig (se figur 
4.27).  
 

 
Figur 4.27. Hur viktigt är det med tilltalande reklam på sidan. 
 
De festa informanterna ansåg att det var viktigt att få se hur kläderna ser ut på 
modeller om de handlar kläder. Den största spridningen av svar kom mellan 
skalan 5 till 10 (se figur 4.28). 
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Figur 4.28. Hur viktigt det är med klädvisning på modeller. 
 
Vid frågan om hur viktigt det är med kvalitet så svarade alla mellan skala 5 
till 10. De flesta svaren var mellan 8 och 10, vilket betyder att de flesta 
informanterna ansåg det vara viktigt till mycket viktigt (se figur 4.29).  
 

 
Figur 4.29. Hur viktigt det är med kvalitet. 
 
De flesta informanterna svarade ganska jämt fördelat mellan skala 5 och 10. 
De menar alltså att det är mer viktigt än mindre viktigt att priserna är låga när 
de handlar online (se figur 4.30).  
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Figur 4.30. Hur viktigt det är med låga priser. 
 
Vid frågan hur viktigt det är att sidan visar liknande produkter så var det en 
stor spridning av svaren och en jämn fördelning från skala 1 till 8. Vilket 
betyder att det är mer viktigt för vissa informanter att få förslag på liknande 
produkter än vad det är för andra (se figur 4.31).  
 

 
Figur 4.31. Hur viktigt det är att presentera liknande produkter.  
 
De flesta informanterna ansåg att det är viktigt med hur webbutikens grafiska 
design är utformad. Spridningen är mellan skala 4 till 10, då kan vi se att 
ingen tycker att det är mindre viktigt utan de var alla överens om att den 
grafiska designen spelar roll (se figur 4.32).  
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Figur 4.32. Hur viktigt det är med webbutikens grafiska design. 
 
Informanterna var ganska överens när frågan om hur viktigt det är med 
information om leveranstid. Den största spridningen var mellan skala 7 till 10 
(se figur 4.33).  
 

 
Figur 4.33. Hur viktigt det är med information om leveranstid. 
 
De flesta av informanterna handlar online minst en gång i månaden. Det var 
även många informanter som handlar en gång i kvartalet. Ingen av 
informanterna svarade att de inte handlar online (se figur 4.34).  
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Figur 4.34. Hur ofta handlar du online? 
 
När frågan varför informanterna handlar online så hade de möjlighet att välja 
flera passande alternativ och därför är svaren fler än 40. Det som var den 
största anledningen till att de handlade online var att de har möjlighet att 
handla dygnet runt (se figur 4.35).  
 

 
Figur 4.35. Varför handlar du online. 
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5  Diskussion  
Här nedan kommer resultatet av denna undersökning att diskuteras och 
reflekteras.  
 

5.1 Problemlösning 
I problemformuleringen beskrev jag problematiken kring när singel 
brandföretag startar och/eller bedriver e-handel. Empirin har byggt på att ta 
reda på om företagen verkligen jobbar efter sina kärnvärden och se om de 
jobbar mot sina konsumenters mål, men även att ta reda på vilka 
konsumenterna är, vilka deras mål är samt om de upplever varumärket på 
samma sätt som företag vill att de ska uppleva det. Slutligen har jag även 
tittat på e-handel ur ett bredare perspektiv för att se vad som är viktigt när 
konsumenter handlar online. 
 
De frågor som jag ville besvara i denna studie var; 
 
- Hur kan helhetsupplevelsen konsumenten får i den fysiska butiken 
efterliknas och lyftas in i den digitala butiken? 
 
- Vilka variabler bör beaktas till när e-handel designas för single brandföretag 
så konsumenten får en positiv upplevelse av varumärket? 
 
Utifrån figur 2.6 Livscykeln för att designa företagsrelevant 
användarupplevelse (Donoghue, 2002) bestämde jag mig att för att se om 
single brandföretagen J.Lindeberg och Boomerang hade en bra 
användarupplevelse i sin e-handel och om inte, hur det skulle kunna vara 
möjligt att lyfta in den upplevelse som konsumenterna får i den fysiska 
butiken in i den digitala butiken. Mitt mål var då att ta reda på vad företagen 
hade för företagsstrategi, kärnvärden, mål och hur de idag arbetar med 
upplevelsen i både den fysiska och digitala butiken. Sedan ville jag även ta 
reda på vad konsumenter har för mål, vad de anser är viktigt är de handlar i 
fysiska samt fysiska butiker och även hur deras syn på dessa varumärken är. 
Slutligen gjordes en fältobservation i de fysiska butikerna samt en 
innehållsanalys i de digitala butikerna för att se hur de jobbar med alla de 
variabler jag samlat in och hur de arbetat efter användbarhetsprinciper online.  
 
Den första frågeställningen, om hur upplevelsen som konsumenten får i den 
fysiska butiken skulle kunna lyftas in i den digitala butiken har jag funnit att 
det finns mycket för de undersökta företagen att jobba med. Som det ser ut nu 
ser jag att företagen inte har arbetat något med att lyfta in den känsla de 
förmedlar i den fysiska butiken in till den digitala butiken. Dels måste de se 
till vad deras konsumenter efterfrågar och samtidigt lyfta fram och jobba med 
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sina kärnvärden. Som vi kan läsa i resultatet så överensstämmer inte 
företagens syn på sitt varumärke helt med hur deras konsumenter ser på det. 
Ett tydligt exempel har vi i figur 4.15 där vi kan se att Boomerang anser sig 
själva vara ett preppy varumärke, medan deras konsumenter anser att de inte 
alls är lika preppy. Om vi tar J.Lindeberg som exempel så ansåg 
butikspersonal att det inte alls var ett festligt varumärke (se figur 4.2) medan 
konsumenterna ansåg att det var mer ett festligt varumärke. Den delen visar 
på att företagen måste jobba mer aktivt med sina konsumenter och vara mer 
nyfikna på vilka de är och hur kommunikationen sker. Företagen formulerar 
sina kärnvärden som sedan butik och butikspersonal kommunicerar till sina 
konsumenter. Om dessa kärnvärden kommuniceras på ett tydligt sätt och 
uppfattas korrekt av konsumenterna så är det viktigt att emulera dessa till e-
handel och webb. Vilka är företagens konsumenter och vad vill dem med 
varumärket? Även Cooper (2007) beskriver hur företagens mål ska möta 
användarnas och på så sätt skapa en lyckad produkt. Båda företagen har 
tydliga kärnvärden och arbetar enligt mig aktivt med dessa i deras fysiska 
butiker men tappar det när det kommer till att förmedla detta online, vilket 
jag diskuterar lite djupare kring nedan.   

5.1.1 Företagets mål och kärnvärden 
Först och främst måste företaget ha tydliga mål, kärnvärden och visioner 
klara. Detta så att de vet vad de jobbar mot och jobbar mot samma sak. Om 
denna del är tydlig för alla anställda på företaget kan de tillsammans jobba 
mot att få sina konsumenter att se på dem på samma sätt. Av de företagen jag 
undersökte hade båda väldigt tydliga mål och kärnvärden och av de anställda 
jag talade med så anser jag att de har samma syn och mål. Detta anser jag 
vara grundstenen för att jobba vidare med användarupplevelsen.  

5.1.2 Konsumentens mål 
Den andra delen är att ta reda på vilka de enskilda företagens konsumenter är. 
Vilka är konsumenterna, var finns de och vad är deras mål? Något jag anser 
är viktigt är att undersöka om de verkliga konsumenterna är de samma som 
deras målgrupp, den grupp personer de riktar sig till. Ju mer företagen vet om 
sina konsumenter desto lättare blir för dem att hjälpa dem uppfylla sina mål 
och rikta sin företagsverksamhet mot dem. Förutom att ta reda på vilka 
företagets konsumenter är menar jag att det är lika viktigt att ta reda på vad 
deras mål är. Vad är de ute efter för produkter, känsla, upplevelse och 
kvalitet. Vad har de för krav på varumärket och hur ska företaget göra för att 
leva upp till dessa och behålla sina konsumenter för en långvarig relation? 

5.1.3 Fysisk butik vs. Digital butik 
Resultatet visar på att båda butikerna jobbar väldigt aktivt i deras fysiska 
butik för att deras konsumenter ska få en så bra helhetsupplevelse som 
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möjligt. Det hela börjar redan när konsumenten kliver in i butiken och får en 
känsla om vilken butik de har hamnat i. Båda butikerna jobbade även aktivt 
med kundkontakt och såg till att konsumenten blev nöjd. Det märks att det är 
kunnig personal som är måna om sina kunder. När jag däremot besökte deras 
digitala butiker så upplevde jag inte alls samma känsla. De färger och former 
de jobbar med i den fysiska butiken avspeglar sig inte i den digitala butiken. 
Boomerang beskriver exempelvis sitt varumärke som att det ska spegla den 
skandinaviska designen, vilket för mig är väldigt ljust, rent och enkelt (se 
kapitel 4.2.1) som jag tycker att produkterna och den fysiska butiken speglar, 
medan deras digitala butik går i en mörk grå färg där inte samma känsla 
speglas (se kapitel 4.2.5). J.Lindeberg beskriver sitt varumärke som 
sofistikerat som varvas med klassiskt och mode, där inredningen i den fysiska 
butiken gick i rustika träslag (se kapitel 4.2.1). Denna känsla avspeglar sig 
inte heller i deras digitala butik, då den är väldigt enkel, ljus och fundamental 
(se kapitel 4.1.4).  Båda företagen har en enkel e-handel där produkter 
presenteras på ett bra sätt men där de inte alls har jobbat med sitt varumärke 
och ge konsumenten den helhetsupplevelse som de får i den fysiska butiken. 
Detta kan bero på att antingen företagen inte har sett vikten i att även 
förmedla sitt varumärke online, så att webbyrån som tagit fram e-handeln då 
har arbetat utifrån en standardmall. Det kan också vara så att webbyrån inte 
fångat upp företagets kärnvärden och på så sätt inte förmedlat dem vidare. 
 
I teorin beskrevs branding utifrån Hatch & Schultz (2008) som menar att ofta 
när en butik besöks så omfamnas konsumenten av en upplevelse som är en 
känsla som speglar varumärket. Därför är det viktigt att skapa en relation till 
varumärket och att det blir en helhet, från produktdesign till de anställda i 
företaget. Jag menar att det är precis lika viktigt att företagen jobbar med 
denna känsla och relation som deras konsumenter har till varumärket även 
online. Eftersom att fler och fler handlar online och varumärken kan nå ut till 
fler av deras tänkta konsumenter är det ännu viktigare att de jobbar med sitt 
varumärke online. Även Carlén (2002) skriver att bygga och vårda 
varumärket har fått en ökad betydelse sedan Internet börjat fungera som 
kommunikationskanal. Konsumenterna har möjlighet att snabbt sprida 
positiv, men även negativ information om det eventuellt skulle skilja i vad 
varumärket lovar och vad de håller. Det är här jag menar att single 
brandföretag måste jobba mer, att vårda, men även förmedla samma känsla 
och upplevelse som de gör i den fysiska butiken. De variabler som är viktigt 
för företagen att lyfta in i den digitala butiken är de där konsumenternas syn 
möter företagets, vilket visar på att det är just dessa variabler som de 
förväntar sig av varumärket. Medan de variabler där personalen, företagen 
och konsumenterna är oense måste de börja jobba mer med att förmedla så att 
konsumenterna slutligen har samma syn som företaget.  
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5.1.4 Viktiga variabler kring single brandföretag och e-handel 
Slutligen fick jag då fram de variabler jag har sett är viktiga när single 
brandföretag ska driva e-handel. Dessa är varumärkets kärnvärden, tydlig 
branding, konsumenternas mål och användarvänlighet för att skapa en bra 
användarupplevelse.  
 
Företaget måste ha klart för sig vilka deras kärnvärden är, detta dels för att de 
själva ska kunna förmedla sitt varumärke, men även för att alla anställda ska 
förmedla samma sak. Det gör det enklare för hela företaget att tillsammans 
jobba åt samma håll. Sedan är det som tidigare nämnt viktigt att ha en tydlig 
grafisk profil och kärvärden. Hatch & Schultz (2008) menar att konsumenter 
drar paralleller mellan varumärket och dess logotyp. Jag ser då att det är 
viktigt att jobba tillsammans med kärnvärden och företagets grafiska profil 
genom hela upplevelsen för att känna ett starkare band till varumärket och 
skapa en relation. När konsumenterna väljer att ta kontakt med varumärket så 
har de ett mål, som tillexempel att köpa en produkt eller att jämföra priser, 
och därför är det är viktigt för företaget att tillsammans med konsumenterna 
se till att deras mål uppnås för att på så sätt skapa tillfredsställelse. När alla 
dessa delar är klara och företaget vet vad de vill samt vad deras konsumenter 
bör e-handeln byggas utifrån alla dessa mål, detta tillsammans med viktiga 
användbarhetsprinciper som gör det enklare för en konsument att använda en 
webbsida. Laudon & Travner (2010) beskriver att det finns en första 
inlärningskurva hos konsumenter som handlar online för första gången. Det 
är just därför jag menar att e-handeln bör vara så enkel som möjligt att 
använda. Om företag skulle se till att jobba mer med alla dessa delar ser jag 
att användarupplevelsen online skulle bli betydligt bättre än vad den är idag. 
Om företag jobbar aktivt med dessa delar och är måna om att deras 
konsumenter alltid ska vara en del i deras interaktiva företag så menar jag att 
företagen kan skapa en användarupplevelse i deras digitala butik som 
efterliknar den upplevelse deras konsumenter får i den fysiska butiken. Detta 
är viktigt för single brandföretag eftersom både deras fysiska och digitala 
butiker finns för att stärka relationen till varumärket och då är det viktigt att 
båda förmedlar företagets kärnvärden.  
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6 Avslutning 

Nedan kommer slutsatsen att presenteras och även vidare forskning inom 
ämnet. 

6.1 Slutsats 
Av denna studie kan jag dra slutsatsen att de två företagen jag undersökte inte 
har efterliknat den upplevelse konsumenterna får i den fysiska butiken in i sin 
digitala butik. Resultatet har visat på att de jobbar väldigt aktivt med sina 
kärnvärden och upplevelsen i den fysiska butiken men skulle behöva arbeta 
mer med upplevelsen i den digitala butiken. För att efterlikna upplevelsen 
anser jag att de bör jobba mer aktivt med sina konsumenter för att förstå vilka 
de är och hur de ser på deras varumärke. Sedan utifrån resultatet jobba mer 
aktivt med att möta sina konsumenter men även sina egna mål även online.  
 
De variabler jag anser att single brandföretag bör förhålla sig till i framtiden 
är tydliga kärnvärden som de aktivt jobbar efter, en tydlig grafisk profil som 
går som en röd tråd genom hela företaget, konsumenternas syn och mål med 
varumärket och deras butiker och slutligen bra användbarhet för att göra det 
så enkelt för konsumenterna som möjligt att interagera med varumärket och 
på så sätt skapa en bra användarupplevelse som både företag och 
konsumenter kommer att ha glädje av.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie blev i slutändan betydligt större än vad jag trodde att den skulle 
bli. Många frågor har uppstått under vägen och det finns många delar att 
forska vidare kring. Det jag finner väldigt intressant är att det inte finns 
någon tidigare forskning kring detta ämne trots att det är något som jag finner 
väldigt i tiden och intressant för många parter.  
 
Först och främst hade det varit väldigt intressant att titta på fler företag och 
problematiken kring branding och användbarhet eftersom det finns många 
gånger dessa två delar krockar med varandra. Hur kan den teoretiska och 
humanistiska approachen samspela på bästa sätt? Jag tror även att det finns 
mycket mer att få ut från konsumenterna och anser att det kanske hade gett 
mig mer om jag hade genomfört djupintervjuer med alla dessa informanter. 
Det hade även varit intressant att göra nya designförslag till företagen i denna 
studie och se om konsumenterna hade upplevt någon skillnad. 
 
Laudon & Travner (2010) menar för många konsumenter är shopping i 
fysiska butiker en kulturell och social upplevelse där konsumenterna kommer 
i direktkontakt med andra konsumenter. Därför vore det även intressant att 
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undersöka vidare hur viktigt det är när konsumenterna handlar online. Skulle 
det kanske vara något som påverkar användarupplevelsen positivt eller 
kanske negativt. Detta med tanke på att det börjar bli mer och mer populärt 
med social shopping online.  
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8 Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjufrågor till huvudkontoret 
Bilaga 2. Enkät till butikspersonal 
Bilaga 3. Enkät till konsumenter i den fysiska butiken 
Bilaga 4. Enkät till konsumenter online 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till huvudkontoret 
 
Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas? 
 
Vilka är varumärkets kärnvärden? 
 
Vad har ni för målgrupp? 
 
Vad har ni för verksamhetsstrategi och mål? 
 
Hur länge har ni drivit e-handel på er webbsida? 
 
Vad vill ni att konsumenten ska få för upplevelse när de besöker er fysiska 
butik? 
 
Vad vill ni att konsumenten ska få för upplevelse när de besöker er digitala 
butik? 
 
Hur jobbar ni med konsumentens upplevelse i er fysiska butik? 
 
Hur jobbar ni med konsumentens upplevelse i er digitala butik? 
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Bilaga 2. Enkät till butikspersonal 
 
Hur viktigt skulle du säga att detta är i er butik? 
 Mycket 

lite 
        Mycket 

viktigt 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet 
ej 

Exponering av 
produkter 

           

Tilltalande 
skyltfönster 

           

Skyltdockor i 
butiken 

           

Kvalitet            
Låga priser            
Merförsäljning            
Exponering av 
varumärket 

           

Kundservice            
Varumärkets 
värde 

           

 
Hur väl stämmer detta in på ert varumärke? 
 Stämmer 

inte 
        Stämmer 

helt 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet 
ej 

Populärt            
Kvalitet            
Prisvärt            
Ungdomligt            
Sportigt            
Välkänt            
Preppy            
Modernt            
Festligt            
Vardagligt            
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Bilaga 3. Enkät till konsumenter i den fysiska butiken 
 
Ålder? 
18- 18-25 26-30 31-35 36-40 41-45 45+ 
       
 
Kön? 
Man Kvinna 
  
 
Hur viktigt är detta för dig? 
 Mycket 

lite 
        Mycket 

viktigt 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet 
ej 

Exponering av 
produkter 

           

Tilltalande 
skyltfönster 

           

Skyltdockor i 
butiken 

           

Kvalitet            
Låga priser            
Merförsäljning            
Exponering av 
varumärket 

           

Kundservice            
Varumärkets 
värde 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 61 

 
Varför är du i denna butik? 
 Stämmer 

inte 
        Stämmer 

helt 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet 
ej 

För 
varumärket 

           

För priserna            
För kvalitén            
För en 
specifik vara 

           

Kundservicen            
Blivit tipsad            
Lockande 
skylfönster 

           

Hamnade här 
av en slump 

           

 
Hur väl stämmer detta in på varumärket? 
 Stämmer 

inte 
        Stämmer 

helt 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet 
ej 

Populärt            
Kvalitet            
Prisvärt            
Ungdomligt            
Sportigt            
Välkänt            
Preppy            
Modernt            
Festligt            
Vardagligt            
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Bilaga 4. Enkät till konsumenter online 
 
Hur viktigt är detta när du handlar online? 
 Mycket 

lite 
        Mycket 

viktigt 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vet 
ej 

Exponering 
av produkter 

           

Tilltalande 
reklam på 
webbsidan 

           

Klädvisning 
på modeller 

           

Kvalitet            
Låga priser            
Presentation 
av liknande 
produkter 

           

Möjlighet att 
kontakta 
kundservice 

           

Tillit till 
webbutiken 

           

Webbutikens 
grafiska 
design 

           

Information 
om 
leveranstid 

           

 
Hur ofta handlar du online? 
Minst en gång i veckan  
Minst en gång i månaden  
Minst en gång i kvartalet  
Minst en gång i halvåret  
Minst en gång per år  
Jag handlar inte online  
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Varför handlar du online? (Flera svar är möjliga) 
Det är billigare än i fysiska butiker  
Jag handlar produkter som inte finns där 
jag bor 

 

Jag handlar specifika varumärken  
När jag blivit tipsad om en 
webbutik/produkt 

 

Jag kan handla dygnet runt  
Jag jämför priser  
Jag kan titta på produkter i lugn och ro  
Jag handlar bara online när jag verkligen 
måste 
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