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Title: What does luxury look like? – A qualitative study about what it is in the web design 
that makes the consumer experience a brand as luxurious 
 
Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of what it is in the web 
design that makes the consumer experience a brand as luxurious.    
            
Methodology: This study has a qualitative approach and to gather the data we put together 
three focus groups. Before the focus groups a non-luxurious website for a fictitious shoe 
brand was created. In each group the participants were asked to discuss how luxurious they 
experienced the brand to be based on the website with the help of claims that us researches 
had put together with the help of theories about luxury. During the focus group the website 
were edited based on the webdesigndimensions, layout and graphics, until the participants 
experienced the brand as luxurious. 
 
Conclusion: It is mostly in the graphics, and especially in the images, where there is room to 
highlight the brands luxury values. The images should be appealing as well as clearly 
visualize the brands luxurious attributes. The consumer also experience the brand as luxurious 
if the website has coordinated colors and fonts. Neutral and muted colors are seen as more 
luxurious than bright, intense colors. The website layout is also closely related to its graphics 
since the linkmeny should be placed horizontal below the header to free more space for 
product images where a vertical linkmeny otherwise would have been placed. The layout can 
also help to enhance the graphical by placing the most important graphic elements such as 
product images on the upper part of the page. 
 
Further research: In this report we propose three possibilities for further research: (1) the 
study is repeated with a brand with other products than shoes and fashion, (2) the study is 
repeated with even more than three focus groups and (3) the results of this study is tested in a 
quantitative study. 
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1. INLEDNING 
I rapportens inledande kapitel introduceras läsaren för begreppet lyx som utreds och 
definieras. I kapitlet diskuteras även problemområdet lyx på Internet. Till sist presenteras 
studiens syfte. 
 
1.1 BAKGRUND 
Lyxkonsumtion är inget nytt, utan något som konsumenter har ägnat sig åt sedan länge 
tillbaka (Ghosh & Varshney, 2013). Under 1600-talet var det ovanliga varor som ansågs 
lyxiga, såsom pärlor, kristaller, parfymer och Karibiska kryddor. Detta utvecklades under de 
följande århundradena till att handla om hantverk, och idag har utvecklingen gått ett steg 
längre till att i stor utsträckning handla om varumärken (Berthon, Pitt, Parent and Berthon, 
2009). Begreppen produkter och varumärken kan idag vara svåra att särskilja i lyxkontexten 
(Ghosh & Varshney, 2013). När det gäller exempelvis produkter som lyxvillor är det 
produkten i sig som bär karaktärsdragen av lyx, och inte varumärket. När det gäller 
varumärken som exempelvis Louis Vuitton, som erbjuder produkter inom flera olika 
produktkategorier, är det istället varumärket som anses lyxigt utan att en specifik produkt tas i 
åtanke. Enligt Ghosh & Varshney (2013) finns det idag även en negativ syn på 
lyxkonsumtion. Lyx är något som relaterar till självförverkligande, och kan därför anses som 
onödigt och överflödigt. Trots detta har marknaden för lyx ökat markant under de senaste 
decennierna. Marknaden för lyxkonsumtion har gått från att omsätta 20 miljarder dollar år 
1985, till att omsätta 240 miljarder dollar år 2014 (Okonkwo, 2009; Jain, Khan, Mishra, 
2015). Lyx är en av de mest attraktiva och snabbast växande segmenten i världen. Fenomenet 
har gått från att tillhöra samhällseliten, till att vara tillgänglig för allmänheten (Jain, Khan, 
Mishra, 2015). Under de allra senaste åren har lyx varit ett område som intresserar den 
akademiska världen såväl som affärsvärlden. Detta beror, enligt Jain, Khan och Mishra 
(2015), på den enorma tillväxten inom branschen.  
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Trots tillväxten inom lyxbranschen har det inte lagts mycket kraft på att undersöka 
konsumentbeteende i lyxkontext (Berthon et.al., 2009; Wiedmann, Hennings and Siebels, 
2009; Jain, Khan, Mishra, 2015). Den ökande efterfrågan på lyxvaror trycker på behovet av 
ytterligare forskning inom området (Jain, Khan, Mishra, 2015). Lyxbranschen har inte bara 
ökat i allmänhet, utan en särskilt snabbt växande kanal för lyxprodukter och lyxvarumärken är 
Internet. Distributionskanalen fördubblades mellan år 2012 och 2015, till att år 2015 stå för 7 
% av den totala distributionen av lyx (Bain & Company, 2015).  Trots denna ökning ses 
Internet som en olämplig kanal för lyxvarumärken, vilket har kommit att kallas för Internet-
paradoxen (Kapferer & Bastien, 2012; Okonkwo, 2009). Internet-paradoxen handlar i stora 
drag om att Internet som massmedium förstör de värden som kännetecknar lyxkonsumtion, 
samtidigt som Internet har visat sig vara en snabbt växande distributionskanal för 
lyxvarumärken (Okonkwo, 2009). Att ignorera Internet som kanal för lyxvarumärken kan 
dock utgöra ett stort hot för företag som är aktiva inom branschen (Hennings, Wiedmann & 
Klarmann, 2012). För dessa företag utgör internet-paradoxen en utmaning som handlar om 
problematiken att transferera de lyxiga karaktärsdragen till e-miljön (Kapferer & Bastien, 
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2012; Okonkwo, 2009). Det som ofta kännetecknar uppbyggnaden av lyxvarumärkens 
webbsidor är att tyngd läggs på en lyxig ”webmosphere” (Okonkwo, 2009), det vill säga det 
grafiska såsom animationer, produktbilder och videos. Även om grafiken representerar ett 
väsentligt element av webbsidans uppbyggnad är det inte tillräckligt vid presentationen av 
varumärket, utan bör endast existera tillsammans med en funktionell webbdesign. En 
funktionell webbdesign är väsentlig för kundens upplevelse av e-butiken (Okonkwo, 2009; 
Colla & Lapoule, 2012; Lim, Widdows & Hooker, 2009), och i förlängningen för att nå 
framgång inom e-handel (Yen, Hu & Wang, 2007). Inom lyxbranschen är det viktigt att ha 
balans mellan de grafiska elementen och webbsidans layout (Okonkwo, 2009).  
 
Hur en e-butik som säljer lyxprodukter ska vara designad i avseende på layout och grafik för 
att konsumenten ska uppleva värdena av lyx är ett relativt outforskat område (Okonkwo, 
2009; Hennigs et al., 2012; Kluge, Königsfeld, Fassnacht och Mitschke, 2013). För att bidra 
inom detta område måste det först redas ut vad som utgör konceptet lyx överlag. Detta är 
något som är omtvistat (Gupta, 2009; Wiedmann, Hennings & Siebels, 2009; Jain, Khan & 
Mishra, 2015), då begreppet inte har någon allmänt accepterad definition inom den 
akademiska världen (Gupta, 2009; Wiedmann, Hennings & Siebels, 2009; Jain, Khan & 
Mishra, 2015). Jain, Khan och Mishra (2015) sammanfattar begreppet lyx som produkter, 
tjänster eller varumärken som har ett högt pris, är exklusiva eller sällsynta samtidigt som 
produktkvaliteten och hantverket är i särklass. Wiedmann, Hennings och Siebels (2009) 
definierar lyx som funktionalitet, kvalitet, unikhet, självförverkligande, njutning, pris, skryt 
och prestige. Ghosh och Varshney (2013) definierar lyx som produkter med högt pris, 
användbarhet, exklusivitet samt hög kvalitet, eller snarare konsumentens uppfattning om 
kvalitet, då den exakta kvaliteten kan vara svår att bedöma. Nueno och Quelch (1998) 
argumenterar för att lyxvarumärker delar en mängd karaktärsdrag såsom konsekvent 
premiumkvalitet, bra hantverk, begränsad produktion/distribution, status och högt pris. 
Berthon et.al. (2009) identifierar tre lyxdimensioner kopplade till de värden som lyx ger 
konsumenten, vilka är: (1) den funktionella dimensionen, vilket är det objektiva värdet som 
lyx ger konsumenten i form av bra kvalitet och bra hantverk, (2) upplevelsedimensionen, 
vilket är det subjektiva värdet som består av njutning och (3) den symboliska dimensionen, 
vilket är det kollektiva värdet samhället skapar. Vigneron och Johnson (2004) delar istället in 
lyx i två dimensioner – den personliga och den icke-personliga. Den personliga dimensionen 
består av njutning och självförverkligande, medan den icke-personliga dimensionen består av 
status, unikhet och kvalitet.  
 
Trots att det inte finns någon entydig definition, finns det vissa gemensamma nämnare för hur 
lyx definieras i litteraturen. Utifrån samtliga ovan nämnda definitioner är det möjligt att dela 
in lyx i fyra dimensioner: social status (skryt, prestige, det kollektiva värdet), exklusivitet 
(sällsynthet, begränsad produktion/distribution, högt pris, unikhet), kvalitet (hög 
produktkvalitet, hög uppfattad kvalitet, bra hantverk, funktionalitet, användbarhet, det 
objektiva värdet) och njutning (självförverkligande, det subjektiva värdet). Frågan som 
kvarstår är hur dessa dimensioner kan transfereras till e-miljön och återspeglas i 
webbdesignens grafik och layout. Trots att detta är relativt outforskat är det inte helt 
outforskat. Några forskare som har gjort ett försök att bidra till området är Kluge et.al. (2013), 
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som undersöker hur lyxiga varumärkes webbsidor skiljer sig från icke-lyxiga varumärkes 
webbsidor. Författarna kommer huvudsakligen fram till att det handlar om mörkare 
bakgrundsfärg, fullt utnyttjande av sidans bredd, horisontell navigationsmeny och kraftig 
reduktion av komponenter såsom länkar till ”Om oss”, ”Kontakt”, ”FAQ” etc. Vid 
undersökning av huruvida den lyxiga webbdesignen återspeglar lyxvärdena bättre än den 
icke-lyxiga webbdesignen kommer författarna dock fram till att det endast delvis är så. På 
grund av studiens resultat, samt eftersom området är så pass outforskat i övrigt, krävs 
ytterligare och mer djupgående forskning kring vad som utgör en lyxig webbdesign. I denna 
studie undersöker vi hur en ett lyxvarumärkes webbdesign, det vill säga layout och grafik, kan 
se ut för att spegla de fyra lyxdimensionerna social status, exklusivitet, kvalitet och njutning. 
 
1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Vad i webbdesignen är det som får konsumenten att uppleva ett varumärke som lyxigt? 
 
1.4 SYFTE 
Syftet med studien är att skapa förståelse för vad det är i webbdesignen som gör att 
konsumenten upplever ett varumärke som lyxigt.  
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2. TEORI 
I detta kapitel redovisas de teorier som rapporten bygger vidare på. Kapitlets avsnitt om 
lyxdimensioner kommer framförallt att användas för att i en operationalisering ta fram 
påståenden som deltagarna i fokusgrupperna ska få bedöma webbsidan utifrån. Den teori 
som presenteras i kapitlets avsnitt om webbdesign kommer att användas som hjälp vid 
redigering av webbsidan under fokusgruppernas gång samt som stöd i rapportens 
analyskapitel. Den teori som presenteras i kapitlets avsnitt om att sälja lyx på Internet 
kommer användas som stöd i rapportens analyskapitel. 
 
2.1 LYXDIMENSIONER 
2.1.1 SOCIAL STATUS 
Lyxvarumärken är ofta sammankopplade med prestige och fungerar som en symbol för 
tillhörighet inom grupper som konsumerar lyx (Nueno & Quelch, 1998). Berthon et.al (2009) 
kallar detta för den symboliska dimensionen av lyx, och menar att lyxkonsumtion kan 
signalera olika värden till andra människor. Rikedom och framgång är två exempel på sådana 
värden (Berthon et.al, 2009). Kapefer och Bastien (2012) skriver att lyxkonsumtion 
representerar en social markör och gör att konsumenten känner sig speciell och privilegierad. 
Eastman, Goldsmith och Flynn (1999) menar att många konsumenter som handlar produkter 
från lyxvarumärken är mer intresserade av hur rika de framstår som i andras ögon än vilka 
positiva attribut produkten i sig har. Bearden och Etzel (1982) skriver att en persons sociala 
status är beroende av att andra godkänner den, den sociala konkurrensen är oftast väldigt 
öppen och konsumtionen av lyxvaror sker oftast så öppet som möjligt för omvärlden att 
beskåda. Enligt Vigneron och Johnson (2004) är även pris ett värde som hänger ihop med den 
status som ett varumärke ger, och det handlar då om att produkterna är extremt dyra och på så 
sätt endast tillgängliga för de rika. Det är dock enligt Nwankwo, Hamelin och Khaled (2014) 
vanligt att personer från lägre samhällsklasser med lägre inkomst exempelvis tar lån för att 
kunna konsumera lyx och på så vis klättra i den sociala hierarkin. Författaren menar dock att 
medan dessa personer motiveras av den sociala aspekten så är det något som personer med 
högre inkomst inte värdesätter särskilt högt. Detta kan bero på att om alla nivåer i den sociala 
hierarkin hade råd med lyxkonsumtion så skulle det inte längre symbolisera prestige. Corneo 
(1997) skriver att försök till att öka sin sociala status genom lyxkonsumtion formar både 
konsumenters produktpreferenser samt hur varumärket säljer produkterna. 
 
2.1.2 EXKLUSIVITET 
Lyxprodukten är exklusiv genom att den får konsumenten att känna sig som en av få att äga 
den, vilket får konsumenten att känna sig speciell (Kapefer & Bastien, 2012). Enligt Kapefer 
och Bastien (2012) måste ledarna bakom lyxvarumärken göra allt för att få sina varor att 
verka exklusiva, trots att väldigt få människor erkänner att de faktiskt köper en vara för att 
den är exklusiv. Exklusivitetsdimensionen handlar i stora drag om att den produkt som 
konsumenten köper endast ska vara tillgänglig för ett begränsat antal konsumenter. Detta kan 
uppnås genom begränsad produktion (Nueno & Quelch, 1998) och/eller begränsad 
distribution (Nueno & Quelch, 1998; Ghosh & Varshney, 2013) av varorna genom antingen 
exklusiv eller selektiv distribution vilket innebär att endast ett fåtal utvalda återförsäljare får 
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sälja produkten (Ghosh & Varshney, 2013). Exklusivitet uppnås även genom att priset på 
produkten är högt. En produkt som alla har råd med kan inte samtidigt vara en lyxprodukt 
(Wiedmann, Hennings & Siebels, 2009; Ghosh & Varshney, 2013). Ghosh och Varshney 
(2013) uttrycker detta på följande sätt: “Once the luxury brands become more affordable, they 
lose their uniqueness and hence, the niche image which is an important part of their luxury 
value is lost”. Enligt Kapefer och Bastien (2012) ska priset sättas långt högre än vad 
funktionaliteten egentligen kräver. Enligt författarna finns det dock inget riktmärke för hur 
mycket en lyxprodukt minst ska kosta, utan det beror på vem varumärket eller produkten 
riktar sig till. 
 
2.1.3 KVALITET 
Det är svårt att utveckla en lyxig varumärkesimage utan att garantera kvalitet (Vigneron & 
Johnson, 2004). För ett lyxvarumärke krävs konsekvent leverans av premiumkvalitet för alla 
produkter i hela sortimentet (Nueno & Quelch, 1998).  En produkt är generellt sätt utformad 
för att vara användarvänlig och uppfylla konsumentens behov, och enligt Wiedmann, 
Hennings och Siebels (2009) innebär detta att konsumenten förväntar sig att varan ska se bra 
ut, ha lång hållbarhet och utföra det som är förväntat. Sådana förväntningar om varans 
egenskaper ökar när det handlar om lyxvaror (Vigneron & Johnson, 2004; Wiedmann, 
Hennings & Siebels, 2009).  
 
Kvalitet i lyxkontextet handlar i stort sett om hållbarhet. Kapefer och Bastien (2012) förklarar 
att när konsumenten köper en lyxprodukt, köper hen egentligen en dröm. Drömmen har 
kanske inte något pris, men lyxprodukten har det. Även om konsumenten köper sin dröm 
måste hen ändå kunna rättfärdiga priset på produkten. Det enklaste måttet för detta är, enligt 
Kapefer och Bastien (2012), kostnaden per timme som produkten används. Enligt Kapefer 
och Bastien (2012) räknas detta alltid underförstått ut av konsumenten. Ju längre tid 
produkten håller, desto fler gånger kan den användas. En handväska som håller 10 eller 20 år 
från exempelvis Louis Vuitton eller Hermès är imponerande och det i sig själv rättfärdigar 
priset, menar Kapefer och Bastien (2012). Detta förutsätter att materialet är hållbart, men 
också att stilen är tidlös, annars kommer konsumenten ändå inte att vilja bära väskan efter 10 
år. Lyxprodukten måste därför hålla sig både användbar och tidlös. Detta uppnås genom 
designen och med material som åldras väl (Kapefer och Bastien, 2012). 
 
2.1.4 NJUTNING 
Njutning utgör en personlig lyxdimension som handlar om subjektivt känslomässiga värden 
snarare än funktionella (Vigneron & Johnson, 2004). En konsument som köper lyx för 
njutningens skull gör det för egen belöning (Vigneron & Johnson, 2004; Wiedmann, 
Hennings & Siebels, 2009), vilket i sin tur genererar positiva känslor (Wiedmann, Hennings 
& Siebels, 2009). Enligt Kapefer och Basien (2012) utgörs lyxprodukten inte av en perfekt 
produkt, utan den kan snarare ses som en andlig produkt: någonting som befinner sig 
mittemellan den materiella världen och en upplyft själslig värld. Genom att spendera mycket 
mer pengar än vad som egentligen är försvarbart för produkten, försöker människor få tillgång 
till ett själsligt och kulturellt berikande. Produkten måste därför leverera ett koncentrat av 
själslig inspiration och av detaljrikedom. 
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2.2 WEBBDESIGN 
2.2.1 GRAFIK 
Zeng, Proctor och Salvendy (2012) beskriver en webbsida som en systematisk organisation av 
flera sidor och interaktionen mellan dessa sidor som består av olika grafiska element så som 
text och bilder. Vrechopoulos (2010) menar att precis som i fysiska butiker ger de grafiska 
elementen på en webbsida kunden information om vad det är för slags varumärke. Valen av 
grafiska element kan ha en stor inverkan på en besökare och dessa element påverkar, precis 
som sidans layout och informationsutbud, kundens åsikt om företaget. För att kunden ska få 
en mer positiv uppfattning om varumärket så är det enligt Blanco, Sarasa och Sanclemente 
(2010) och Zhang, Han och Wang (2011) en fördel om webbsidor erbjuder stilrena typsnitt 
och en röd tråd vid färgvalet på texten. Rosen och Purinton (2004) skriver om vikten av att 
olika element på en webbsida hänger samman estetiskt. Ett exempel på detta är att färger på 
sidan matchar, detta för att kunden ska uppleva den känsla om varumärket som varumärket 
önskar. Om en webbsida exempelvis har blå, gröna och bruna länkmenyknappar kan det 
ingiva en känsla av ”utomhus/natur”. 
 
Exempel på visuell presentation kan vara bilder och video i olika format. Enligt Jiang och 
Benbasat (2007) är det huvudsakligen förmågan att framställa temporära visuella förändringar 
som särskiljer en video från statiska bilder. En videodemonstration kan till skillnad från en 
bild ge besökaren på webbsidan en betydligt bättre bild av produktens kvalitet och hur den 
fungerar. Videons visuella rörlighet och dess ljudeffekter kan ge besökaren en mer grundlig 
representation av produkten.  
 
2.2.2 LAYOUT 
Layout handlar enligt Sangwon och Richard (2009) om hur en webbsidas innehåll är 
organiserade samt hur sidans navigationssystem (t.ex. länkmenyer) är uppbyggt för att göra 
den så användarvänlig som möjligt. Rosen och Purinton (2004) samt Lee och Kozar (2012) 
skriver om vikten i att webbsidans layout gör sidan användarvänlig och enkel att navigera. 
När det kommer till företag som visar upp eller säljer produkter genom sin webbsida skriver 
Wu, Lee, Fu och Wang (2014) att kundens uppfattning om webbsidans layout kan medföra 
positiva alternativt negativa känslor som påverkar dess attityd gentemot företaget och dess 
avsikt att konsumera. När en besökare går in på en webbsida har denne i de flesta fall en idé 
om vad det är för information den letar efter. Därför bör menyer, länkar och information på 
webbsidan enligt Chen och Ryu (2013) placeras på ett vis som underlättar sökandet och håller 
tiden det tar att identifiera rätt information kort. Pearson och van Schaik (2003) menar att det 
är viktigt att gruppera en webbsidas komponenter på ett logiskt sätt för att uppnå en 
organiserad layout som är tilltalande för besökaren. Hur olika element på sidan är 
organiserade har enligt Wojdynski och Kalyanaraman (2016) en effekt på hur lång tid en 
besökare behöver spenderar på webbsidan, attityden gentemot webbsidan och bakomliggande 
aktör samt förståelsen av sidans budskap. 
 
Webbsidor över hela Internet använder en så kallad ”vertical scroll layout”, detta innebär att 
sidan består utav ett antal vertikala kolumner med olika element i var kolumn, så som 
länkmenyer och bilder. Det vanligaste är att en webbsida har två, tre eller fyra kolumner. 
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Utöver kolumner består även sidan av horisontella rader. Exempel på rader är sidhuvud, alltså 
ett fält högst upp på sidan, och sidfot, ett fält längst ned på sidan. Många webbsidor har även 
en horisontell länkmeny (Marszalkowski och Drozdowski, 2012). 
 
2.3 ATT SÄLJA LYX PÅ INTERNET 
Enligt Kapefer och Bastien (2012) utgör upplevelsen som köpet innebär det viktigaste för 
lyxkonsumenter idag. Lyxen upplevs särskilt när konsumenten befinner sig i butiken med 
hjälp av bland annat servicen som butiksmedarbetarna erbjuder. Det innebär många 
svårigheter med att transferera upplevelsen av lyx som ett besök i en fysisk lyxbutik innebär 
till Internet. Enligt författarna är lyx och konst tätt sammanlänkade. Både lyx och konst är till 
för att höja personer, få dem att se bortom funktion, nödvändiga behov och lättillgängliga 
värden. Det är viktigt att kunna signalera även på en webbsida att lyxprodukter kan ses som 
konst. Det handlar om att lyxvarumärket direkt när konsumenten får in på webbsidan bör 
kunna visa upp de värden som produkterna ger konsumenten genom visuellt tilltalande 
produktpresentationer.  
 
Det finns vissa karaktärsdrag som skiljer ett lyxigt varumärkes webbsida från ett icke-lyxigt 
varumärkes webbsida. I sin artikel ” Luxury web atmospherics: an examination of homepage 
design” undersöker Kluge et.al (2013) vad det är för karaktärsdrag som kännetecknar en lyxig 
webbdesign genom att jämföra lyxiga varumärkes webbsidor med icke-lyxiga varumärkes 
webbsidor. Den webbdesign som används för lyxiga varumärken kännetecknas, enligt 
författarna, av mörkare bakgrundsfärg, fullt utnyttjande av sidans bredd, horisontell 
navigationsmeny och kraftig reduktion av element såsom länkar till ”Om oss”, ”Kontakt”, 
”FAQ” etc. I kontrast har en icke-lyxig webbsida en ljusare bakgrundsfärg, mindre 
utnyttjande av skärmbredd och fler element såsom länkar och knappar. 
 

 
Vanlig webbdesign vs. lyxig webbdesign (Kluge et.al., 2013). 
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3. METOD 
I rapportens metodkapitel presenteras de metodologiska överväganden som har gjorts under 
arbetet med rapporten samt hur arbetsprocessen med rapporten har sett ut. 
 
3.1 FORSKNINGSSTRATEGI 
Epistemologi och ontologi är två vetenskapsfilosofiska frågor som forskaren behöver ta 
ställning till inför en studie. Epistemologi handlar om vad som utgör kunskap och hur denna 
skapas, medan ontologi istället berör sociala företeelsers existens i relation till den sociala 
aktören (Bryman & Bell, 2013). Vi antar ett interpretativistiskt epistemologiskt 
ställningstagande vilket innebär att människors subjektiva åsikter ska tolkas, och att dessa 
tolkningar ska stå i centrum för kunskapsbyggandet (Bryman & Bell, 2013). Vår ontologiska 
ståndpunkt är konstruktionistisk, vilket innebär att de sociala företeelserna skapas och 
omformas av de sociala aktörerna och därför inte utgör något yttre med egenskaper oberoende 
av aktörernas åsikter och handlingar (Bryman & Bell, 2013). På grund av våra 
vetenskapsfilosofiska ställningstaganden anser vi att det är konsumentens subjektiva 
uppfattning som ska ligga till grund för hur en lyxig webbsida ska utformas.  
 
För att undersöka konsumenternas subjektiva uppfattningar ansåg vi att en kvalitativ studie 
var mest lämplig att genomföra. En kvalitativ forskningsstrategi innebär ofta att forskaren är 
intresserad av djupgående analys av data, där fokus ligger på respondenternas ord snarare än 
på statistik (Bryman & Bell, 2013). Den kvalitativa ansatsen hänger ofta ihop med 
interpretativismen och konstruktionismen, då samtliga tre ansatser går ut på att skapa 
förståelse snarare än förklaringar (Bryman & Bell, 2013). 
 
3.2 FORSKNINGSDESIGN 
Forskningsdesignen utför ramverket för hur forskningsmetoden ska tillämpas (Bryman & 
Bell, 2013). I denna studie har vi valt att använda oss av tvärsnittsdesign, vilket innebär att 
data samlas in från flera fall tidsmässigt nära varandra (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman 
och Bell (2013) används denna design för att möjliggöra identifiering av mönster. I denna 
studie var vi intresserade av konsumenternas subjektiva upplevelser av varumärket utifrån 
webbdesign, men även om det fanns några likheter och skillnader mellan dessa upplevelser. 
Vi valde därför att samla in data från tre tidsmässigt närliggande fall i form av tre olika 
fokusgrupper. 
  
3.3 FORSKNINGSMETOD 
Forskningsmetoden är det tillvägagångssätt som forskaren har för att samla in data (Bryman 
& Bell, 2013). I denna studie valde vi att använda oss av fokusgrupper, vilket är intervju i 
grupp kring ett specifikt ämne. Fokusgrupp är en av de forskningsmetoder som Bryman och 
Bell (2013) rekommenderar vid tillämpning av kvalitativ tvärsnittsdesign. En fördel med 
metoden är att dynamiken mellan deltagarna kan leda till fördjupade resonemang och därmed 
ökad förståelse. Vi valde att använda oss av fokusgrupp, då vi var intresserade av deltagarnas 
ifrågasättande och fördjupning av sina egna och varandras subjektiva åsikter. På så sätt kunde 
vi få till en djupgående diskussion som ledde till förståelse av deltagarnas uppfattning om 
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lyxig webbdesign. Anledningen till varför vi valde just tre fokusgrupper var för att vi ville ha 
multipla fall till studiens tvärsnittsdesign.  
 
 
Inför fokusgruppen skapade vi ett fiktivt skovarumärke (så att ingen deltagare kunde ha någon 
relation till det), och därefter skapade vi en webbsida för varumärket, se figur 1. Anledningen 
till varför vi valde just skor var för att Kluge et al (2013) rekommenderade att framtida 
liknande studier gjordes på ett annat produktområde än hushållsprodukter som deras fiktiva 
varumärke sålde.  Vi valde därför mode och mer specifikt skor då tanken var att många 
människor antagligen inte är lika medvetna om skomärken som märken på exempelvis kläder 
och vi ville att deltagarna skulle kunna tänka sig in i att varumärket faktiskt existerade på 
riktigt utan att de redan hade en existerande relation till det. 
 
Vi valde att studera just startsidan därför att det är den som ger det första intrycket till 
besökaren, och därför är mer kritisk än övriga sidor (Schenkman & Jönsson, 2000). För att få 
fram designen till sidan använde vi oss av Kluges et. al (2013) teori om hur en icke-lyxig 
webbdesign ser ut, det vill säga ljus bakgrund, mindre utnyttjande av skärmbredd och många 
element såsom länkar och knappar. Under fokusgruppens gång redigerade vi webbsidan 
utifrån webbdesigndimensionerna layout och grafik. Redigeringen pågick fram tills 
fokusgruppens deltagare var överens om att varumärket framstod som mer lyxigt än före 
redigeringen påbörjades. Vi mätte hur lyxigt varumärket framstod som genom att komma med 
påståenden om varumärket, som fokusgruppens deltagare fick ta ställning till genom 
diskussion. Dessa påståenden diskuteras före, under och efter redigeringen av webbsidan i 
syfte att deltagarna skulle ha påståendena i åtanke under hela fokusgruppens gång samt för att 
upptäcka hur inställningen till varumärket förändrades i och med redigeringen. För 
påståenden, se kapitel 3.5, tabell 2. 
 
Först utvecklades en webbsida som hade tydliga produktbilder. När en testfokusgrupp sedan 
genomfördes upptäckte vi att deltagarna hade en tendens att lägga nästan hela sin fokus på 
bildernas innehåll och kvalitet vilket ledde till att övriga element på sidan utelämnades. På 
grund av detta togs beslutet att ta bort tydliga produktbilder från utgångslägeswebbsidan till 
de riktiga fokusgrupperna. 
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Figur 1. Utgångsläget vid fokusgrupperna (Egen figur, 2016) 

 

3.4 URVAL 
Urval är den del av populationen som forskaren, genom lämpliga metoder, väljer ut till att 
delta i studien (Bryman & Bell, 2013). En vanligt förekommande urvalsmetod inom kvalitativ 
forskning är bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2013), som vi valde att använda oss av. 
Enligt Bryman och Bell (2013) består bekvämlighetsurval av personer som finns 
lättillgängliga för forskaren. Den population som vår studie berör är konsumenter. Vi ansåg 
att det inte fanns några konsumenter som var mer eller mindre lämpliga för studiens syfte och 
därför var det passande att använda ett bekvämlighetsurval.   
 
Två centrala frågor, vid sammansättning av fokusgrupp, utgörs av gruppens storlek samt 
graden av homogenitet/heterogenitet bland deltagarna. Det finns flera olika teorier om hur stor 
en fokusgrupp bör vara. Många forskare är dock eniga om att gruppens storlek är av betydelse 
för undersökningen (Halkier, 2010). Det finns olika åsikter om vart maxgränsen går men 
gruppen bör inte bestå av fler än 4-6 personer då varje individ får stor möjlighet att delta i 
diskussionen. Tiden räcker då till för att alla ska få möjlighet att säga sin åsikt samtidigt som 
alla ges möjlighet att få samt ge feedback (Wibeck, 2010). Det var planerat att var och en av 
våra fokusgrupper skulle bestå av fyra personer. Det var dock en planerad deltagare som fick 
förhinder och därför bestod en av fokusgrupperna endast av tre deltagare. Detta behöver enligt 
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Halkier (2010) dock inte vara ett problem då författaren menar att en fokusgrupp bestående av 
tre deltagare kan bli lika bra som en med fyra eller fler deltagare. 
 
När det gäller graden av homogenitet rekommenderas ofta en homogen grupp (Wibeck, 
2011), alltså en grupp där deltagarna har liknande egenskaper. Homogena grupper 
rekommenderas i de fall då man vill uppnå en intimitet och ett samförstånd mellan 
gruppmedlemmarna för att underlätta utbytet av information. Gruppen bör vara homogen 
baserat på ålder och socioekonomiska bakgrundsfaktorer då människor med gemensamma 
egenskaper är mer villiga att dela med sig av åsikter och personlig information till varandra 
(Wibeck, 2010). Vi valde att sätta samman homogena deltagare för varje enskild fokusgrupp, 
då vi ville uppnå ett så öppet diskussionsklimat som möjligt. Inom respektive grupp deltog 
personer av ungefär samma ålder och med liknande sysselsättningar som de andra 
gruppdeltagarna. Se deltagartabell nedan: 
 
Tabell 1. Deltagare i fokusgrupperna (Egen tabell, 2016) 
Deltagarens namn 
Grupp A 

Deltagarens ålder 
Grupp A 

Deltagarens sysselsättning  
Grupp A 

Fokusgrupp A tidsåtgång 

Elsa 23 Student 71 minuter 
Eva 23 Student 
Anders 20 Student 
Victoria 24 Student 

Deltagarens namn 
Grupp B 
 

Deltagarens ålder 
Grupp B 

Deltagarens sysselsättning  
Grupp B 

Fokusgrupp B tidsåtgång 

Fredrik 61 Anställd i tjänstesektorn 63 minuter 
Anna 54 Anställd i tjänstesektorn 
Jens 51 Anställd i tjänstesektorn 
Deltagarens namn 
Grupp C 
 

Deltagarens ålder 
Grupp C 

Deltagarens sysselsättning  
Grupp C 

Fokusgrupp C tidsåtgång 

Tim 29 Student 67 minuter  
Fred 27 Student 
Dan 26 Student 
Fia 23 Student 

 
  



12 
 

3.5 OPERATIONALISERING 
För att mäta deltagarnas uppfattning om hur lyxigt varumärket framstår som utifrån 
webbdesignen, bröt vi ned begreppet lyx till konkreta påståenden om webbsidans fiktiva 
varumärke som deltagarna tillsammans fick diskutera. Se tabell 2. 
 
Tabell 2. Operationaliseringstabell: lyx (Egen tabell, 2016) 
Huvudkoncept Sub-koncept Objekt Påstående Referenser 
Lyx A. Social status 

 
A1. Rikedom 
 

Klubarq är till för 
de rika 

Vigneron & 
Johnson (2004); 
Berthon et.al 
(2009) 

A2. Framgång 
 
 

Klubarqs varor 
signalerar 
framgång 

A3. Dyrt Klubarqs varor är 
dyra 

B. Exklusivitet 
 
 
 

B1. Begränsad 
produktion 
 
 

Klubarqs varor 
produceras i 
begränsad mängd 

Nueno & Quelch 
(1998); Kapefer & 
Bastien (2012); 
Ghosh & Varshney 
(2013) B2. Endast ett fåtal 

utvalda återförsäljare 
får sälja märket 

Klubarqs varor 
säljs endast av ett 
fåtal utvalda 
återförsäljare 

B3. Högre pris än vad 
funktionaliteten kräver 

Klubarqs varor har 
ett pris som är 
högre än vad 
funktionaliteten 
egentligen kräver. 

C. Kvalitet 
 
 
 

C1. Hållbart material 
som åldras väl 
 
 
 

Klubarqs varor har 
ett hållbart 
material som 
åldras väl 

Kapefer & Bastien 
(2012) 

 

C2. Tidlös design Klubarqs varor har 
en tidlös design 

D. Njutning 
 
 
 

D1. Egen belöning 
 
 
 

Konsumenten 
handlar från 
Klubarq för att 
belöna sig själv 

Vigneron & 
Johnson (2004); 
Wiedmann, 
Hennings & 
Siebels (2009); 
Kapefer & Bastien 
(2012) 

D2. Positiva känslor 
 
 

Att handla 
Klubarqs varor ger 
köparen positiva 
känslor 

D3. Själslig inspiration 
 

Klubarq inspirerar 
konsumenten 
 

D4. Detaljrikedom Klubarqs varor har 
hög detaljrikedom  
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För att få till en diskussion om varumärkets webbdesign bröt vi ned begreppet webbdesign till 
olika dimensioner. Dessa användes som underlag vid redigeringen av webbsidan under 
fokusgruppens gång. Se tabell 3. 
 
Tabell 3. Operationaliseringstabell: Webbdesign (Egen tabell, 2016) 
Huvudkoncept Sub-koncept Objekt Referenser 

Webbdesign A. Grafik A1. Typsnitt Rosen och Purinton (2004); 
Blanco, Sarasa och 
Sanclemente (2010); Zhang, 
Han och Wang (2011) 

A2. Färg 

A3. Bilder 

B. Layout B1. Kolumner Marszalkowski och 
Drozdowski (2012) 

B2. Sidhuvud 

B3. Sidfot 

B4. Länkmeny 

 

3.6 BEARBETING OCH ANALYS AV DATA 
Analysmetoden utgör det sättet som forskaren bearbetar insamlad data i syfte att besvara 
forskningsfrågan. Insamlad kvalitativ data är ofta av stor mängd och kan därför vara svår att 
överblicka (Bryman & Bell, 2013). En metod för att få kvalitativ data överblickbar och 
förståelig är kodning, vilket vi använde oss av i denna studie. Kodning innebär att insamlad 
data reduceras och sorteras in under olika etiketter för att uppnå ordning bland materialet 
(Bryman & Bell, 2013).  
 
Vår bearbetning av data började direkt efter fokusgruppernas genomförande, då allt material 
transkriberades. Genom att starta bearbetningen av materialet direkt, samt transkribera det, 
kunde vi se till att inga detaljer glömdes bort och därmed gick förlorade. Efter 
transkriberingen reducerades datan och det relevanta materialet sorterades in under kategorier 
som utgick från webbdesign-objekten (se kapitel 3.5, tabell 3). I empirikapitlet presenterades 
datan strukturerat utifrån de olika kategorierna, dock användes bara de två övergripande 
rubrikerna grafik och layout. I analyskapitlet följde vi strukturen från empirikapitlet. I kapitlet 
presenterades en tolkad version av datan.  
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3.7 FORSKNINGSKVALITET 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det vissa kvalitetsmått som är specifika för den 
kvalitativa studien. I denna studie har vi använt oss av pålitlighet och konfirmering som 
kvalitetsmått.   
 
Pålitlighet 
Pålitlighet handlar om att forskaren ska ha tydliga redogörelser för hur forskningsprocessen 
har sett ut (Bryman & Bell, 2013). Syftet med detta är att utomstående personer ska kunna 
granska och bedöma processen och på så sätt komma fram till huruvida forskningen är 
pålitlig. Vi har arbetat med pålitlighet genom att låta handledare och seminariedeltagare följa 
hela forskningsprocessen från början till slut. För att göra vår forskningsprocess så transparant 
som möjligt har vi tydligt beskrivit metoden och strategin för forskningen och argumenterat 
för de val vi har gjort. 
 
Konfirmering 
Konfirmering handlar om att forskaren inte medvetet låter sina egna värderingar påverkar 
utförandet av studien (Bryman & Bell, 2013). Vid genomförandet av fokusgrupperna arbetade 
vi med konfirmeringsaspekten genom att låta gruppen styra diskussionen i så hög grad som 
möjligt. Om forskaren har för snäva frågeställningar eller styr diskussionen för mycket finns 
risken att deltagarna, och därmed resultaten, blir påverkade av forskarens egna åsikter 
(Wibeck, 2010).  
 
3.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Forskningsetik handlar om hur forskaren bör behandla de individer som deltar i studien 
(Bryman & Bell, 2013). Tre etiska principer som forskare ofta följer är informationskravet, 
samtyckeskravet och anonymitetskravet, och de är dessa principer som vi har tagit hänsyn till 
i studien. 
 
Informationskravet 
Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte och 
dess moment, så att deltagarna ska kunna göra ett rationellt val av huruvida de vill ställa upp i 
studien (Bryman & Bell, 2013). För att uppfylla denna princip var vi noga med att ge 
deltagarna tydlig information kring studiens syfte och fokusgruppens moment före 
insamlingen påbörjades. Vi gav deltagarna information om att syftet med studien var att skapa 
förståelse för hur en webbsida kan vara designad för att konsumenten ska uppleva varumärket 
på ett visst sätt utifrån de påståenden som tagits fram om varumärkets då vi operationaliserade 
begreppet lyx. Vi undvek dock att nämna ordet lyx, eftersom vi inte ville att deltagarna skulle 
lägga egna värderingar i begreppet. Valet att undvika ordet lyx, påverkade inte deltagarnas 
möjlighet att avgöra huruvida de var villiga att delta i studien, då de påståenden vi var 
nedbrytningar av begreppet och därmed indirekt speglade lyxkonceptet.  
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Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet är en princip som innebär att deltagarna ska vara medvetna om att 
deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 
informerade vi deltagarna redan innan de valde att ställa upp, om att deras medverkan var 
frivillig. Under fokusgruppens inledande fas informerades deltagarna om att de när som helst 
kunde avbryta och lämna diskussionen.  
 
Anonymitetskravet 
Anonymitetskravet handlar om att deltagarna ska ha möjlighet att få vara anonyma (Bryman 
& Bell, 2013). Samtliga deltagare i vår studie anonymiserades och gavs fiktiva namn, vilket 
de informerades om före genomförandet av fokusgruppen.  
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4. EMPIRI 
I rapportens empirikapitel presenteras resultatet av diskussioner och redigeringar av 
webbsidan som skedde under fokusgruppernas gång. Diskussioner som fördes såväl före som 
under och efter redigeringen av webbsidan har tagits i beaktning.  
 
4.1 GRAFIK 
Deltagarna tyckte att det var svårt att bedöma huruvida varumärket var lyxigt utifrån den 
version av webbsidan som användes som utgångsläge vid fokusgrupperna. Detta berodde på 
att det fanns en avsaknad av tydliga produktbilder på sidan. Deltagarna blev märkbart 
frustrerade och tyckte att det var svårt att behöva diskutera varumärket utan några tydliga 
produktbilder att bedöma efter. En deltagare uttryckte det som att “det är svårt att svara på 
sådana frågor om man inte ser själva produkten” och en annan uttryckte det som att 
produktbilder är “a och o liksom”. Då vi uppmuntrade deltagarna att försöka fokusera på 
helhetsintrycket av webbsidan snarare än bildernas specifika innehåll hade de ändå en tendens 
att fortsätta bedöma varumärket utifrån vad bilderna visade: “[suck] ja… om man nu bedömer 
sidan som helhet så måste man ju titta på bilderna också”. När de olika grupperna exempelvis 
diskutera huruvida varumärket signalerade framgång var det en grupp som tyckte att 
varumärket signalerade framgång eftersom de relaterade de presenterade bilderna till 
framgång: “ja det känns, mycket tack vare bilderna att varorna signalerar framgång”, medan 
en annan grupp tyckte att varumärket inte signalerade framgång utan snarare ledighet och 
semester eftersom de förknippade bilderna med semester.  
 
Att byta ut befintliga bilder mot produktbilder var något som samtliga grupper diskuterade 
tidigt under redigeringen av webbsidan. Det var främst bilden högst upp på sidan som 
deltagarna fokuserade på. De grupper som specificerade sina önskemål ville ha bilder som 
föreställde snygga och detaljrika skor att varumärket skulle upplevas i enlighet med 
påståendena. Bilder som valdes var bland annat bilder på oxford-skor. En deltagare 
motiverade valet av bilder med att “man kommer mycket lättare in i den där världen som man 
är ute efter” och att “vi lättare kan komma åt det här med exklusivitet och kvalitet” genom att 
visa upp produktbilder som ger känslan av de specifika värdena. I en av grupperna var 
bildernas innehåll så pass viktigt för upplevelsen av varumärket att det var svårt att få dem att 
diskutera någonting annat: 
 

Moderator: Finns det något mer man skulle behöva göra? Ni kan gärna ta inspiration från de här 
[webbdesigndimensionerna] som ni ser här. Och färgerna, om det är något med färger som 
behöver ändras, och typsnitt. Om vi ska ändra storlek på bilderna, eller ta bort element, lägga till 
element. Alltså om det ska vara mer information, eller mindre. Mer länkar eller mindre. Ska vi 
ändra layouten på något sätt? 
[lång tystnad]                                                                                         
Fredrik: Jag vet inte, jag skulle vilja ha någon bild på kvinnoskor också 
 

Att bilderna var viktiga för intrycket märktes även genom att grupperna ville lägga till fler 
bilder än vad som presenterades från början, med hjälp av bildspel där olika typer av skor 
eller kollektioner kunde visualiseras. Det efterfrågades även bilder på människor som kunde 
associeras med framgång och rikedom för att varumärket skulle signalera just detta. En av 
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grupperna föreslog en bild på George Clooney då de ansåg honom som ett exempel på en ikon 
för rikedom och framgång: ”Clooney, han är ju förmodligen rik”.  
 
För att varumärket skulle framstå som kvalitativt med produkter av hållbart material tyckte en 
av grupperna att det inte räckte med statiska bilder, utan det diskuterades även att en video där 
konsumenten kunde se hur tillverkningsprocessen gick till hade hjälpt till att höja den 
upplevda kvaliteten. 
 

Fred: Där man ser själva processe, alltså hur de görs. Och det finns typ en intervju med spanska 
Carlos som har jobbat med skor sedan -75, som sitter och syr där då. 
Moderator: Hade det varit något som var bra för påståendena? 
Fred: Ja! 
Tim: Mmm. 

 
Näst efter bildernas innehåll var det logotypen, alltså varumärkets namn i sidhuvudet, som 
deltagarna i de olika grupperna reagerade mest på. Det var tydligt i samtliga grupper att 
typsnittet på varumärkets namn påverkar hur varumärket uppfattades. De hade synpunkter 
både på logotypens standardtypsnitt och på dess rosa färg. Grupperna var från en början in 
inne på kursiv text på logotypen för att den skulle utmärkas från övrig text som var i 
läsvänligt standardtypsnitt. En deltagare uttryckte exempelvis att om det “bara är 
tryckbokstäver så känns det ju mer som att det är Konsum man handlar på”. Deltagarna tyckte 
att logotypens typsnitt skulle särskilja sig för att stämma in på lyxvärdena men det var ändå 
viktigt för grupperna att dem passade ihop med övrig text: “alltså ska det vara exklusivt så ska 
det ju inte heller vara way-out-there”, “ofta när något är exklusivt är det ju stilrent och 
simpelt”. Samtliga grupper valde att ha varumärkets namn i ett typsnitt som stack ut, men som 
ändå passade ihop med övriga typsnitt. Denna tanke fanns med även vid diskussion om övriga 
typsnitt i sidhuvudet: 
 

Fred: Jag tycker det kan vara Arial faktiskt. 
Dan: Eller Platino. 
Fred: Ja det kan det vara faktiskt. Nej, den passar inte in. Inga andra bokstäver har sådana där… 
Alla: Nej. 
Fred: …streck i slutet. 
Fia: Ja. 
Moderator: Varför passar den bättre än Arial? 
Dan: Det blir lite mer samma känsla som det som är i… 
Fred: Och det finns en tydlig sammankoppling i alla andra. 

 
När det gäller logotypens färg så reagerade grupperna tydligt negativt. Samtliga grupper valde 
en jordnära färg istället för den starka rosa färgen, eftersom de ansåg att mer nedtonade färger 
passade bättre in på lyxvärdena: 
 

Tim: Det känns ju som att om man tittar på påståendena här så försöker de ju signalera 
framgång, lyx, rikedom, kvalitet. Då ska man ju ha något som reflekterar det. 
Alla: Ja/Mmm. 
Fred: Inte sådana här [starka] färger. 
Fia: Nej. 
Tim: Inte dem, absolut inte dem. 
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Fia: Men den raden näst längst ned är väl den som är mest passande? [gråa toner] 
Dan, Fred: Mmm. 

 
En grupp ville ha en färg på logotypen som påminde om mocka, eftersom det är ett sko-
material. Denna grupp förde flera diskussioner om färger kopplat till olika material. Gruppen 
ansåg att rosa var en “plastig” färg som inte passade in på den typen av webbsida som kan 
signalera lyxvärdena hos varumärket. Denna grupp ville även ha ett brunt mönster som 
bakgrund eftersom att det påminde dem om läder och därmed kvalitet. De två grupperna som 
inte valde en läder-brun bakgrundsfärg, valde att behålla den vita färgen. Dessa grupper 
diskuterade mer om stilrenhet och tidlöshet än gruppen som valde den bruna bakgrundsfärgen. 
När den ena gruppen diskuterade bakgrundsfärg motiverade de sitt val med att vitt är tidlöst 
eftersom det är “rent” och “cleant”: 
 

Fred: Ja den ger ett ganska ljust och rent intryck. 
Tim: Klubarqs varor har en tidlös design, jag tror att då ska man nog inte hålla på att 
experimentera med färger eller för mycket underliga färgkombinationer heller, utan det gäller 
nog att behålla det ganska cleant. 
Fred: Det håller jag med om. 

 
Även den andra gruppen som valde att behålla den vita bakgrundsfärgen motiverade valet på 
liknande sätt fast de använde ordet “fräscht” när de beskrev den vita färgen. När den 
redigerade webbsidan utvärderades förklarade en av grupperna att sidan upplevdes som tidlös 
eftersom den hade “klassiska färger, ingenting som sticker ut för mycket, ingenting som är 
alltför bundet till det som finns nu”.  
 
Att färgerna var någonting viktigt för deltagarna i syfte att uppnå lyxvärdena märktes tydligt. 
Webbsidan som visades upp i början av fokusgrupperna upplevdes som oseriös vilket de till 
stor del motiverades med att färger som den rosa texten i varumärkets namn och de gröna 
knapparna i den vertikala länkmenyn skar sig: 
 

Moderator: Klubarq är till för dem rika. 
Fia: Det ser inte ut som det. Inte som det ser ut nu. 
Alla andra: Nej. 
Dan: Den ser ganska enkelt ihopsatt ut. Färgerna skiljer sig från varandra mycket. 
Tim: De skär sig, som satan. 
Dan: De skär sig. 
Fred: Det ger ett ganska oseriöst intryck. 
Moderator: Klubarqs varor har ett hållbart material som åldras väl. 
Fred: Alltså hemsidan ger ju inte intrycket av något hållbart. Alltså, kvalitet. 
Alla: Nej.  
Moderator: Kan ni utveckla det? 
Fred: Alltså det är ju såhär, färgerna är konstiga, det är… 
 

Det oseriösa intrycket gjorde att deltagarna upplevde att påståendena kopplade till 
lyxdimensionerna till stor del inte stämde in på intrycket de fick av varumärket: ”om man 
skulle generalisera det här vilket man har en tendens att göra, så är det ju så att webbsidan är 
tacky. Den är riktigt, riktigt slarvigt gjord, det ser ut som att den är hastigt gjord, det ser inte 
seriöst ut, och då kan man också tänka sig att man generaliserar den här åsikten direkt på 
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varorna. Och då innebär det att man kommer förvänta sig att man får skit troligtvis.” När 
grupperna hade redigerat klart webbsidan var färgerna på sidan koordinerade med jordnära 
och neutrala färger. 
 
5.2 LAYOUT 
Deltagarna i grupperna reagerade inte lika starkt på webbsidans layout som på dess grafik. En 
enda större förändring gjordes men i slutändan såg samtliga tre gruppers layout i stor 
utsträckning likadan ut som den layout vi utgick ifrån. De olika gruppernas slutgiltiga 
layouter var nästintill identiska med varandra. Den stora förändringen som gjordes i 
grupperna var att deltagarna ville göra om den vertikala länkmenyn på vänster sida till en 
horisontell länkmeny som placerades under sidhuvudet. En grupp förklarade detta med att de 
ville få bort vänstermenyn till förmån för mer plats att visa upp produkterna visuellt: 
 

Moderator: Vad beror det på, att ni vill flytta på det? 
Fia: Det blir mer översiktligt på något sätt. 
Fred: Ja, att hela tiden ha det där uppe så att man har mer plats nedanför för att bara fokusera på 
produkterna. 
Alla: Mmm. 

 
Även de andra grupperna kom fram till att de ville ha en produktbild som fyllde ut hela raden 
där vänstermenyn hade varit. Förutom att de två översta kolumnerna slogs ihop och 
länkmenyn placerades horisontellt under sidhuvudet till förmån för en större produktbild, 
gjordes inga förändringar i webbsidans layout i någon av de tre grupperna.. Layouten med de 
tre kolumnerna med bilder och text som var placerade längst ned på sidan behölls av alla 
grupper och diskuterades inte alls. Deltagarna i samtliga grupper fokuserade främst på det 
som fanns överst på sidan, alltså det som de kunde se direkt utan att behöva skrålla ned. En 
deltagare sa att han skulle varit borta från sidan “inom två sekunder” om det översta på websidan 
inte skulle vara tilltalande. En annan grupp diskuterade vikten av att produkten måste visas 
tidigt utan att besökaren behöver skrålla ned.  
 
Deltagarna i de olika grupperna diskuterade inte sidfoten alls förutom i ett enstaka fall. Det 
som diskuterades om sidfoten var när en av grupperna ville lägga till en kontaktknapp. Då 
framkom det att deltagarna hellre ville lägga den i sidhuvudet tillsammans med de andra 
liknande elementen, och inte i sidfoten eftersom den då skulle vara svårare att hitta. Att 
gruppen ville ha en kontaktknapp motiverades med att “en sida utan kontaktlänk automatiskt 
ger en ”negativ feeling”. De andra grupperna var nöjda med antalet länkar i sidhuvudet. En 
grupp ville dock att länkarna i sidhuvudet skulle ”sjunka in” i bakgrunden mer, på så sätt att 
länkfärgen skulle likna bakgrundsfärgen mer än vad övriga textfärger gjorde. Gruppen hade 
en vit bakgrundsfärg och lät länkarna bli ljusgråa. 
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5. ANALYS 
I rapportens analyskapitel tolkas empirin med stöd av de teorier som presenterats tidigare i 
rapporten. I kapitlet svarar vi på frågan om vad det är i webbdesignen som får konsumenten 
att uppleva ett varumärke som lyxigt.  
 
5.1 GRAFIK 
Grafiken överlag var den dimension som deltagarna fokuserade och reagerade mest på när de 
skulle bedöma hur lyxigt varumärket upplevdes som. Precis som i fysiska butiker ger de 
grafiska elementen på en webbsida kunden information om vad det är för slags varumärke 
(Vrechopoulos, 2010), vilket märktes tydligt i samtliga fokusgrupper. Det var i synnerhet 
bilderna på webbsidan som väckte starkast känslor. Det var viktigt för deltagarnas upplevelse 
av varumärket att webbsidan åskådliggjorde varumärkets lyxattribut genom tilltalande bilder 
på varumärkets produkter där lyxvärdena tydligt visualiserades. En grupp efterfrågade även 
bilder på framgångsrika profiler för att höja upplevelsen av lyxvärdet status. I likhet med 
diskussionerna om produktbilder handlade diskussionen om framgångsrika profiler om att 
tydligt åskådliggöra varumärkets lyxattribut genom bilder. Att bildernas innehåll bidrog till 
starkast upplevelser av varumärkets lyxattribut hos deltagarna tyder på att det är viktigt för 
konsumenten att få lyxen levandegjord för att uppleva varumärket som lyxigt. Lyx är en 
upplevelse; dock kan upplevelsen vara svår att få via Internet (Kapferer & Bastien, 2012). 
Tilltalande bilder som tydligt lyfter varumärkets lyxattribut bidrar dock till upplevelsen och är 
därför ett väsentligt element på en lyxig webbsida. Det handlar om att tydligt kunna 
åskådliggöra de värden som det lyxiga varumärkets produkter ger konsumenten, något som 
även Kapferer och Bastien (2012) bekräftar.  
 
För att varumärket skulle framstå som kvalitativt med produkter av hållbart material tyckte en 
av grupperna att det inte räckte med statiska bilder, utan att det även krävdes en video där 
konsumenten kunde se hur tillverkningsprocessen gick till. Detta är något som stämmer 
överens med det som Jiang och Benbasat (2007) skriver. En videodemonstration kan till 
skillnad från en bild ge besökaren på webbsidan en tydligare uppfattning om produktens 
kvalitet och hur den fungerar, menar författarna. Eftersom kvalitet utgör ett av lyxvärdena 
(Nueno & Quelch, 1998; Vigneron & Johnson, 2004; Wiedmann, Hennings & Siebels, 2009) 
kan det vara extra viktigt för lyxvarumärken att presentera en video som visar tillverkningen 
för att underlätta för konsumenten att bedöma kvaliteten. Detta kan tolkas som anledningen 
till att en av grupperna inte upplevde att de kunde bedöma kvaliteten på varumärket förrän det 
fanns en video som tydligt visade hur tillverkningen av produkterna går till. 
 
En annan stor del av det grafiska som diskuterades av grupperna var utseendet på varumärkets 
namn, eller logotypen, i sidhuvudet. Deltagarna i samtliga grupper tyckte att logotypens 
typsnitt skulle skilja sig från övrig text för att varumärket skulle uppfattas som lyxigt. Trots 
att samtliga grupper kom fram till att logotypens typsnitt skulle utmärkas från övrig text på 
webbsidan var de ändå noga med att inte sväva ut för mycket utan att samtliga typsnitt på 
sidan skulle passa ihop. Enligt Blanco, Sarasa och Sanclemente (2010) och Zhang, Han och 
Wang (2011) kan webbsidan bidra med en mer positiv upplevelse av varumärket om texten 
grafiskt sett har en röd tråd. Eftersom njutning och därmed positiva känslor är en del av 
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lyxvärdena (Wiedmann, Hennings & Siebels, 2009), är det möjligt att det är ännu viktigare 
med en röd tråd i textens grafik för ett lyxigt varumärke än för ett icke-lyxigt varumärke. 
Deltagarnas val av typsnitt tyder även på detta.  
 
När det gäller färgerna på webbsidan valde alla grupper jordnära och neutrala färger. Samtliga 
grupper redigerade webbsidan tills färgerna var koordinerade och upplevde därefter 
varumärket som mer lyxig. Detta kan förklaras med att en färgkoordinerad webbsida gör 
upplevelsen av varumärket mer positiv (Rosen & Purinton, 2004) samtligt som positiva 
känslor handlar om njutning och därmed utgör ett av lyxvärdena (Wiedmann, Hennings & 
Siebels, 2009). När deltagarna diskuterade valet av färger förde en grupp flera diskussioner 
om färger kopplat till material, vilket kan kopplas till kvalitetsdimensionen av lyx (Kapefer 
och Bastien, 2012). Gruppens deltagare ansåg att rosa var en “plastig” färg som inte stämde in 
på lyxvärdena, medan brunt som mocka och läder hjälpte till att förstärka upplevelsen av 
lyxvärdena. Medan en grupp diskuterade färger relaterat till material, diskuterade de andra två 
grupperna färger relaterat till tidlöshet, vilket också kan kopplas till kvalitetsdimensionen av 
lyx (Kapefer och Bastien, 2012). Grupperna som förde diskussioner om färg kopplat till 
tidlöshet valde en vit bakgrundfärg eftersom de ansåg vitt som just tidlöst. Att webbsidan 
skulle ha en vit bakgrund för att varumärket ska upplevas som lyxigt stämmer inte överens 
med hur lyxiga varumärken, enligt Kluge et.al (2013), vanligtvis framställs på Internet. Enligt 
Kluge et.al (2013) har lyxig webbdesign en mörk bakgrundsfärg. En av våra grupper valde 
också en mörk bakgrundsfärg, dock berodde detta inte på att den var just mörk utan för att den 
påminde dem om ett kvalitativt material. Det handlar alltså inte främst om bakgrundsfärgens 
nyans, utan om vilka värden konsumenten associerar färgen med. I våra grupper handlade det 
alltså om hållbart material respektive tidlöshet, vilka båda utgör lyxvärden. Att färgvalet på 
webbsidan är något som kan få konsumenten att uppleva varumärket på olika sätt, är något 
som kan styrkas av det som Rosen och Purinton (2004) menar då de exemplifierar med att blå, 
grön och brun kan signalera en känsla av utomhus/natur. 
 
5.2 LAYOUT 
Deltagarna i grupperna reagerade inte lika starkt på webbsidans layout som på dess grafik, 
och den enda förändringen som gjordes i de tre grupperna var att den vertikala länkmenyn 
gjordes om till en horisontell toppmeny. Omstruktureringen av länkmenyn gjordes till förmån 
för mer plats åt att grafiskt visa upp lyxvärdena genom produktbilder. Detta är något som 
ytterligare visar på hur viktigt det är att tydligt åskådliggöra de lyxvärden som varumärket ger 
konsumenten för att konsumenten ska uppleva varumärket som lyxigt. Det kan även upplevas 
som att skärmbredden ökar när vänstermenyn försvinner eftersom produktbilden då kan bli 
bredare. Att utnyttja skärmbredden på webbsidan är något som lyxiga varumärken gör oftare 
än icke-lyxiga varumärken (Kluge et. al., 2013), vilket kan vara ytterligare en anledning till 
att deltagarna upplevde att varumärket kändes mer lyxigt när länkmenyn flyttades.  
 
De enda förändringarna som över huvud taget diskuterades gällande layouten handlade om 
den övre delen av webbsidan. Att de enda förändringar som gjordes var på den övre delen av 
webbsidan indikerar att webbsidans nedre del inte är lika viktig för intrycket konsumenten får 
av varumärket som den övre delen är.. En deltagare berättade att han skulle ha klickat ned 
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sidan direkt om det första han såg inte var tilltalande. Enligt Kapefer och Bastien (2012) är det 
viktigt att konsumenten direkt möts av tilltalande produktpresentationer när den kommer in på 
en lyxig webbsida. Det är alltså viktigt att layouten är ordnad på ett sätt som gör att 
konsumenten direkt kan se produktbilderna när den kommer in på webbsidan. För att kunna få 
plats med många bilder högt upp på sidan kan ett bildspel användas, vilket kan vara en 
anledning till att deltagarna i grupperna valde att ha det.  
 
Sidfoten var ointressant för deltagarna i de olika grupperna, vilket ytterligare kan stärka att en 
webbsidas nedre del inte är lika viktig för upplevelsen av varumärket som webbsidans övre 
del. Det enda som diskuterades om sidfoten var när en av grupperna ville lägga till en 
kontaktknapp. Då framkom det att deltagarna hellre ville lägga den i sidhuvudet tillsammans 
med de andra liknande elementen, och inte i sidfoten eftersom den då skulle vara svårare att 
hitta. Element i sidans nedre del är alltså inte bara mindre intressanta, utan även svårare att 
hitta. Att konsumenten snabbt kan hitta det den söker är något som är viktigt för attityden 
gentemot varumärket (Wojdynski & Kalyanaraman, 2016). Därför bör menyer, länkar och 
information på webbsidan enligt Chen och Ryu (2013) placeras på ett vis som underlättar 
sökandet och håller tiden det tar att identifiera rätt information kort. Enligt Kluge et. al. 
(2013) har dock lyxiga webbsidor ofta färre element såsom länkar till “Kontakt” och “Om 
oss”, vilket skulle kunna göra sökandet efter sådan information svårare. Under 
fokusgrupperna framkom det dock inte att några sådana element skulle tas bort och en grupp 
valde till och med att lägga till en kontaktlänk. Detta motiverade en av deltagarna med att en 
sida utan kontaktlänk automatiskt ger en ”negativ feeling”, vilket kan tolkas som att det ger 
sämre tillit till varumärket. En lägre grad av tillit skulle kunna sänka förväntningarna på 
varumärket. När det gäller lyxprodukter är konsumentens förväntningar på produkterna i regel 
höga (Vigneron & Johnson, 2004; Wiedmann, Hennings & Siebels, 2009). Det är därför 
viktigt att element som kan ge konsumenten information om företaget bakom varumärket inte 
tas bort, trots att lyxiga webbsidor enligt Kluge et. al. (2013) ofta gör det. En grupp ville dock 
att elementen i sidhuvudet skulle ”sjunka in” i bakgrunden mer, på så sätt att färgen på 
länkarna skulle likna bakgrundsfärgen mer än vad övriga textfärger gjorde. På så sätt kunde 
länkarna finnas kvar samtidigt som de kunde upplevas som mer diskreta. Detta kan ses som 
en kompromiss mellan att ta bort dem enligt Kluges et. al. (2013) teori och att ha kvar dem. 
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel besvarar vi rapportens syfte genom att skapa förståelse för vad det är i 
webbdesignen som gör att konsumenten upplever ett varumärke som lyxigt.  
 
Det är främst i det grafiska som det finns utrymme att framhäva varumärkets lyxvärden. För 
att konsumenten över huvud taget ska kunna uppleva varumärket som lyxigt genom att titta på 
webbdesignen krävs ett flertal bilder. Bilderna ska vara tilltalande samt tydligt åskådliggöra 
och levandegöra varumärkets lyxattribut. Av samma anledning är det är även lämpligt att ha 
en video som visar framställningen av varumärkets produkter. 
 
Konsumenten upplever även varumärket som lyxigt om webbsidan har koordinerade färger 
och typsnitt. Jordnära och nedtonade färger upplevs som lyxigare än skarpa färger. Färgerna 
kan få konsumenten att uppleva mer specifika lyxvärden, såsom vitt för tidlöshet. När det 
gäller typsnitt gör en utstickande logotyp, som ändå passar ihop med övriga typsnitt, att 
konsumenten upplever varumärket som mer lyxigt. 
 
Den roll som layouten spelar i konsumentens upplevelse av hur lyxigt varumärket är anknyter 
också främst till det grafiska. Länkmenyn ska placeras horisontellt nedanför sidhuvudet för att 
frigöra mer plats åt produktbilder där en vertikal länkmeny annars skulle varit placerad. 
Layouten kan även stödja det grafiska genom att det viktigaste i det grafiska, alltså 
produktbilderna, placeras högt upp på sidan där besökaren inte behöver skrålla ned för att se. 
Det första intrycket av webbsidan är nämligen det mest kritiska för konsumentens upplevelse 
av varumärket. För att få plats med många produktbilder på den övre delen av webbsidan kan 
ett bildspel användas. Även andra element såsom länkar till kontakt ska finnas högt upp på 
webbsidan, men kan med fördel tonas ned för att sjunka bättre in i bakgrunden. 
 

 
Figur 2. Icke-lyxig webbdesign vs. lyxig webbdesign (Egen figur, 2016) 
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7. KONSEKVENSER, BEGRÄNSNINGAR OCH FORTSATT FORSKNING 
 
Teoretiska konsekvenser 
Vi valde att genomföra denna studie eftersom att det behövdes ytterligare och mer djupgående 
forskning kring vad som utgör en lyxig webbdesign. Vårt teoretiska bidrag till 
forskningsområdet är ökad förståelse för vad det är i webbdesignen som får konsumenten att 
uppfatta ett varumärke som lyxigt. Det är främst en tilltalande åskådliggörning av produkterna 
som bidrar till att konsumenten upplever varumärket som lyxigt, och därtill krävs en layout 
som stödjer och underlättar denna åskådliggörning.  
 
Praktiska konsekvenser 
Internet är en ökande distributionskanal för lyx. Trots denna ökning ses Internet som en 
olämplig kanal för lyxvarumärken. För företag som är aktiva inom branschen utgör internet-
paradoxen en utmaning som handlar om problematiken att transferera de lyxiga 
karaktärsdragen till e-miljön. Vår studie har bidragit med praktiskt förståelse för hur företag 
som säljer lyx på Internet kan få konsumenten att uppleva varumärket som lyxigt. Våra 
rekommendationer är att använda många tilltalande produktbilder högt upp på sidan, videos 
över tillverkningsprocessen, koordinerade färger och typsnitt, jordnära och nedtonade färger 
samt en horisontell navigationsmeny.  
  
Begränsningar och fortsatt forskning 
För denna undersökning valde vi att undersöka upplevelsen av ett skovarumärke. Vi kan inte 
garantera att resultatet av denna studie kan appliceras på andra kontexter än just skor och 
mode. Det är möjligt att det krävs forskning för varje typ av produktområde. För fortsatt 
forskning rekommenderar vi därför att denna studie upprepas med ett varumärke inom ett 
annat område än skor och mode.   
  
En annan begränsning med studien är antalet fokusgrupper som genomfördes. Då vi valde att 
göra en tvärsnittsdesign för att upptäcka eventuella mönster kan vårt val av att inte ha ännu 
fler än tre fokusgrupper ifrågasättas. Valet att stanna vid tre fokusgrupper berodde främst på 
tidsaspekten av vår studie. Det är det möjligt att vi hade fått ett annat resultat om vi hade 
genomfört fler fokusgrupper, då andra mönster eventuellt hade kunnat uppkomma. För fortsatt 
forskning skulle det därför vara intressant att upprepa studien med ännu fler grupper.   
 
Vårt tredje förslag på fortsatt forskning är att testa slutsatsen i en kvantitativ studie. I en 
kvantitativ studie kan vår slutsats om vad det är i webbdesignen som får konsumenten att 
uppleva ett varumärke som lyxigt testas på en större mängd respondenter för att skapa en mer 
generaliserbar slutsats. Hypoteser om ett positivt samband mellan studiens upptäckter och 
konsumentens upplevelse av hur lyxigt varumärket är skulle kunna genereras ur vår slutsats 
och därefter testas på konsumenter.  
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