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Sammanfattning 
Sedan mitten av 90-talet när internet fick sin framfart har konsumtionssamhället exploderat. Vem 
som helst har tillgång till vad som helst, och genom webbshopar kan också vem som helst starta 
sin egen digitala butik. En person vill ge sig in på webbhandelsmarknaden genom att börja sälja 
inredningsprodukter som skulpturer, lampor och tavlor, egentillverkade i naturmaterial. Detta ska 
göras i en webbshop vid namn Timmar. Föreliggande studie undersöker hur denna webbshop 
kan formges på bästa sätt för att framhäva produkterna och tilltala målgruppen, som består av 
inredningsintresserade personer mellan 25 och 50 år. Som grund ligger tidigare forskning, en 
förstudie och underlag från Timmar. Med hjälp av detta har det genom brainstorming tagits fram 
olika designkoncept med tillhörande idéer. Dessa har sållats ner till slutligen två designkoncept 
med hjälp av tankekartor och en värderingsmatris. De två slutliga designkonceptens kallas 
modernt och naturligt och formgivningsmässigt innehåller dessa varsin logotyp, bilder, färger, 
teckensnitt samt återkommande element. Koncepten har analyserats utifrån en 
enkätundersökning och intervjuer med företagets målgrupp samt en intervju med en 
webbdesigner. Värderingen landade i att konceptet naturligt rekommenderas, dock med vissa 
modifikationer för att behålla en modern känsla. 
  



Abstract	
Since the mid-90s when the Internet started moving forward, the consumer community has 
exploded. Anyone has access to anything, and via webshops anyone can also start their own 
digital businesses. A person wants to enter the web trade market by selling interior design 
products, like sculptures, lamps, painting, all self-made in natural materials. This will be done in 
a webshop called Timmar, the company’s name. This study investigates how this webshop can be 
designed in order to highlight the products and to appeal to the target audience, interior design 
interested persons between 25 and 50 years old. As a basis lies research from books and webpages, 
a preliminary study and a description of the company Timmar. With this in mind, different 
design concepts and associated ideas have been developed via brainstorming. These have been 
sorted out via mind maps and a Pugh matrix and in the end two design concepts were chosen to 
develop. The design concepts are called modern and natural and include logos, images, colours, 
fonts and other elements. The concepts have been evaluated based on a survey and interviews 
with the target group and an interview with a web designer. The valuation landed in that the 
concept natural is recommended, though with some modifications to maintain a modern feeling.  
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1	Inledning	
Runt millennieskiftet var ordet konvergens ett centralt ord (Nygren och Wadbring, 2013). Det 
syftar på hur ny digital teknik möjliggör för tidigare åtskilda medieformer att smälta samman. Då 
innebar detta att de gamla mediernas former och innehåll anpassades och presenterades i de nya, 
modernare medierna. Dock låg det gamla kvar i bakgrunden och definierade och preciserade de 
nya mediernas innehåll. Det var viktigt att de gjorde just det så att mottagaren skulle få 
igenkänning. Exempel är i tidningsbranschen, där artiklar som är med i den tryckta tidningen 
också överfördes för en digital tidning eller för att visas i en app.  
 
Definitionen av ordet konvergens lever kvar än idag, men uttryckets innebörd har också 
utvecklats (Nygren och Wadbring, 2013). De nya medierna har nu tagit ett större steg ifrån sina 
grunder, och hänger inte längre samman med dem i lika stor utsträckning. De har istället hittat 
sina egna former och är mer självständiga. Innehåll tas inte längre över till punkt och pricka, utan 
anpassas. Det läggs också till nya funktioner. 
 
Internet fick sin framfart år 1995, och i samband med detta uppstod webbshopar och 
konsumtionssamhället utvecklades enormt (Bergström, 2001). Helt plötsligt kunde vem som 
helst få tillgång till vad som helst. I jämförelse med fysiska butiker hade webbshoparna bättre 
tillgänglighet, ofta större utbud och lägre priser, och det var också enklare att jämföra priser 
online. I och med internets framgång skedde det en medial revolution, med begreppet 
interaktivitet i centrum. Bergström (2001) förklarar att ordet interaktivitet syftar på att besökare 
själva deltar i kommunikation, exempelvis genom att konsumera. 
 
Detta arbete är en fallstudie där en webbshop ska formges och som ett exempel används företaget 
Timmar, som en person inom en snar framtid ska starta. Företaget kommer sälja produkter via 
nätet i en webbshop och det säljs egentillverkade inredningsdetaljer som skulpturer, vinställ, 
lampor, tavlor. Produkterna är tillverkade i ”gamla” material – naturmaterial som trä, plåt, betong 
och kol. Webbshopens målgrupp är inredningsintresserade personer mellan 25-50 år.  
 
Innan webbshopen kan öppnas behöver den formges på ett passande sätt för produkten – det 
finns i nuläget varken logga eller några grafisk riktlinjer. Webbshopens utformning behöver 
anpassas efter produktgenre och målgrupp, för att tilltala besökare och sälja bättre. 
 

1.1 Syfte	

Studiens syfte är att undersöka hur gamla material kan presenteras i nya medier, mer specifikt hur 
inredningsprodukter i naturmaterial kan presenteras i en webbshop. Uppgiften är att skapa och 
bestämma grafiska riktlinjer som logotyp, bildspråk, färger, teckensnitt och återkommande 
element till den framtida webbshopen Timmar, där det kommer säljas inredningsdetaljer 
tillverkade i naturmaterial. Då det är en webbshop kommer syftet med Timmar vara att på ett 
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eller annat sätt sälja produkter och därför måste produkterna framhävas och hemsidan måste 
kännas attraktiv för besökarna. 
 

1.2	Forskningsfråga	

Följande forskningsfråga ligger till bakgrund för studien: Hur kan en webbshop där det säljs 
inredningsdetaljer i naturmaterial utformas för att framhäva produkterna och upplevas attraktiv 
för besökarna? 
 

1.3	Avgränsningar	

Frågan avgränsas genom att arbetet enbart berör hur det grafiska utseendet kan se ut i 
webbshopen och innebär ingen design av hur hemsidan ska byggas upp tekniskt. Det grafiska 
materialet presenteras därför i en färdig mall för en webbshop. Logotypen, bildspråket, färgerna, 
teckensnitten och de återkommande elementen ska vara anpassade till frågeställningen men också 
avgränsade till målgruppen. Eftersom idén med företaget är att sälja via webben behöver det 
grafiska i första hand fungera digitalt och det kommer därför i detta arbete inte att tas hänsyn till 
tryck. 
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2	Bakgrund	
Följande kapitel ska utveckla arbetets bakgrund och redovisa för vetenskaplig teori som finns 
inom studiens område: webbdesign. 
 

2.1	Att	starta	en	webbshop	

Att starta en webbshop är något som tar tid och kräver planering och en viktig aspekt i 
planeringen är utseendet (Hansen, 2014). De flesta framgångsrika webbshopar är formgivna på 
ett sätt som skapar positiva känslor hos besökaren. Trivsel, trovärdighet och service är exempel på 
sådana känslor. Besökaren måste snabbt kunna uppfatta vilken typ av webbshop det är den 
besöker och känna att den är seriös. Hansen (2014) menar på att det måste vara enkelt och 
smidigt att navigera sig för att därefter konsumera – och layouten är en stor del av detta. Är 
utseendet på webbshopen inte modernt, tydligt och ser snyggt ut så kommer många kunder 
lämna. Ett alternativ är att satsa på att vara särskiljande mot andra shopar men det är också lätt att 
detta går till överstyr och blir förvirrande och otydligt, vilket kan leda till försämrad försäljning. 
 

2.2	Målgruppen	

Det är viktigt att anpassa en webbshop utifrån målgruppen och det gäller att förstå vilka som 
inkluderas i den (Hansen, 2014). Den primära målgruppen består av de som är direkt 
intresserade av produkterna som säljs (Lantz, 2014). Målgruppen kan bestämmas utifrån en 
demografisk segmentering, via till exempel ålder och intressen. 
 
Det är väsentligt att genom designarbetets gång hela tiden ha målgruppen i fokus (Lantz, 2014). 
Det bör fokuseras på de som kommer ta del av arbetet och kan tänkas vara intresserade av 
produkten. Detta tänk går att likna vid att tala målgruppens modersmål: talar man någons språk 
kommer den lättare förstå (Visocky O’Grady, 2008). Används ”fel” språk är det större chans att 
informationen inte når fram rätt. 
 
E-handel fungerar egentligen som vilken marknad som helst, men då det finns mer lättillgänglig 
konkurrens online hamnar besökarna i en starkare position jämfört med i andra marknader 
(Bergström, 2001). Besökarna tar över kontrollen och för att webbshoparna ska klara sig måste de 
vara planerade utifrån besökarna. Innehållet måste anpassas efter deras behov. 
 
Det är också viktigt att tänka på hur målgruppen ska känna vid besök av hemsidan (Bergström, 
2001). Bergström (2001) förklarar att i en webbshop där målet är att besökaren ska genomföra ett 
köp, är det väsentligt med en tydlig presentation så att besökaren direkt får en uppfattning av vad 
som säljs. Det krävs tydlig handledning så att besökaren omedelbart förstår hur den tar sig vidare 
på sidan och också mycket service så att besökaren får all hjälp den kan tänkas behöva. Är målet 
att skapa en stark upplevelse för besökaren bör hemsidan vara dramatisk och 
uppmärksamhetsväckande. 
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2.3	Webbdesign	

Innan webbshopen formges är det viktigt att planera för vad den ska innehålla samt hur den ska 
se ut (Bergström, 2001). Detta innefattar vilka färger och teckensnitt som ska användas samt hur 
bildspråket ska se ut. Det är viktigt att hålla sidan konsekvent så att besökaren upplever att 
hon/han är inne på samma sida oavsett vilken undersida hon/han är inne på (Visocky O’Grady, 
2008). Detta underlättar för minnet och ger besökaren en större chans att komma ihåg företaget. 
Syftet med design generellt är att särskilja, profilera och identifiera – och detta gäller självklart 
också med webbdesign (Torberger, 2010). 
 

2.3.1	Logotyp	

En viktig del av hur besökaren ska kunna känna igen och komma ihåg webbshopen är 
webbshopens logotyp (Torberger, 2010). En logotyp är en slags bild som på ett eller annat sätt 
ska symbolisera varumärket och visa på dess budskap och värden. Den kan bestå av en symbol, ett 
ordmärke eller både och. Består den av ett ordmärke – text, oftast företagsnamnet – är den rent 
praktiskt enkel att skapa (Ready Digital, 2018). Dock kan den bli svårläst om den visas med stort 
avstånd eller i en liten storlek.  
 
Logotyper består av former, och viktigt att tänka på att olika former är olika stabila: kvadrater, 
cirklar och trianglar är stabila former medan rektanglar är instabila (Thomas, 2000). Formen på 
logotypen måste vara tydlig och lätt att komma ihåg, utan för många och små detaljer som är 
svåra att uppfatta (Lantz, 2014). Den bör vara enkel i den mening att den blir enkel att komma 
ihåg. Den bör också fungera i svartvitt. 
 
Logotypen bör uppfattas relevant, vara minnesvärd och vara välgjord (Torberger, 2010). Den ska 
kunna uppdateras allt medan tiden går och kunna fungera i många olika miljöer. Den bör också 
vara särskiljande för att undvika att kännas som en i mängden (Ready Digital, 2018). 
 

2.3.2	Bildspråk	

Det är viktigt att satsa på ett talande bildspråk på en hemsida eftersom att det är lättare för ögat 
att ta till sig bild än text (Hansen, 2014). Det är fördelaktigt om bilderna är högupplösta men 
snabbuppladdade och de bör också ha en konkret funktion, istället för att enbart fungera som 
utsmyckning. Det bör visas flera produktbilder per produkt för att besökaren ska få en tydlig och 
korrekt bild av produkten. Hansen (2014) förklarar att foton som representerar produkterna 
konverterar intresse till köp. Beroende på syfte, kan det vara viktigt med naturliga kulörer i 
bilderna (Johansson, 2006). Ska en produkt presenteras bör den ha det, så att bilden stämmer 
överens med produkten kunden eventuellt klickar hem. 
 
Produktbilder bör vara olika beroende på vilken sida de visas på – bilderna på startsidan bör skilja 
sig mot andra sidor (Lantz, 2014). Bildspråket bör hållas konsekvent gällande vilka bakgrunder 
och vinklar som används. Även kvaliteten på bilderna bör vara konsekventa (Johansson, 2006). 
För att styra hur besökaren ska tolka bilderna bör produkten sättas i ett sammanhang, exempelvis 
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placeras i ett hem (Hansen, 2014). Färginslag i ett svartvitt sammanhang fångar mycket 
uppmärksamhet. 
 

2.3.3	Färg	

Det är viktigt att besökarna känner igen hemsidan de besöker och förhoppningsvis också lägger 
den på minnet (Visocky O’Grady, 2008). Färg är ett snabbt sätt att skapa igenkänning med då 
färg kan attrahera känslor och även kan förstärka stämningen i bilderna på sidan (Bergström, 
2001). Starka färger drar till sig uppmärksamhet (Hansen, 2014).  
 
Olika färger betyder olika saker för oss människor och associeras på olika sätt (Visocky O’Grady, 
2008). Vissa människor tycker att grått känns moderiktigt och modernt medan andra tycker att 
det är tråkigt (Nilsson, 2009). Vitt kan tyckas vara rent och harmoniskt men även kliniskt och 
sterilt, och svart kan symboliseras med makt och stabilitet samtidigt som det kan stå för 
depression och ensamhet. Brunt kan uppfattas som lugnt och jordligt men också smutsigt och 
passivt. 
 
För att de allra flesta ögon, även med till exempel färgblindhet, ska kunna uppfatta färg bör det 
vara cirka 70% kontrast mellan ett objekt (en knapp eller text) och dess bakgrund (Bergström, 
2001). Svart text på vit bakgrund ger bäst läsbarhet i brödtext då det är hög kontrast mellan dessa 
färger. 
 

2.3.4	Teckensnitt	

En väsentlig del av utformningen av en hemsida är val av teckensnitt i rubriker och brödtext 
(Bergström, 2001). Teckensnittets uppgift är att göra texten tydlig, läsbar och karaktärsfull. Det 
ska passa företagets värderingar, om företaget ska inge förtroende kan ett hårt och stadigt 
teckensnitt vara passande men om ska det förmedla kreativitet kan ett mjukare passa bättre 
(Lantz, 2014). 
 

 
Fig. 1 Exempel på hur en serif och en sans serif kan se ut. 
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Det finns två huvudgrupper av teckensnitt: sans serifer och serifer (Hellmark, 1998) (se fig. 1). 
Skillnaden mellan dessa är att seriferna har små ”fötter” och ”flaggor” som kallas just serifer. 
Deras inre former, hålrummet i till exempel ett e, har en framåtsträvande rörelse och leder ögat 
vidare. Sans seriferna däremot är mer statiska i och med att de är enklare konstruerade. 
 
Att använda versaler i längre textstycken, som brödtext, kan försämra läsbarheten och därför bör 
gemener användas istället (Visocky O’Grady, 2008). Däremot fångar versaler uppmärksamhet 
och kan därför med fördel användas i rubriker och menyer. På skärm rekommenderas brödtext 
att vara 13 pt och nedåt (Bergström, 2001). 
 

2.3.5	Återkommande	element	

Det kan vara värt att överväga om det ska finnas några återkommande element på sidan, som 
exempelvis illustrationer, streck av olika slag eller symboler. Återkommande element kan hjälpa 
besökaren att minnas hemsidan och företaget bakom (Visocky O’Grady, 2008). Associeras ett 
visst element med företaget blir det minnesvärt. Det är också en bra metod för att skapa ett starkt 
budskap.  
 
Viktigt att poängtera är att när en person besöker en hemsida vill den veta så mycket som möjligt 
med så lite information som möjligt (Visocky O’Grady, 2008). Begreppet ”less is more” är ytterst 
relevant och det gäller egentligen att satsa på så få element som möjligt. För många element leder 
till för många valmöjligheter och ögat vet inte vad det ska fokusera på. 
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3	Metod	
Detta kapitel redovisar vilka metoder som ska användas för att besvara syftet. En illustrerad 
sammanfattning av metodprocessen hittas i fig. 2. 
 

3.1	Förstudie	

Det ska genomföras en förstudie 
i två delar som ska fungera som 
en grund för designarbetet. De 
två delarna består av granskning 
av redan existerande webbshopar 
och val av mall för webbshopen. 
Gällande de redan existerande 
webbshoparna ska enbart de 
delar av sidorna som är relevanta 
för studien granskas. Att utgå 
från en mall innebär att alla 
element som en hemsida består 
av, själva skelettet, redan är 
utplacerade. Därför behövs 
enbart bilder, texter och 
återkommande element placeras 
in, samt färger och teckensnitt 
behövs väljas. Denna del av 
förstudien inkluderade också för 
mig att sätta mig in i hur 
plattformen fungerar och hur 
den arbetas med och anpassas. 
 

3.2	Information	från	

Timmar	

Till grund för arbetet ligger en 
uppdragsbeskrivning som 
personen som ska starta företaget 
har skrivit (se bilaga 1). 
Uppdragsbeskrivningen beskriver 
företagets koncept, produkt och 
målgrupp. Den förklarar vad 
som önskas göras. 
 

Fig. 2 Illustration över metodprocessen. 
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3.3	Designalternativ	

För att komma fram till två designkoncept kommer en designprocess innefattande brainstorming, 
tankekarta och värderingsmatris användas.  
 

3.3.1	Brainstorming	

För att generera idéer och koncept används brainstorming (Arvola, 2014). Detta går ut på att 
under en kort tid, exempelvis 10 min, försöka producera så många idéer som möjligt. Inga idéer 
ska kritiseras eller avfärdas. Det är fördelaktigt att utföra flera, korta brainstorming-sessioner 
istället för att göra en stor. Brainstorming görs egentligen i grupp, men kommer i denna studie 
utföras av en enskild individ. 
 

3.3.2	Tankekarta	

För att strukturera idéer som uppkommer under brainstormingen ska tankekartor framställas. 
Tankekartor består av idéer som skrivs upp på en blank yta och sammankopplas via streck 
(Nielsen, 2003). Detta gör att samband mellan idéerna upptäcks och att designkoncept kan 
skapas. Många koncept kommer med stor sannolikhet överlappa varandra och kunna kombineras. 
Det kommer tas fram fem koncept i denna fas att arbeta vidare med. 
 

3.3.3	Värderingsmatris	

Genom en värderingsmatris ska de fem konceptalternativen jämföras. I en värderingsmatris väljs 
ett koncept ut till en utgångspunkt som de övriga koncepten sedan jämförs med i och med ett 
antal olika egenskaper (Arvola, 2014). Utgångskonceptet blir tilldelat nollor i samtliga egenskaper 
och de andra koncepten blir tilldelade minus, noll eller plus, beroende på om de anses vara sämre, 
likvärdiga eller bättre än utgångskonceptet. Sedan sammanställs poängen, antal plus subtraherade 
med antal minus, och koncept med låga poäng kan strykas. De med höga poäng kan arbetas 
vidare med. I denna studie kommer två designkoncept väljas att arbeta vidare med.  
 

3.4	Utformning	av	designalternativ	

De två konceptförslagen som bestäms i och med värderingsmatrisen (se 3.3.3) kommer behöva 
vidareutvecklas och regler om bildspråk, färger, teckensnitt och återkommande element behöver 
fastställas. Detta kommer ske utifrån sammanställd teori (se 2) och delen i förstudien där redan 
existerande webbshopar undersöks (se 4.1). Det kommer skissas fram förslag till logotyper och 
produkter kommer fotograferas. Det kommer slutligen framställas skisser över webbshopen där de 
två konceptförslagen med tillhörande logotyp, bilder, färger, teckensnitt och återkommande 
element kommer placeras in.  
 

3.5	Analytisk	process	

För att välja ut ett slutgiltigt designkoncept ska en enkätundersökning med potentiella kunder 
inom målgruppen och en intervju med en webbdesigner genomföras. 
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3.5.1	Enkätundersökning	med	målgruppen	

Det kommer att genomföras en digital enkätundersökning med frågor om de två 
designkoncepten (se bilaga 2). Detta med syfte att ta reda på hur målgruppen, personer som är 
mellan 25 och 50 år och är inredningsintresserade (se bilaga 1), uppfattar koncepten och vilket de 
gillar bäst. Enkätundersökningen kommer skapas via Googles digitala formulärplattform och 
skickas ut via sociala medier. Vem som helst kommer ha möjlighet att besvara frågorna men 
svaren kommer i efterhand att sållas så att enbart svaren som anges av de respondenter som 
befinner sig i målgruppen räknas. Målet är att 30 personer ska besvara enkäten. 
 
Innan enkätundersökningen skickas ut ska den testas på några personer för att kontrollera att den 
är lättförståelig och att inte frågorna missuppfattas.  

	

3.5.2	Intervjuer	med	målgruppen	

Samma frågor som ska ställas skriftligt i enkätundersökningen (se 3.5.1) ska även ställas muntligt 
i intervjuer med tre intervjupersoner inom målgruppen. Även detta med syfte att ta reda på hur 
målgruppen uppfattar koncepten och vilket de föredrar. Intervjuerna hålls muntligt för att 
personerna ska kunna prata mer fritt och kunna fundera högt kring frågorna. Intervjuerna 
kommer utgår från en intervjuguide som skapas i förväg (se bilaga 2). Intervjuerna kommer vara 
av semistrukturerad karaktär, vilket betyder att den utgår från förberedda frågor men att det är 
fritt fram att ställa följdfrågor (Bell, 2006). Intervjuerna blir mer flexibla på detta sätt – det 
innebär att det går att be intervjupersonerna att utveckla sina svar. Intervjuerna kommer 
antecknas ned. Intervjupersonerna kommer informeras om studiens och intervjuns syfte och 
upplägg, om att de är anonyma, att de kan avsluta intervjun när som helst och att information 
som samlas in enbart kommer användas i denna studie. Detta är viktigt att nämna för att följa 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2015). 
 

3.5.3	Intervju	med	webbdesigner	

Det kommer också genomföras en kvalitativ intervju med en person som arbetar som 
webbdesigner. Även denna intervju kommer vara av semistrukturerad karaktär (se 3.5.2) och 
hållas utifrån från en intervjuguide (se bilaga 3). Samtalet kommer att antecknas ned och 
intervjupersonen kommer informeras om forskningsetiska principer (se 3.5.2). 
 

3.5.4	Utvärdering	av	studien	

Syftet med enkätundersökningen och intervjuerna med målgruppen är att ta reda på hur 
målgruppen uppfattar koncepten och vilket de gillar bäst (se bilaga 2). Den första delen av 
enkätundersökningen och intervjuerna med målgruppen, fråga 1-5, ger utrymme för 
bakgrundsfrågor som kommer användas för att sålla bort de respondenter som inte ingår i 
målgruppen. Den andra delen, frågorna 6-11, undersöker logotyperna, färg- och bildförslagen. 
Detta för att få en snabb bild av hur dessa uppfattas när de visas ensamma utan att vara satta i ett 
sammanhang. Respondenterna väljer mellan olika adjektiv, vilka kommer väljas ut dels utifrån 
uppdragsbeskrivningen från Timmar (se bilaga 1), dels utifrån idéer som uppstår under 
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metodprocesserna i 3.3. Den tredje delen av enkätundersökningen och intervjuerna med 
målgruppen, fråga 12 och 13 (se bilaga 2), består av öppna frågor för att ge respondenterna 
utrymme att tänka fritt utifrån sina helhetsintryck av designförslagen och ge övriga kommentarer. 
Enkätundersökningen och intervjuerna kommer genomföras eftersom att det är viktigt att 
målgruppen tilltalas av webbshopen, då det är dessa personer som ska besöka den och konsumera 
från den. 
 
Syftet med intervjun med webbdesignern är att få reda på vilka erfarenheter hon har inom 
webbdesign och hur dessa kan användas i och med valet av designförslag i studien. Genom att 
hon får berätta vad hon tycker fungerar och vad som inte fungerar på en hemsida kan valet av 
designkoncept anpassas. Eftersom hon har just erfarenhet inom webbdesign är detta ett smidigt 
sätt att ta reda på vad som kan vara bra att tänka på när valet ska tas. Det kommer ställas ganska 
öppna och stora frågor för att hon inte ska känna sig begränsad eller ledd till svaren, och 
därigenom kanske missa andra tankar hon har som kan vara väl så viktiga. 
 
Åsikterna som framkommer i enkäten och intervjuerna kommer analyseras och vägas samman. 
De kommer på ett eller annat sätt leda till ett slutgiltigt designförslag. Är åsikterna enhetliga blir 
valet enkelt att avgöra hur designen kommer se ut, skiljer åsikterna blir det svårare.  
 
Frågorna 6-11 i enkätundersökningen (se bilaga 2), kommer avläsas statistiskt. Googles digitala 
formulärplattform tar automatiskt fram beskrivande statistik utifrån hur frågorna besvaras i form 
av stapeldiagram. Detta sker via typvärdena, de alternativ med flest antal röstningar får de högsta 
staplarna. Diagrammen kommer helt enkelt läsas av och de mest populära svaren anses 
representera målgruppens tyckande. 
 
De sista frågorna i enkätundersökningen och intervjuerna, fråga 12 och 13 (se bilaga 2), kommer 
sammanställas och analyseras med affinitetsdiagram. Detta innebär att svaren från intervjuerna 
bryts ner i mindre delar och skrivs upp på klisterlappar. De klisterlappar som har någon form av 
samhörighet grupperas (Arvola, 2014). Det ger en överblick i vilka åsikter som uppkommer samt 
om det är flera personer som har samma åsikter. Tycker majoriteten att ett visst koncept eller en 
viss del av konceptet är mer tilltalande är det andra, behöver detta tas hänsyn till inför valet av 
koncept. Det kommer sammanlagt göras tre affinitetsdiagram, ett för enkätundersökningen, ett 
för intervjuerna med målgruppen och ett för intervjun med designern. Samtliga kommer i 
efterhand digitaliseras för att bli tydligare. 
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4	Förstudie  

Det har genomförts en förstudie i två delar som har fungerat som en grund för designarbetet –  
granskning av redan existerande webbshopar och val av mall för webbshopen.  
 

4.1	Granskning	av	redan	existerande	webbshopar	

Det har undersökts fem stycken redan existerande webbshopar: webbshop A, webbshop B, 
webbshop C, webbshop D och webbshop E. Dessa kommer ge inspiration och tips om hur 
webbshopar kan formges. 
 
Aspekter som har undersökts är logotyp, bildspråk, färger, teckensnitt samt återkommande 
element. Detta eftersom de är viktiga delar i arbetets uppgift – att formge en webbshop. På 
logotyperna har färg och form undersökts samt om de består av ordmärke och/eller symbol. 
Bildernas ljus och ton har undersökts, samt vilken sorts bakgrund produkterna är placerade 
framför. Färger innefattar färgerna på hemsidans bakgrund, på text och på element som menyer, 
knappar och sidfötter. Det har undersökts vilka typer av teckensnitt det som är som används: 
vilka teckensnittsfamiljer de ingår i och om de är gemener eller versaler. Återkommande element 
innefattar former och symboler. 
 

4.1.1	Logotyp	

Webbshop A, C, D och E har alla svarta logotyper med vita bakgrunder och C, D och E har 
använt sig av sans serifer i texten. C och E har både ordmärke och symbol i logotypen medan A, 
B och D enbart har ett ordmärke. 
 

4.1.2	Bildspråk	

Produktbilderna på samtliga webbshopar har klara och starka färger, och de har alla en neutral 
ton. Webbshoparna B och D har frilagda produktbilder med vita bakgrunder samt miljöbilder – 
produkterna är placerade i ett hem med även andra möbler och dekorationer runt om. Även A 
och C visar många miljöbilder. Webbshop E har på många bilder placerat sina produkter i lite 
oväntade miljöer: utomhus på betonggolv eller med tegelväggar eller graffitti i bakgrunden. 
 

4.1.3	Färger	

Webbshop D har en ljusgrå nyans som bakgrund på hemsidan, medan resterande har vita 
bakgrunder som standard. Samtliga webbsidor har oftast svart eller mörkgrå text, men bryter av 
med vit text om bakgrunden kräver det (till exempel om texten är placerad på en mörk bild). 
Webbshop C har en svart, lite transparent meny med vit text och en svart sidfot med vit text.  
 

4.1.4	Teckensnitt	

Samtliga webbshopar använder sig av olika typer av sans serifer i både rubriker och/eller 
brödtexter. Webbshop A:s sans serif är väldigt smal och webbshop E blandar mellan tre olika: en 
kantig och rektangulär, en mer ”klassisk” ganska runt, och en avlång, smal. 
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Oftast är rubriker, underrubriker och produktnamn versaler. Även D:s brödtext samt också texten 
i A:s, C:s, D:s och E:s meny är i versaler. Brödtext är ofta gemener, i alla förutom webbshop D.  
 

4.1.5	Återkommande	element	

Webbshop E använder sig av tunna horisontella streck. Dessa används för att dela upp olika 
sektioner på hemsidan.  

	

4.2	Mall	för	webbshop	

Utifrån förstudiens första del (4.1), vad som upptäcktes genom att undersöka redan existerande 
webbshopar, valdes en mall som jag personligen tycker är uppbyggd på ett enkelt och 
användarvänligt sätt – jag utgick från hur jag upplevde de existerande webbshoparna. Mallen är 
uppbyggd med flikar med olika undersidor för varje typ av produkt. Den ger rum för bilder i 
olika storlekar, flera stora sådana som täcker hela skärmen. Logotypen är placerad längst upp på 
hemsidan och är centrerad. Den innehåller redan återkommande element, nämligen vita och 
svarta horisontella och vertikala streck under eller bredvid rubriker. Mallen är helt enkelt, enligt 
mig, passande för ändamålet.  
 

4.3	Insikter	

Insikterna från förstudien har öppnat upp för möjliga designalternativ. De har gett inspiration 
och konkreta tips på vad som fungerar i en webbshop. Jag som besökare har hittat saker som jag 
föredrar och inte, vilket är något jag kommer bära med mig och ta hänsyn till i designarbetet som 
ligger framför mig. Det finns många olika vägar att gå designmässigt och utseendemässigt visade 
det sig att alla webbshopar som analyserades är väldigt olika: det inte finns ett rätt sätt att designa. 
Däremot finns det likheter mellan webbshoparna och vissa aspekter som bör tas hänsyn till i 
designarbetet.  
 
Likheter som hittades på de analyserade webbshoparna var att de flesta logotyperna består av 
enbart ordmärke, med svart text och transparent bakgrund. Bilderna är oftast i klara färger och 
har en neutral ton, och de är ofta fotade i en hemmamiljö. Produktbilderna har oftast en enfärgad 
bakgrund, ibland även frilagda. Webbshoparna har ofta vit bakgrund och svart text. Dessa 
likheter kan antas fungera i webbshopsbranschen, just för att de hittades på ett flertal etablerade 
webbshopar. Hade dessa inte visat sig fungera borde företagen rimligtvis ha ändrat dem.  
 
Förstudien öppnade också upp för mer särskiljande idéer som inte hittades på mer än en 
webbshop. Dessa kan komma att användas för att nå en mer unik känsla. Webbshop E visade på 
foton tagna i mer oväntade miljöer, utomhus. Webbshop D visade på en ljusgrå bakgrund, istället 
för vit som hos de andra. 
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5	Genomförande	
Nedan redovisas hur designprocessen har sett ut och vilka designförslag som har tagits fram. 
 

5.1	Brainstorming	

Vid tre tillfällen utfördes brainstorming-sessioner, vardera på 10 min (se fig. 3). Här skrevs så 
många tankar som möjligt ned, utan att censurera något. Tankarna berörde hur formgivningen av  
webbshopen skulle kunna göras, alltifrån konceptidéer till tankar om mindre detaljer. Tankarna 
uppkom helt enkelt från min fantasi men influerades gissningsvis mycket av hur redan existerande 
webbshopar har formgivits (se 4.1). 
 

 
Fig. 3 Resultatet från brainstorming-sessionerna. 

I början uppkom ganska stora och övergripande konceptidéer som mer gav ett helhetsintryck över 
hur webbshopen skulle kunna se ut. Dessa syftade på vilken känsla webbshopen skulle kunna 
inge: den skulle kunna utformas för att uppfattas som modern, som naturlig, som rustik, som 
konstnärlig, som minimalistisk, som ”gammal”/högtidlig eller som färgglad.  
 
Med tiden uppstod mer ingående och detaljrika idéer och tankar. Dessa berörde mer hur bilder 
skulle kunna se ut och var de skulle kunna fotas, hur färger skulle kunna användas i olika 
sektioner på hemsidan, vilka accentfärger som skulle införas och tankar om rörliga bilder.  
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5.2	Tankekarta	

Idéerna från brainstormingen sorterades utifrån hur de skulle kunna passa ihop i en tankekarta (se 
fig. 4). De mer övergripande idéerna som berörde webbshopens helhetsintryck ledde fram till fem 
huvudrubriker: fem designkoncept. De döptes till arbetsnamn som beskriver hur de var tänkta att 
se ut. Koncepten var: minimalistiskt, modernt, naturligt, rustikt och gammalt/högtidligt. De mer 
detaljmässiga idéerna sorterades in under designkoncepten och kopplades samman med streck. 
Ibland passade idéerna även under fler än ett koncept och skrevs då upp flera gånger. Dessa idéer 
utgjorde hur koncepten rent konkret skulle kunna komma att utformas och innefattade färger, 
stil, teckensnitt, bildspråk och tankar om logotyp. 
 

 
Fig. 4 Tankekartan som togs fram över de olika koncepten. 

Konceptet minimalistiskt innefattade en avskalad design med vit bakgrund och svart text. 
Texterna skulle vara sans serifer i liten storlek och enbart vara med där de är absolut nödvändiga 
(exempelvis vid priser eller information om produkterna). Bilderna skulle vara enkla och stilrena, 
både frilagda bilder och miljöbilder. Konceptet modernt skulle innefatta stora bilder, både frilagda 
och miljöbilder. Hemsidan skulle bestå av bastanta block, raka linjer och färgerna svart, vit och 
grå. Teckensnittet skulle vara en sans serif. I konceptet naturligt skulle fotona vara tagna utomhus 
och det skulle också finnas frilagda bilder. Teckensnitten på sidan skulle kunna vara både en sans 
serif eller en serif, och teckensnittet i logotypen en script. Färgerna skulle kopplas till 
naturmaterial, rost – röd, stål/plåt – grå, kol – svart. Konceptet rustikt skulle ha en industrikänsla 
över sig, med gråa nyanser och raka, ”stela” linjer. Teckensnittet skulle vara lite kantigt och det 
hade också kunnat införas extra element runt om på hemsidan i form av illustrerade skruvar. 
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Konceptet gammalt/högtidligt skulle likna en medeltida skrift, med anfanger och illustrationer. 
Bakgrunden på hemsidan kunde vara ljust beige. 
 

5.3	Värderingsmatris	

Koncepten som togs fram genom tankekartan (5.2) listades upp i en Excell-dokument och en 
värderingsmatris skapades (se fig. 5). Konceptet modernt valdes slumpmässigt ut som 
utgångspunkt och fick 0 poäng i alla kategorier. Kategorier som valdes för att jämföra koncepten 
med var: passar produkten, passar mediet, uppmärksamhetsväckande, ihågkommande, lättläst och 
talande bildspråk. Kategorierna ansågs som viktiga kriterier i och med syftet med design, att 
särskilja, profilera och identifiera (se 2.3). Designen undersöks huruvida den kan vara särskiljande 
genom kategorierna uppmärksamhetsväckande och ihågkommande, den undersöks hur den 
profilerar genom kategorierna lättläst och talande bildspråk och hur den identifierar genom 
kategorierna passar produkten och passar mediet. 
 

 
Fig. 5 Värderingmatris där designkoncepten jämfördes med varandra i olika kategorier. 

Poängen gavs och utifrån dessa kunde två designkoncept väljas ut. Naturligt fick sammanlagt 2 
poäng. Modernt och rustikt fick samma poäng, 0 poäng, men då rustikt hade många gemensamma 
egenskaper med både naturligt och modernt valdes denna bort, för att istället arbeta med två mer 
särskiljande koncept. Koncepten naturligt och modernt valdes därför ut att arbetas vidare med. 
Detta beslut togs för att ha möjligheten att jämföra två olika koncept och i senare steg kunna få 
en bred bild av vad målgruppen tycker om. 
 

5.4	Utformning	av	designalternativ	

Koncepten modernt (se fig. 6) och naturligt (se fig. 7) arbetades vidare med och nedan följer hur 
de utformades. 
 

5.4.1	Konceptet	modernt	

Logotypen i koncept modernt består av ett ordmärke med texten ”Timmar”, företagets namn (se 
fig. 6). Valet att använda ett ordmärke togs för att logotypen skulle kunna passa bra i olika 
miljöer och så att den också enkelt kan uppdateras (se 2.3.1). Teckensnittet i logotypen är en sans 
serif vid namn Comfortaa light (se fig. 6). Detta teckensnitt valdes eftersom att det är ett simpelt 
teckensnitt utan några komplicerade smådetaljer. Detta gör att den blir lättare att komma ihåg (se 
2.3.1). Det är lite rundat och påminde om naturens mjuka former, vilket uppskattades eftersom 
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att företagets produkter är 
gjorda i naturmaterial. För att 
fånga uppmärksamhet är texten 
skriven med versaler (se fig. 6). 
 
De flesta webbshoparna som 
undersöktes i förstudien bestod 
även de av ordmärken (se 4.3). 
De var svarta och hade 
transparenta bakgrunder, något 
som kan antas har visat sig 
fungera på webbshopar. 
Logotypen i koncept modernt 
har även den transparent 
bakgrund men består av en vit 
färg istället för svart (se fig. 6). 
Tanken är att den också kan att 
vara svart och att valet mellan 
svart och vit beror på 
sammanhanget – hur 
bakgrunden ser ut. Det är 
viktigt att logotypen ska fungera 
i olika miljöer (se 2.3.1) och 
valet av färger på logotypen 
anses som ett smidigt sätt att 
uppnå detta. Färgerna valdes 
även utifrån att om logotypen 
kommer behöva användas i 
svartvitt behöver den inte göras 
om.  
 
Det finns två typer av bilder i 
skissen (se fig. 6). Den ena 
typen är frilagda produktbilder 
med transparent bakgrund, 
något som många av de 
analyserade webbshoparna i 
förundersökningen också 
använde sig av (se 4.1.2). 
Frilagda bilder antas framhäva 
produkterna på ett sätt som 
besökare uppskattar, just Fig. 6 Skiss över konceptet modernt. 
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eftersom de analyserade webbshoparna använder sig av denna typ av bilder. Bilderna fotades med 
ett vitt lakan som bakgrund för att underlätta friläggningen som senare gjordes i Photoshop (se 
fig. 6). Den andra typen av bilder består av bilder fotade i en hemmamiljö, omgivna av möbler 
eller andra dekorationer. Denna typ av bilder rekommenderas för att kunna styra hur besökaren 
ska tolka bilderna (se 2.3.2). Dessutom använder många av de analyserade webbshoparna i 
förundersökningen sig av liknande bilder (se 4.1.2). Färgerna i miljöbilderna består mestadels av 
vitt, svart och brunt för att få produkten att hamna i fokus (se 2.3.2). Miljön hölls städad och 
ganska minimalistisk och kal, för att komma åt en modern känsla vilket är syftet med konceptet. 
 
Alla bilder, både de frilagda och miljöbilderna, har en neutral, naturlig ton och klara färger (se fig. 
6). Detta för att besökaren ska få en realistisk bild av produkterna (se 2.3.2). Bilderna togs med 
stativ från likadana vinklar, och det togs flera bilder per produkt för att beskådaren 
förhoppningsvis ska känna att den har fått en tydlig och realistisk bild av produkten (se fig. 6). 
Detta var dock mer komplicerat när miljöbilderna togs, då kameran ständigt flyttades och stativet 
höjdes och sänktes om vart annat. Alla bilder fotades med systemkamera för att hålla en 
konsekvent hög bildkvalitet (se 2.3.2). De frilagda bilderna används för att presentera enskilda 
produkter, både på startsidan och i deras respektive produktsidor (se fig. 6). Miljöbilderna 
används på startsidan för att fånga uppmärksamhet och sätta produkterna i ett sammanhang.  
 
Färger som används i formgivningen är svart, olika nyanser av grå och vit (se fig. 6). Färgerna har 
alla anpassats för att skapa hög kontrast mellan exempelvis text och bakgrund, så att läsbarheten 
ska vara hög (se 2.3.3). Starka färger har undvikits för att istället uppmärksamma bilderna på 
produkterna. Färgerna svart, grå och vit används då dessa kan uppfattas som moderna, 
harmoniska och stabila, vilket anses passa konceptet bra. Svart används som bakgrund i 
menyfältet längst upp och i all typografi med vit bakgrund (se fig. 6). Grå används som 
bakgrundsfärg i sidfoten och på knappar. Vit används som bakgrund och i viss typografi när 
bakgrunden kräver det, likt många andra av de analyserade webbshoparna i förundersökningen 
(se 4.1.3). 
 
Teckensnittet Comfortaa light, sans serifen som används i logotypen, används också i 
huvudrubrikerna (se fig. 6). Det är ett teckensnitt av mjuk karaktär som kan förmedla kreativitet  
vilket anses passa de egentillverkade produkterna som sälja i webbshopen (se 2.3.4). I 
underrubriker och i brödtext används en sans serif vid namn Proxima nova (se fig. 6). Även detta 
teckensnitt är mjukt och också runt. Det används som gemener då detta ger en bra läsbarhet i 
brödtext (se 2.3.4). Brödtexten är i storleken 12 pt för att göra texten lättläst. 
 
Det fanns redan återkommande element i mallen från start, nämligen horisontella, tunna streck 
bredvid eller under rubriker (se fig. 6). Strecken i mallen återkommer i alla de olika flikarna, 
ibland är de även diagonala. Liknande streck används i en av de analyserade webbshoparna i 
förundersökningen (se 4.1.5). Dessa beslöts att behållas, som ett igenkänningstecken för 
besökaren när den är inne på sidan (se 2.3.5). Strecken är simpla i den mening att de inte stör 
ögats fokus men finns där och hjälper besökaren att komma ihåg hemsidan och företaget. 
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5.4.2	Konceptet	naturligt	

Konceptet naturligts logotyp 
består likt konceptet modernt (se 
5.4.1) av ett ordmärke med 
företagets namn, Timmar (se fig. 
7). Logotypen är vit med 
transparent bakgrund, och likt 
konceptet modernt är tanken att 
logotypen dels enkelt kan 
uppdateras och dels kan 
användas i svart för att passa i 
olika miljöer (se 5.4.1). Den kan 
också användas i svartvitt utan 
att behöva göras om. 
 
Teckensnittet är en serif vid 
namn Copperplate (se fig. 7), ett 
teckensnitt skrivet med versaler 
för att fånga uppmärksamhet 
och bli lätt att komma ihåg 
(2.3.4). Logotyps form är stabil 
och tydlig. Det valdes för att det 
uppfattades som lite rustikt och 
ingav en industrikänsla, och 
därför speglade naturmaterialet 
som företagets produkter är 
gjorda av. 
 
Det finns två typer av bilder i 
konceptet naturligt, frilagda och 
miljöbilder (se fig. 7). De 
frilagda bilderna med 
transparent bakgrund är samma 
bilder som används i konceptet 
modernt (se 5.4.1). De används 
av samma anledning som i 
modernt, att framhäva 
produkterna på ett sätt som 
besökaren uppskattar. 
Miljöbilderna är tagna utomhus 
i skogsmiljö. Detta är en kanske 
lite oväntad miljö, likt bilderna Fig. 7 Skiss över konceptet naturligt. 
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tagna med betong, tegel och graffitti i bakgrunden i en av de analyserade webbshoparna (se 
4.1.2). De lite oväntade bilderna används i studien för att placera produkterna tillverkade i 
naturmaterial i deras ”hemmiljö” och för att fånga en naturlig känsla och skapa sammanhang. 
Bakgrunderna är i murriga toner som främst brun, grå, beige och grön. Tanken bakom detta var 
att få produkterna att sticka ut så mycket som möjligt och för att uppmärksamma dem på samma 
sätt som en mättad färg sticker ut i ett svartvitt sammanhang (se 2.3.2). 
 
Likt bilderna i modernt togs alla naturligts bilder med systemkamera för att hålla en konsekvent 
hög kvalitet (se 5.4.1). Bilderna är tagna ur samma vinklar för att få en sammanhängande känsla 
(se fig. 7). Det togs flera bilder per produkt och de har klara färger med en neutral ton. Likt 
bilderna i modernt används de frilagda bilderna för att presentera enskilda produkter (se 5.4.1). 
Miljöbilderna används på startsidan för att fånga uppmärksamhet. 
 
Konceptets färger är svart, vit och olika nyanser av brun (se fig. 7). Färgerna har tillräckligt hög 
kontrast mellan sig för att texten ska upplevas lättläst (se 2.3.3). Även i detta koncept har starka 
färger undvikits för att istället uppmärksamma bilderna. Färgen brun används då den kan 
uppfattas som lugn och jordlig av ögat, vilket anses passa konceptet. De bruna nyanserna 
kombineras med svart och vitt för att behålla en modern och harmonisk hemsida. Svart används i 
typografi med ljus bakgrund och vit används i typografi med mörkare bakgrund samt i en detalj i 
sidfoten (se 4.1.3). De bruna kulörerna används till bakgrundsfärg, viss typografi, bakgrundsfärg i 
menyn, knappar, streck vid sidan av en rubrik och sidfoten. Färgerna används för att leda 
besökarens fokus till viktiga delar på hemsidan, så att det blir enkelt att navigera. De bruna 
nyanserna används vid viktiga delar som menyn och knappar som leder besökaren vidare på 
sidan. Svart används för att skapa kontrast till den beige bakgrunden och vit används för att skapa 
kontrast mot bilder och de bruna knapparna. 
 
Teckensnittet Copperplate används i logotypen och i huvudrubriker (se fig. 7). Teckensnittet är 
av en hård och stadig karaktär vilket inger förtroende (se 2.3.4), något som är viktigt för ett 
nystartat företag. Teckensnittet är skrivet med versaler vilket fångar besökarens uppmärksamhet. I 
underrubriker och i brödtext används den mjuka och något runda sans serifen Avenir next, för att 
balansera upp logotypens och huvudrubrikernas hårda teckensnitt. Brödtexten är i 12 pt och i 
gemener för bra läsbarhet.  
 
De återkommande element i form av horisontella, tunna streck (se 5.4.1) som redan fanns i 
mallen från start används även i konceptet naturligt, som ett igenkänningstecken för besökaren 
och dennes minne (se fig. 7). 
 

5.5	Analys	av	designkoncepten	

Det genomfördes tre typer av undersökningar för att analysera designkoncepten; en 
enkätundersökning med målgruppen, intervjuer med målgruppen och en intervju med en 
webbdesigner.  
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5.5.1	Enkätundersökning	med	målgruppen	

Det genomfördes en digital enkätundersökning med målgruppen (se bilaga 2), som syftade att ta 
reda på hur målgruppen uppfattade de två designkoncepten som tidigare utformats (se 5.4).  
 
I den första delen av enkätundersökningen, frågorna 1-5, fick respondenterna svara på några 
bakgrundsfrågor för att det i efterhand skulle vara möjligt att sortera ut de respondenter som inte 
tillhörde målgruppen. Bakgrundsfrågorna kontrollerades och de respondenter som var yngre än 
25, äldre än 50 eller på en skala 0-5 anger 2 eller mindre angående hur inredningsintresserade de 
är ansågs befinna sig utanför målgruppen. Dessa respondenter sållades därför bort. I efterhand 
användes inte alla bakgrundsfrågor. 
 
I fråga 6 och 7 fick respondenterna se båda logotyperna bredvid varandra och sedan välja ut 
adjektiv ur en lista som de sammankopplade med logotyperna, var och en för sig (se bilaga 2). De 
fick också lägga till egna förslag. Frågorna 8-11 följde samma mönster men berörde färgscheman 
och bildspråk. I fråga 12 fick respondenterna se skisserna på designkoncepten (se fig. 6 och 7) och 
välja vilken de föredrog och varför. I fråga 13, den sista frågan, fick respondenterna möjlighet att 
skriva ner övriga kommentarer. 
 
Enkätundersökningen skapades via Googles digitala formulärplattform. Innan den skickades ut 
testades den på två personer för att kontrollera att frågorna inte missuppfattades. När den hade 
kontrollerats skickades den ut via sociala medier. 
 
Enkätundersökningen (se bilaga 2) besvarades av sammanlagt 46 personer. Åtta av dessa räknas 
bort då de inte tillhörde målgruppen. De var antingen inte intresserade av inredning (svarade att 
de är mellan 0-2 intresserade av inredning, på en skala mellan 0-5) eller befann sig inte inom 
målgruppens åldersspann, 25-50 år. Dock har några personer som befann sig straxt utanför 
åldersspannet räknats med ändå i fråga 12 och 13, då de angav objektiva svar utan värdering och 
diskuterade frågan utifrån designprinciper istället för eget tyckande. En person har inte angett 
ålder men räknas också med då den med tanke på sysselsättning antas tillhöra målgruppens 
åldersspann. Det var slutligen 38 respondenter som ingick i målgruppen: 30 kvinnor, sju män 
och en ”annat”.  
 
Frågorna 6-11 analyserades statistiskt (se 3.5.4) genom de diagram som Googles digitala 
formulärplattform automatiskt tar fram utifrån typvärdena av vilka alternativ som respondenterna 
har valt. De adjektiv med flest röster ansågs representera målgruppens åsikter. Det redovisas 
mellan två och fyra adjektiv i studien och dessa valdes utifrån hur stor skillnaden av antal röster 
det var mellan dem och nästföljande alternativ. Hade till exempel fyra adjektiv ungefär lika 
många röster redovisas alla fyra, men om två adjektiv hade många röster medan nästföljande 
alternativ enbart hade ett fåtal röster redovisas endast de två alternativen med många röster. 
 
Fråga 12 och 13 i enkätundersökningen (se bilaga 2), ”Vilken av skisserna ovan tycker du är med 
tilltalande och varför? Vad gillar du/vad gillar du inte på skisserna?” och ”Övriga kommentarer:”, 
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analyserades med ett affinitetsdiagram (se 3.5.4). Alla åsikter som uppkom i frågan skrevs upp på 
post it-lappar och sorterades utifrån vilka som kunde tänkas höra ihop med varandra (se fig. 8). 
Det uppkom flera liknande tankar, vilket noterades men skrevs enbart upp en gång i 
affinitetsdiagrammet.  
 

 
Fig. 8 Affinitetsdiagram över åsikter från enkätundersökningen med målgruppen. 

5.5.2	Intervjuer	med	målgruppen	

Det hölls tre individuella intervjuer med personer inom målgruppen. Intervjuperson 1 är en 26-
årig man som arbetar inom byggbranschen, intervjuperson 2 en 43-årig kvinna som arbetar inom 
kommunen och intervjuperson 3 en 50-årig man som även han arbetar inom kommunen. Alla tre 
uppgav att de är inredningsintresserade och kan räknas in i målgruppen. 
 
Intervjuerna hölls muntligt och utgick från frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2). 
Intervjupersonerna blev först och främst informerade om studiens och intervjuns syfte och 
upplägg (se 3.5.2). De fick sedan fylla i fråga 1-5 som berör bakgrundsuppgifter (se bilaga 2) på 
ett utskrivet papper. När resterande frågor ställdes fick intervjupersonerna se logotyperna, 
färgschemana, bildexemplen och skisserna digitalt (eftersom att de är anpassade efter webben). De 
två logotyperna visades samtidigt, likaså de två färgschemana, de två bildexemplen och de två 
skisserna. Intervjupersonerna fick utskrivna listor på adjektiv när frågorna 6-11 ställdes. De bads 
resonera högt kring vilka adjektiv de valde och deras svar antecknades ner samtidigt. De kunde 
hoppa mellan de två logotyperna, färgschemana, bildexemplen och skisserna. Gällande fråga 12 
och 13 bads intervjupersonerna att fundera högt kring frågorna och gärna utveckla sina svar. Det 
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ställdes också följdfrågor för att ytterligare utveckla svaren. Även dessa frågor antecknades under 
tiden. Intervjuerna tog runt 20 minuter var. 
 

 
Fig. 9 Affinitetsdiagram över åsikter från intervjuerna med målgruppen. 

Efter intervjuerna hade genomförts analyserades de. Likt fråga 12 och 13 i enkätundersökningen 
skedde detta med ett affinitetsdiagram (se 3.5.4, fig. 9). I detta diagram sorterades de utifrån de 
olika design-elementen: logotyp, bilder, färger och skisser, utifrån vilket koncept de tillhörde, 
modernt eller naturligt samt utifrån om tankarna var positiva eller negativa. Det uppkom också 
några tankar som var mer generella och som placerades utanför den tidigare nämnda sorteringen. 
 

5.5.3	Intervju	med	webbdesigner	

Det hölls en intervju med en designer som arbetar inom webbdesign. Hon tog examen från 
kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation år 2012 och har arbetat på en webbyrå 
sedan fem år tillbaka. 
 

Intervjun genomfördes i ett enskilt rum och tog ca 30 minuter. Intervjun hölls utifrån en 
intervjuguide (se bilaga 3) och utgick från de två designkoncepten som togs fram i 5.4. Först 
frågades några bakgrundsfrågor och intervjupersonen blev informerad av forskningsetiska 
principer (se 3.5.2). Sedan visades logotyper, bilder, teckensnitt, färger och skisser digitalt och 
intervjupersonen fick utrymme att bläddra mellan dessa. Hon bads prata fritt utifrån dem samt 
gärna ta upp vad som generellt kan vara bra att tänka på när man formger en hemsida. Det 
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ställdes öppna frågor enligt intervjuguiden (se bilaga 3) samt följdfrågor för att få 
intervjupersonen att utveckla sina svar. Intervjun antecknades ner under tiden.  
 

 
Fig. 10 Affinitetsdiagram över åsikter från intervjun med webbdesignern. 

Intervjun analyserades, likt fråga 12 och 13 i enkätundersökningen (se 5.5.1) och intervjuerna 
med målgruppen (se 5.5.2) med ett affinitetsdiagram (se 3.5.4, fig. 10). Åsikterna som framkom 
sorterades utifrån vilka ämnen de berörde. 
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6	Analys	
Enkätundersökningen med målgruppen, intervjuerna med målgruppen och intervjun med 
webbdesignern analyseras för att leda till ett resultat.  
 

6.1	Enkätundersökning	

I fråga 12 visade det sig att konceptet modernts skiss ”vann” med 26 röster mot konceptet 
naturligts skiss med elva röster. Tre personer gav inget rakt svar utan ville ha en blandning av 
båda skisserna. En person tyckte inte att någon av skisserna var tilltalande och resterande två 
personer svarade inte alls. 
 

 
Fig. 11 Konceptet modernts logotyp. 

 
Fig. 12 Konceptet naturligts logotyp. 

Logotypen som tillhör konceptet modernt kopplades statistiskt sett samman med adjektiven 
stilren, modern och minimalistisk, då dessa alternativ fick de högsta typvärdena (fick flest antal 
röster i jämförelse med de andra alternativen). 92,1% ansåg att logotypen kändes stilren, 84,2% 
att den kändes modern och 73,7% att den kändes minimalistisk (se fig. 11). Logotypen uppgavs i 
fråga 12 (se bilaga 2) som seriös, trevlig och tydlig och föredrogs av de flesta. Den gav en känsla 
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av dyrt men ändå inte exklusivt och oöverkomligt dyrt. Någon angav att den gillar det tunna 
teckensnittet i logotypen. Någon tyckte inte alls att teckensnittet funkade men gav ingen 
anledning varför. 55,3% av respondenterna ansåg att logotypen som tillhör konceptet naturligt 
kändes omodern respektive rustik och 52,6% att den kändes tråkig (se fig. 12). I fråga 12 i 
enkätundersökningen rådde det delade meningar om logotypen, någon uppfattade den som 
etablerad och pålitlig medan en annan inte alls tyckte om den och sa att ”den sabbar allt”. 
 

 
Fig. 13 Konceptet modernts bilder. 

 
Fig. 14 Konceptet naturligts bilder. 

Bilderna som tillhör modernt beskrevs som moderna, stilrena och stela (se fig. 13). 50% av 
respondenterna ansåg att bilderna kändes moderna, 31,6% att de kändes stilrena och 31,6% att 
de kändes stela. Många tyckte att man bättre förstod och fick mer inspiration till hur produkterna 
ska användas och inredas med när de är placerade i en hemmamiljö. Någon tyckte att bilderna var 
mysigare och trevligare än modernts bilder, och att de påminde om känslan i en inredningsbutik. 
Det kändes lättare att se faktisk produktstorlek och texten över bilderna blev tydligare. Någon 
ansåg att det var oklart vad första bilden vill säga och vad man som konsument ska rikta fokus på. 
Naturligts bilder beskrevs som naturliga av 78,9% av respondenterna, som tilltalande av 39,5% av 
respondenterna och som snygga av 21,1% av respondenterna (se fig. 14). De kändes 
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intresseväckande och mer intressanta än de andra. Flera föredrog dessa bilder och tyckte att de 
gärna får ha naturliga inslag. En person tyckte att de kändes mer produktbaserade och visade 
tydligare vad det är som vill framhävas.  
 

 
Fig. 15 Konceptet modernts färgschema. 

 
Fig. 16 Konceptet modernts färgschema. 

Modernts färgschema beskrevs av 73,3% av respondenterna som stilrent, 55,3% som 
minimalistiskt och 47,4% som modernt (se fig. 15). Den vita bakgrunden kändes mer stilren och 
kändes skönare att titta på. Någon upplevade färgschemat som tråkigt och stelt utan någon 
accentfärg. En person tyckte att sidfoten borde vara mörkare medan en annan föredrog denna 
över den bruna variantens starka färgbrytning. Färgerna som tillhör naturligt beskrevs som 
naturliga av 78,9% av respondenterna och rustika av 63,2% av respondenterna (se fig. 16). Flera 
föredrog dessa färger då de tyckte att de var mer tilltalande för ögonen och gjorde att bilderna 
blev mer levande och naturliga. En person tyckte att den varma känslan gjorde att skissen kändes 
mer pålitlig och omhändertagande. Det förklarades som att det skulle kunna vara ett bättre val 
om det handlar om inredning i naturmaterial. Det påpekades att den bruna färgen skulle kännas 
mer naturlig om det var mindre rött i den. Flera personer tyckte däremot inte om färgschemat 
och beskrev färgerna som omoderna. De gav ett för murrigt intryck och flöt samman.  
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Utifrån den nästa sista frågan, vilken skiss som respondenten tycker är mest tilltalande, är 
helhetsintrycket på modernts skiss hos de allra flesta att den är modern, stilren och professionell 
(se fig. 8). Någon skrev att den känns naturlig men ändå modern och att man får en enklare 
överblick. Flera uppgav att den kändes enkel, avskalad, fin och lättorienterad. Helheten ger också 
ett pålitligt intryck och den känns fräschare än den andra skissen. Den uppgavs ha en mysigare 
och trevligare känsla överlag. En person tyckte att den kändes som en redan existerande hemsida, 
i positiv bemärkelse. En annan tyckte att den kändes stel och tråkig just för att den liknar mycket 
som redan finns på marknaden. 
 
Helhetsintrycket på naturligts skiss var att den kändes ombonad och välkomnande (se fig. 8). Den 
uppfattades mer genuin och som att produkterna har bättre kvalitet och mer unika, istället för 
massproducerade. Det uppfattades som att det fanns ett miljötänk bakom, och kopplingen mellan 
produkterna och naturmaterial kändes tydligare och mer framhävd. Skissen kändes naturtrogen. 
Flera personer uppfattade skissen som nyskapande och nytänkande. Den stack ut mer än den 
andra skissen och var mer tilltalande då den framstod som mindre stel och tråkig. En person skrev 
kort och gott ”don’t be mainstream” och syftade på att denna skiss är mer unik än den andra. 
Någon tyckte inte att färgerna och teckensnittet passar ihop och en annan att den upplevdes 
omodern. En person tyckte att produkterna smälte in i bakgrunden medan någon annan tyckte 
att bilderna blir mer livfulla i sammanhanget. Någon kopplade konceptet till att vara ute i 
naturen och att den inte fyller sitt syfte med att sälja inredningsprylar.  
 
Flera personer i enkätundersökningen kände att de skulle vilja kombinera stilarna på skisserna (se 
fig. 8). De gillade vissa komponenter på den ena skissen, och andra på den andra skissen. Många 
tyckte att naturligts bilder skulle placeras med modernts färger och logotyp. Andra tyckte att 
modernts teckensnitt skulle kombineras med naturligts färger och bilder.  
 

6.2	Intervjuer	med	målgruppen	

Under intervjun med intervjuperson 1 angav han att han föredrog konceptet modernts logotyp då 
han tyckte att den kändes modern, stilren och minimalistisk (se fig. 9). Han tyckte att den kändes 
enkel och egentligen inte gav några större intryck, vilket han gillade. Det var bara raka linjer som 
inte påminde om någonting. Den andra logotypen tyckte han på påminde om en som redan finns 
och han uppfattade den som omodern och lite tråkig. Även intervjuperson 2 föredrog modernts 
logotyp. Hon tyckte att den kändes stilren, minimalistisk och modern samt att den såg finare ut 
än konceptet naturligts logotyp. Den tyckte hon var rustik, lite stel och kändes som en typisk 
rubrik i dagstidningar. Konceptet modernts logotyp hade dock kunnat vara fetare för att det ska 
synas att det är en ”rubrik”. Intervjuperson 3 gillade inte någon av logotyperna utan tyckte att de 
kändes stela och lite småtråkiga. 
 
Gällande bilderna tyckte intervjuperson 1 att båda bildserierna kändes moderna, exklusiva och 
tilltalande, men att de som tillhörde konceptet naturligt dessutom kändes lite fyndiga och roliga 
samt uppmärksamhetsväckande (se fig. 9). Intervjuperson 2 föredrog vid en första anblick 
konceptet modernts bilder. Hon tyckte att de kändes stilrena, minimalistiska och att man bättre 
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ser hur produkterna ska användas. De såg trevliga ut och att det var mysigt med en tänd lampa på 
ena bilden. En klar fördel var också att man får ett intryck av hur stora produkterna är, då man 
har saker runtomkring att jämföra med. När hon började syna bilderna som tillhör konceptet 
naturligt började hon föredra dessa istället, då hon tyckte att det var en rolig idé att placera dem i 
naturen. De kändes naturliga och tilltalande och hon gillade att produkterna var placerade i deras 
rätta miljö. Intervjuperson 3 fick positiva känslor av bildserien som tillhör konceptet naturligt, då 
det är mer aktivitet och verksamhet i dem. ”Här händer något – cykeln är utomhus istället för 
ståendes i garaget, ugglan sitter på sin gren och tänker, och flygplanet är i luften på väg 
någonstans.” förklarade han. Intervjuperson 3 kopplade ihop dessa bilder med frihet. Den andra 
bildserien tyckte han istället kändes för ”fyrkantiga” och stela. I bilden med en tavla och ett 
matbord hade han velat se människor sittandes kring bordet för att skapa en varmare och mer 
inbjudande känsla. Han tyckte att det kändes för stramt att allting på bilden stod exakt rätt, och 
att bilderna var för kalla och stod stilla.  
 
Intervjuperson 1 föredrog färgerna som tillhör konceptet modernt (se fig. 9). Han tyckte att dessa 
gav utrymme till produkterna, så att de fick ta plats. Han jämförde skissen med en tom canvas, 
där själva motivet får stå i fokus. Han tillade att det kanske på ett sätt är lite tråkigt, men att det 
inte gjorde honom något. De bruna färgerna tyckte han kändes omoderna och tråkiga, men också 
naturliga. Han förklarade att han tror att brunt generellt är svårt att lyckas med på en hemsida. 
Intervjuperson 2 hade svårt att avgöra vilka färger hon föredrog. ”Det beror mycket på 
sammanhanget”, förklarade hon. Hon sammankopplade konceptet modernts färgschema som 
stilrent, minimalistiskt och sobert. Hon fick en metall- och järnkänsla och tyckte att den gav ett 
kallt men elegant intryck. Konceptet naturligts färgschemat upplevde hon vara naturligt och 
tilltalande. Det gav en träkänsla och ett milt intryck. De varma färgerna kopplades till en 70-
talskänsla. Intervjuperson 3 föredrog färgerna som tillhör konceptet naturligt då han tyckte att de 
kändes mer naturliga då de är jordfärger. De kändes helt enkelt varmare. Färgerna som tillhör 
konceptet modernt tyckte han kändes väldigt kalla och stela. 
 
När intervjuperson 1 fick se skisserna i sina helheter kom han fram till att konceptet naturligts 
bilder borde kombineras med konceptet modernts logotyp och färgschema (se fig. 9). Han 
förklarade att han direkt såg var fokusen låg i konceptet naturligts bilder och att de upplevdes vara 
mer produktorienterade. Intervjuperson 2 föredrog allt som allt konceptet modernts skiss. Hon 
tyckte att den var stilren och fin och ännu tydligare i och med den vita bakgrunden. Hon 
föredrog också att man ser proportionerna direkt, även om måtten skulle kunna hittas när man 
klickat på produkten. Konceptet naturligts skiss kändes lite ”beige”, vilket hon i och för sig tyckte 
kunde passa om det presenteras träföremål. Hon tillade att den beige bakgrunden skulle kunna 
vara ännu ljusare för att få mer kontraster och en tydligare hemsida. Intervjuperson 3 föredrog 
konceptets naturligts skiss. Han berättade att han skulle vilja få en känsla av värme och 
välkomnande på en hemsida. Han fortsatte med att det blev för mycket kontraster i konceptet 
modernts skiss och att konceptet naturligts skiss istället gav ett mjukare intryck. Han avslutade 
med att spekulera om att designen borde väljas utifrån vilket syfte webbshopen har, beroende på 
om man vill åt en känsla eller enbart vill sälja. 
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6.3	Intervju	med	webbdesigner	

I intervjun med webbdesignern berättade hon att det är väldigt viktigt att en besökare ska få 
positiva känslor direkt när den går in på webbshopen (se fig. 10). Det som är placerat längst upp 
på en hemsida är därför väsentligt för att få besökaren att stanna kvar. I detta fall är en bild 
placerad längst upp och designern tryckte på att bildspråket på en hemsida är väldigt viktigt, 
speciellt när den är placerad längs upp på sidan men också i övrigt.  
 
Hon tyckte att det var svårt att ta ett beslut då målgruppen är så pass bred (se fig. 10). Hon fick 
en känsla av att en yngre publik skulle kunna tilltalas av bilderna utomhus då dessa är mer unika 
och att det kan kännas häftigt att själv få föreställa sig hur de skulle kunna se ut i en hemmamiljö, 
men att en äldre publik skulle föredra bilderna som är tagna inomhus då det produkterna istället 
sätt i ett sammanhang.  
 
Bilderna som tillhör konceptet modernt tyckte hon satte in produkterna i den miljö de ska 
användas i på ett tydligt sätt (se fig. 10). Hon förklarade att detta gör att det kan vara lättare att 
relatera till dem, då det kan vara svårt för vissa att förstå hur det kan se ut i hemmet när 
produkterna istället visas utomhus, som i naturligts skiss. Hon upplevde att modernts bilder är 
mer traditionella än naturligts bilder och fick en känsla av ett inredningsmagasin eller en 
inredningsbutik. Naturligts bilder gav mer naturkänsla och hon sa att det kändes mer modigt att 
fota utomhus.  Gällande de frilagda produktbilderna tyckte hon att det bästa är tydliga, detaljrika 
bilder där betraktaren får en känsla för materialet (se fig. 10). Det är viktigt att kunna zooma in 
och att kunna se produkterna i olika vinklar. 
 
I början av intervjun lutade designern mest mot konceptet modernt (se fig. 10). Hon tänkte att 
naturmaterial inte behöver påverka utformningen utan att besökaren istället nog skulle uppskatta 
den mer traditionella lösningen. ”Vi är vanemänniskor” förklarade hon och fortsatte med att 
denna lösning nog skulle sälja bättre. Hon övergick sedan till att fundera på om det inte vore 
bättre att skilja sig mot mängden. Detta eftersom det redan finns så många webbshopar att man 
kanske måste skilja sig från dem för att kunna etablera sig. Det kan vara viktigt för kunden att 
veta en tydlig skillnad mellan ens webbshop och andras. Hon berättade att i och med att själva 
utformningen av webbshopen är traditionell så hamnar naturligts skiss ändå inte alltför långt 
utanför boxen. Hon tillade också att det är viktigare att tänka på hemsidans helhetskänsla än på 
detaljerna.  
 
Designern förklarade vikten i att ha ett varumärkestänk och att arbeta med förtagets identitet (se 
fig. 10). Hon landade i att valet av formgivningen egentligen beror på vem det är som står bakom 
företaget och vad han vill – vill han sälja och skapa vinst eller är det viktigare att hantverket är 
genuint men att i sådana fall kanske enbart gå runt? ”Använd det som utgångspunkt!” 
uppmanade hon.  
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7	Slutsatser	
Studiens forskningsfråga lyder 
följande: Hur kan en webbshop 
där det säljs inredningsdetaljer i 
naturmaterial utformas för att 
framhäva produkterna och 
upplevas attraktiv för besökarna? 
Det togs genom studiens gång 
fram två designkoncept, modernt 

och naturligt (se fig. 6 och 7). 
Dessa analyserades utifrån 
målgruppen samt en webbdesigner 
och ett antal slutsatser togs. 
 
Företagets syfte avgör beslutet om 
design. Vill företaget sälja och 
skapa vinst så rekommenderas att 
välja en modernare, mer stilren 
design. Vill företaget sticka ut och 
upplevas mer genuint och 
trovärdigt rekommenderas en 
design med en mjukare, varmare 
känsla. Företaget Timmar 
rekommenderas att sticka ut och 
arbeta för att upplevas genuina, 
med tanke på vilka produkter 
företaget säljer. 
 
Konceptet naturligts genuina och 
unika känsla rekommenderas att 
användas som utgångspunkt för 
företaget Timmars webbshop men 
det rekommenderas också att 
ändra vissa delar i designen och 
kombinera de två koncepten för 
att få in konceptet modernts 
moderna och stilrena känsla. 
Naturligt ger en mjuk och varm 
känsla som gör att konceptet 
känns mer trovärdigt, framhäver 
produkterna mer och skiljer sig Fig. 17 Skiss över den slutgiltiga formgivningen. 
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mot konkurrenternas formgivning. Det är fördelaktigt att särskilja sig mot mängden för att kunna 
etablera varumärket. Konceptet modernt ger däremot en modern och traditionell känsla. I den 
slutgiltiga designskissen har modernts logotyp använts. Naturligts bilder och färger har använts, 
men färgerna har modifierats. Kombinationen rekommenderas för att undvika en omodern 
känsla som lätt kan uppstå i och med konceptet naturligt samt för att undvika att se ut som ”alla 
andra” webbshopar som konceptet modernt kan leda till. 
 
Logotypen från konceptet modernt upplevs som modern och stilren av målgruppen och 
rekommenderas användas i Timmars webbshop (se fig. 17). De flesta i enkäten föredrog denna 
logotyp över konceptet naturligts logotyp, som istället upplevdes som tråkig och omodern.  
 
Bilderna från konceptet naturligt uppfattas som fyndiga, intresseväckande och 
uppmärksamhetsväckande och rekommenderas för webbshopen (se fig. 17). Ett intresseväckande 
bildspråk är väsentligt på startsidan. Däremot kan bilderna från modernt användas som 
kompletterande bilder inne på produkternas enskilda sidor för att förklara sammanhang och ge en 
uppfattning av hur stora produkterna är. Båda bild-alternativen upplevdes som moderna och 
tilltalande och passar därför in på webbshopen.  
 
Färgerna från konceptet naturligt upplevs som levande, tilltalande och omhändertagande och 
rekommenderas. De ger en varm, genuin känsla och passar materialen som produkterna ät 
tillverkade i, men rekommenderas att modifieras för att skapa en större kontrast mellan färgerna 
(se fig. 17). De mörka färgerna bör göras mörkare och något kallare och de ljusa färgerna ljusare 
och även de något kallare. Detta för att ge ett mer modernt intryck och för att motverka att 
färgerna flyter samman, så som färgerna i konceptet modernt. Däremot har den bruna nyansen 
som används på knapparna behållits varm, för att behålla den varma helhetskänslan och fungera 
lite som en accentfärg.  
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8	Diskussion	
I följande kapitel diskuteras studiens resultat och metoder.  
 

8.1	Resultatdiskussion	

Studien har resulterat i att konceptet naturligt rekommenderas, eftersom detta koncept skiljer sig 
från konkurrenterna och därigenom känns mer unikt. Detta kan dessutom spegla produkterna, då 
målet är att de ska uppfattas som mer unika i och med att de är egentillverkade. Formgivningen 
av webbshopen speglar företagets värderingar och med en mer genuin känsla i formgivningen får 
besökare en mer genuin bild av företaget. Konceptet modernt rekommenderas inte eftersom att 
det enligt enkätundersökningen kan uppfattas som stelt och tråkigt (se 6.1). Det liknar dessutom 
många andra webbshopars formgivning som redan finns på marknaden idag. Det finns risk för att 
naturligt kan uppfattas som omodernt och ger ett lite för murrigt helhetsintryck. Detta hoppas att 
ändras lite med tanke på ändringarna som gjordes i den slutgiltiga versionen (se fig. 14), utbytet 
av logotypen och de mer kontrastfulla färgerna. Då detta inte har testats på målgruppen går det 
dock bara att gissa sig fram.  
 
Studiens resultat visar att det finns många olika sätt att designa, inte bara enligt det sätt som är 
mest populärt. De flesta webbshoparna som undersöktes i förundersökningen är formgivna mer 
likt konceptet modernt (se 4). Vid undersökningar med målgruppen visade det sig att design som 
anses vara populär i nutiden inte alltid uppskattas mest av besökare. Resultatet visar dock också 
på att vi är vanemänniskor som inte vill gå allt för långt utanför boxen, i och med att konceptet 
naturligt fick modifieras för att kännas mer modernt – mer som andra webbshopar är formgivna. 
 
Resultatet kan översättas till andra sammanhang, inte minst i andra typer av webbshopar. Studien 
har öppnat för ett mer öppet designtänk, där mer särskiljande idéer kan lyftas fram. Produkter 
kan fotas på andra platser än var de är tänkta att placeras och hemsidan behöver inte alltid bestå 
av enbart färgerna svart, vit och grå. Resultatet kan dock uppfattas som att dessa färger, bildspråk 
och teckensnitt är de enda rätta. Detta är inte syftet med resultaten, då de är anpassade efter just 
företaget Timmars produkter.  
 
Resultatet kan ha påverkats av hur logotyperna, färgerna, bilderna och skisserna visades i 
enkätundersökningen och vid intervjuerna (se bilaga 2). De två logotyperna visades upp bredvid 
varandra, vilket kan ha påverkat respondenterna på ett annat sätt än om logotyperna hade visats 
upp en och en. Oavsett blir det att respondenten antagligen jämförde logotyperna med varandra 
och kan ha ändrat sina svar utifrån detta. Kanske ansåg respondenten egentligen att båda 
logotyperna var exempelvis moderna, men att den ena var mer modern och därför bara kryssade i 
den. Detsamma gäller bilderna, färgerna och skisserna. Skisserna visades sist, efter att 
respondenterna hade sett de enskilda elementen för sig (se bilaga 2). Svaren kan ha påverkats av 
detta, då respondenterna kan ha bortsett från helhetsintrycket mer eftersom det tidigare har 
fokuserats på de enskilda elementen.  
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Respondenterna kan ha påverkats av motiven på bilderna som visades i enkätundersökningen och 
vid intervjuerna, istället för att tänka på vilken känsla bilderna gav (se bilaga 2). Någon kanske 
har intresse av flygplan och därför gillar bilden med flygplanet på, medan någon annan kanske 
gillar matlagning och därför föredrar bilden med skärbrädan med mat på. För någon som inte är 
intresserad av design kan det vara svårt att förstå vad frågan innebär, vilket kan ha påverkat 
resultatet.  
 

8.2	Metoddiskussion	

Det kan diskuteras om målgruppen borde ha begränsats ännu mer. Det var svårt att ta fram ett 
slutgiltigt beslut och grunda detta på målgruppen då målgruppen är väldigt stor. Det skulle 
gissningsvis ha varit möjligt att ta ett ännu mer välgrundat beslut som målgruppen hade varit 
snävare. 
 
Då enkäten skickades ut via sociala medier och vem som helst fick besvara den innebar detta att 
vissa svar inte kan räknas med i resultatet då vissa personer inte tillhörde målgruppen. Att den 
skickades ut via mina privata sociala medier innebär också en begränsning av vilka som besvarade 
enkäten, främst geografiskt men också yrkesmässigt. De flesta personer som såg den är 
gissningsvis i min ålder, har samma intressen som jag har och bor i samma del av Sverige som jag. 
Många går även i min nuvarande klass och är intresserade av design, och observerar design med 
andra ögon än vad en outbildad inom området skulle göra. Det kan också funderas på vilka som 
ställde upp och svarade på enkätundersökningen – gissningsvis många personer med intresse för 
design då ämnet på enkäten inkluderas i deras intressen. Det hade också kunnat samlas in ännu 
fler svar för att få en ännu bredare bild av vad målgruppen dras till och tycker är tilltalande. Det 
satta målet för antal personer som skulle besvara enkäten nåddes, men det kan diskuteras om 
målet borde varit högre för att just få en bredare bild och få fler åsikter. Detta begränsades på 
grund av den satta tidsramen. 
 
Det hade varit fördelaktigt att ha fler muntliga intervjuer med personer inom målgruppen, för att 
få mer utförliga svar och för att kunna ställa motfrågor och kanske komma fram till nya frågor 
under samtalet. Idealt hade alla som deltog i enkätundersökningen intervjuats i person, men detta 
fick bli en bortprioritering på grund av tidsbegränsningen. Intervjun med designern kunde ha 
förberetts ännu mer, med mer specifika frågor. Nu hölls den väldigt öppen och designern pratade 
väldigt fritt. Intervjuer av semistrukturerad karaktär kan också generellt leda till ledande frågor, 
istället för neutrala och objektiva.  
 
Det var svårt att ta ett beslut om ett slutgiltigt designkoncept utan att ha testat de två 
designförslagen under en längre tid. För att få ett mer trovärdigt resultat borde de båda koncepten 
ha testats i en riktig webbshop och sedan ha analyserats utifrån statistik: exempelvis hur många 
som besökte sidan, hur länge de stannade och hur många som genomförde ett köp.  
 
Det hade kunnat göras fler designalternativ per koncept, i alla fall två stycken/koncept, för att 
kunna jämföra olika varianter av koncepten med varandra. Detta hade kunnat stärka det 
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slutgiltiga valet av design. Det är möjligt att personer skulle byta åsikt om det gick att se fler 
exempel. Bara för att jag som designer upplever att ett visst alternativ känns ”naturligt”, kan detta 
uppnås på olika sätt och olika alternativ utifrån samma koncept kan tilltala olika personer olika 
mycket. 
 
Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om hemsidan hade skapats på riktigt och 
testpersonerna istället för att enbart se skisser kunde klicka runt på hemsidan. Detta 
bortprioriterades eftersom studien undersöker formgivning och inte interaktion. Hade studien 
inkluderat interaktionsdesign hade det känts mer relevant att låta användare klicka sig runt på 
hemsidan. 
 
Resultatet skulle också ha kunnat bli annorlunda om fler sidor på hemsidan hade visats upp i 
undersökningarna, istället för att bara startsidan visades. Att endast startsidan var uppskissad 
gjorde att det återstår många beslut kvar att ta ifall hela hemsidan skulle byggas upp. De övriga 
sidorna kommer få skissas upp utifrån hur startsidan var uppbyggd utan att ha testats på varken 
målgrupp eller designer (om inte detta också görs i efterhand).  
 
Det hade varit fördelaktigt att testa den slutgiltiga designen på målgruppen för att se hur de skulle 
uppleva kombinationen av koncepten modernt och naturligt. Även att flera personer uppgav att de 
ville att koncepten skulle kombineras kan det vara svårt att avgöra hur väl det skulle fungera i 
praktiken utan att ha observerat det. Det kan behövas se som en helhet innan det egentligen går 
att avgöra om elementen fungerar tillsammans. 
 

8.3	Förslag	på	fortsatta	studier	

Studiens resultat öppnar upp för flera förslag på fortsatta studier. Studien undersökte enbart hur 
formgivningen kan göras för att spegla produkternas material, och undersökte inte hur designen 
av hemsidan rent tekniskt kan byggas upp. Förslag på fortsatt studie är att vidareutveckla en 
hemsidas tekniska design och undersöka hur den kan påverkas utifrån naturmaterial. Studien 
undersökte enbart startsidans formgivning. Ett förslag är därför att testa hur målgruppen upplever 
hemsidans övriga sidor utöver startsidan. Vad som spelar roll i de olika undersidorna: vad 
målgruppen uppfattar som attraktivt, vad som säljer och vad som ger störst förståelse och väcker 
intresse. 
 
Studien undersökte enbart vad som passar bra i digitala sammanhang och bortsåg från tryckta 
material. Ett förslag på fortsatt studie är att undersöka hur ett varumärkes logotyp samt grafiska 
element kan översättas från digitalt till analogt format. Exempelvis huruvida logotypen ger 
tydlighet och är lättuppfattad även tryckt.  
 
Ett sista förslag på fortsatt studie är att undersöka vad gällande formgivningen som fungerar ”på 
riktigt”, i en webbshop som kan hittas online där kunder kan köpa produkter, under en längre 
tid. Detta genom att göra användartester för att jämföra olika alternativ och få ett konkret resultat 
om vad som faktiskt fungerar.  
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Bilaga	1:	Uppdragsbeskrivning	
 

Timmar är ett fiktivt företag som säljer produkter via en webbshop med samma namn. 
Produkterna består av inredningsdetaljer så som dekorationer, skulpturer och konst. De är 
tillverkade i egen regi eller med hjälp av närliggande parter som supporterar med det materiella så 
som stål, kol, trä och sten/betong. Lagerhållning sker hos extern part som även sköter 
logistikdelen.  
 
Marknadsföring sker främst via sociala medier. Företaget har ingen grafisk profil utan behöver 
hjälp från grunden. Det finns ingen logotyp och inga bestämda färger eller teckensnitt.  
 
Företaget vill etableras först och främst i Sverige och vill visa på en unik produkt av egentligen 
ganska vanliga material från den svenska naturen. Det är viktigt för företaget att skilja sig från 
konkurrenter och att besökare uppfattar företaget som unikt, särskiljande och modernt. 
 

Målgrupp 

Inredningsintresserade personer mellan 25 och 50 år. 
 
Utmaning 

Företaget behöver en hemsida, närmare bestämt en webbshop. Webbshopen ska visa upp 
produkterna på ett tydligt sätt och återspegla företagets affärsidé: inredning i naturmaterial. Den 
ska anpassas efter produktgenre och målgrupp. 
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Bilaga	2:	Intervju-	och	enkätundersökningsfrågor	till	

målgruppen	
 

 

5/10/2018 Webbshop med inredningsdetaljer i naturmaterial

https://docs.google.com/forms/d/1HQFwk8JIdArKuZ2JOOpE6lyz3VXGnLaf1dE5JYgCvb4/edit 1/7

Webbshop med inredningsdetaljer i naturmaterial
I mitt examensarbete formger jag en webbshop och behöver nu lite hjälp! Webbshopen är en fiktiv 
sådan som säljer inredningsdetaljer tillverkade i naturmaterial som trä, metall, betong och kol.

Jag har tagit fram två designkoncept och syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur 
målgruppen – och potentiella framtida konsumenter – tycker om de två förslagen. Denna enkät är i 
två delar. I den första delen kommer du få se tre olika element var för sig och fylla i en fråga per del. I 
den andra delen visas de två koncepten och du ombes fylla i en fråga.

Tack på förhand! Du är helt anonym i undersökningen.

1. Ålder:

2. Kön:
Mark only one oval.

 Kvinna

 Man

 Annat

3. Sysselsättning:

4. Inkomst (kr/år, på ett ungefär):

5. Inredningsintresse:
Mark only one oval.

0 1 2 3 4 5

Inte alls intresserad Väldigt stort intresse

Nedan visas två logotyper, två färgscheman och två bildkollage. Till varje element är ett antal adjektiv 
uppradade och din uppgift är att kryssa i vilka adjektiv du sammankopplar med elementen, först 
elementet till vänster och sedan det till höger. 

LOGOTYP
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Bilaga	3:	Intervjuguide	designer	
 

Presentera examensarbetet: 

Kort vad det handlar om: en fallstudie där webbshopen Timmar, där det säljs inredningsdetaljer i 
naturmaterial, ska formges. Det har tagits fram två designkoncept som innefattar logotyp, 
bildspråk, färger, teckensnitt och återkommande element. Det ena konceptet är döpt till modernt 
och det andra till naturligt. 
 
Upplys om att intervjupersonen kommer vara anonym i intervjun.  
 

Demografi: 

Utbildning 
Yrke 
År i branschen 
 

Intervjufrågor: 

Vad är ditt helhetsintryck av skisserna? 
 
Vad är viktigt att tänka på när man formger en hemsida? 
 
Hur tror du att studiens tänka målgrupp resonerar kring formgivningen på webbshopen? 
 
Tror du att det faktum att det säljs produkter tillverkade av naturmaterial behöver påverka 
formgivningen av webbshopen? 
 
Har du några förslag på vad som kan ändras i formgivningen?  


