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Sammanfattning 

Det senaste årtiondet har e-handeln i Sverige och världen ökat drastiskt. Samtidigt förändras 

miljön kring oss och likaså medvetenheten om miljön samt viljan att göra något åt 

förändringarna. Att köpa second hand-kläder är ett sätt att minska utsläppen från ens 

klädkonsumtion, men problemet med second hand-kläder är att de inte upplevs så attraktiva. 

Detta ledde fram till frågeställningen för rapporten, “Hur kan en e-butik för second hand-kläder 

utformas för att uppnå en upplevd lyx hos användaren enligt BLI (Brand Luxury Index)?”. För 

att undersöka hur en upplevelse av lyx på e-butik kunde uppnås genomfördes användartester och 

fallstudier. Resultatet av detta visade att en lyxig hemsida ska ha en enhetlig design, snygga 

bilder och ett bra helhetsintryck vilket sedan implementeras på en e-butik. Slutsatsen som drogs 

från detta var att vad som krävs är en kombination av funktionalitet och design. Funktionalitet är 

dock endast relevant till en viss grad, då det efter det är viktigare med designen på hemsidan. 

 

Abstract 

The e-commerce in Sweden and in the world has increased rapidly during the last decade. At the 

same time the environment is changing around us and so is the awareness as well as the will to 

do something about the changes. Buying second hand-clothes is a way to reduce emissions from 

one’s consumption of clothes, but the problem with second hand-clothes is that they do not 

appear that attractive. This led to the question question at issue, “How can an e-store for second 

hand-clothes be formed to achieve an experience of perceived luxury according to BLI (Brand 

Luxury Index)?”. User tests and case studies were used to investigate how an experience of 

luxury could be achieved. The result of this showed that a luxurious website should have a 

uniform design, nice pictures and a good overall impression which is then to implemented on an 

e-commerce. The conclusion that was drawn from this was that a combination of functionality 

and design is required. Functionality is only relevant to a certain degree though, as design is 

more important after that. 
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1.Introduktion 

I detta avsnitt kommer affärsidén för e-handelssidan WearVintage att motiveras och presenteras. 

Syftet med rapporten, dess frågeställning och avgränsningar kommer även att presenteras. 

1.1 Motivering 

Det senaste årtiondet har e-handeln i Sverige ökat drastiskt. 2018 var inget undantag då den 

totala omsättningen från e-handeln uppgick till 80 miljarder. Trots att handeln på nätet har ökat 

de senaste åren, utgör den fortfarande en relativt liten del av den totala handeln i Sverige, som år 

2018 hamnade på 1986 miljarder kr [1]. Vid sidan om denna ökande e-handeln, har ny teknologi 

gett bevis på att klimatet står under drastisk förändring. Att den globala medeltemperaturen höjs, 

att Grönlands och Antarktis isar smälter och att havsnivåer höjs är bara några av de effekter som 

uppmätts1. I en undersökning som gjordes i Sverige angående klimatet sade 95 % av de 

tillfrågade att de trodde att befolkningen i Sverige kommer att drabbas av klimatförändringar till 

följd av hur vi lever idag, och 86% ansåg att det är viktigt att vi gör något åt detta [2]. Den 

ökande konsumtionen som vi ser idag är en bidragande faktor till dessa klimatförändringar, 

vilket betyder att hållbara och miljömedvetna produkter aldrig varit viktigare. På grund av detta 

vill WearVintage lansera en e-butik som ska utnyttja den ökande handeln på nätet, samtidigt som 

de erbjuder miljömedvetna produkter i form av second hand-kläder. 

 

En enkätundersökning genomfördes därför i syfte att kartlägga attityder till och vanor gällande 

second hand-handel av kläder för att förstå vad det är som konsumenterna saknar i den befintliga 

handeln. Undersökningen visade att det fanns tre huvudsakliga anledningar till varför 

konsumenter valde att avstå från att handla kläder second hand. 47,8 % av de tillfrågade som 

uppgav att de inte handlar kläder second hand uppgav att anledningen var att det är 

                                                 

 

1 ”Climate Change: How Do We Know?” Nasa, 2019.  [Online]. Tillgänglig: https://climate.nasa.gov/evidence/. 

[Hämtad: 2019-05-02]. 
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svårtillgängligt. Detta belyste ett av problemen med den befintliga second hand-handeln i ett 

samhälle där allt finns ett klick bort. 38 % uppgav att de inte vill köpa kläder som tidigare 

använts av någon annan, och 19,6 % uppgav att det ”känns lite b” att handla kläder second hand 

(se Bilaga 1). De två senare svaren kunde förenas i den bakomliggande anledningen att det inte 

upplevs tillräckligt attraktivt att handla kläder second hand. Det kunde sedermera konstateras att 

det idag finns två huvudsakliga problem hos konkurrenter till WearVintages; det är för 

svårtillgängligt och uppfattas inte tillräckligt attraktivt.  

 

Företaget WearVintage har identifierat detta glapp i marknaden och har för avsikt att ta sig in på 

marknaden genom denna öppning, med ett mer lättillgängligt alternativ som samtidigt ska ge 

kunden en lyxigare känsla av second hand-kläder. Lättillgängligheten ska skapas genom en e-

handelssida som samlar befintliga second hand-aktörer för kläder, såväl fysiska butiker som e-

handelssidor, detta genom att applicera en ”dropshipping”-verksamhet2. 

 

En lyxig estetik och design får, enligt en studie av en konsumtionsbeteende inom flera olika 

kulturer, produkter att framstå som mer attraktiva att köpa för konsumenter. En lyxig atmosfär 

anses viktig för att uppnå detta, i vilket butikers design, hur produkterna presenteras samt hur 

butikspersonalen agerar ingår [3]. Om hemsidan designas på ett sätt som gör att den ser lyxig ut 

skulle produkterna på sidan, second hand-kläderna, alltså upplevas mer tilltalande och attraktiva 

för konsumenten, vilket skulle kunna bidra till en ökning av second hand-handeln av kläder. 

 

WearVintage är e-handelssidan som i ett miljömedvetet konsumtionssamhälle, där second hand-

kläder upplevs svårtillgängligt och inte tillräckligt attraktivt, träder in och erbjuder ett 

lättillgängligt, trendigt och lyxigt alternativ till försäljning av second hand-kläder. 

                                                 

 

2 ”Understanding Dropshipping”, Shopify, 2018. [Online]. Tillgänglig: 

https://www.shopify.com/guides/dropshipping/understanding-dropshipping. [Hämtad: 2019-03-20] 



 

 

 

3 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur en e-handelssida ska utformas för att det ska upplevas 

lyxigt att handla second hand-kläder från sidan. Definitionen av lyx som används för studien 

utgår från mätskalan ”Brand Luxury Index” [4]. 

1.3 Frågeställning 

Hur kan en e-butik för second hand-kläder utformas för att uppnå en upplevd lyx hos användaren 

enligt BLI (Brand Luxury Index)? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer enbart att fokusera på hur företaget kan profilera sig lyxigt gentemot en av sina 

kundgrupper – slutkonsumenterna av kläderna. Kundgruppen som består av de distributörer som 

har sina kläder på hemsidan kommer inte att undersökas. Dock kommer ändå funktionerna för 

den kundgruppen testas – trots att det inte kommer granskas hur lyxigt detta anses vara. 

 

I och med att fokus inte ligger på att ta fram en lyxig produkt, kommer undersökningen med 

hjälp av BLI-indexet fokusera på om sidan upplevs lyxig av användare. Rapporten kommer inte 

att behandla aspekten utvidgade jaget som finns på BLI-skalan, efter att ha granskat aspekten 

drogs slutsatsen att den inte är relevant, och inte heller kan appliceras på en e-handel. 

Originalversionen av BLI-skalan kommer att användas som utgångspunkt, då den modifierade 

versionen som också nämns i teorikapitlet 2.3 BLI-skalan vid arbetets genomförande endast hade 

12 citationer i andra arbeten och därför bedömdes som mindre beprövad och trovärdig. Denna 

nya version tas ändå upp i diskussionssyfte. 

 

Angående användarupplevelsen kommer aspekten tillgänglighet inte tas i åtanke, då 

användarupplevelsen inte kommer undersökas hos personer med begränsade fysiska eller 

psykiska förutsättningar. Dessutom undersöks inte aspekten av användarupplevelse som berör 

hur lätt hemsidan är att hitta för en potentiell användare eftersom hemsidan aldrig faktiskt 

publiceras. 
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2. Teori 

Avsnittet tar upp den vetenskapliga teori som ligger till grund för arbetet. Med frågeställningen 

som utgångspunkt är teori kring olika dimensioner av lyx uppenbart av stor vikt. Även BLI-

skalan är central samt hur den kan appliceras på webbapplikationer. Då BLI-skalan bygger på 

subjektiva bedömningar är utvärdering av användarens upplevelse av hemsidan avgörande för att 

frågeställningen ska kunna besvaras. Därav redovisas även teori kring användarupplevelse och 

kopplingar mellan BLI-skalan och användarupplevelse i detta avsnitt. Avslutningsvis redovisas 

teori kring de metoder som används i undersökningen. 

2.1 Lyx  

Det finns många olika perspektiv på och definitioner av lyx. Ordet härstammar från det latinska 

ordet luxus som betyder ”tillfredsställelse av sinnena, oavsett kostnaden” [5]. Lyx har bland 

annat definierats som det som inte är nödvändigt för ett ordinärt, dagligt liv [6] och det som är 

önskvärt och mer än nödvändigt eller ordinärt [7]. Lyxiga varumärken sägs vara de vars 

förhållande mellan funktionellt nyttjande och pris är lågt, medan förhållandet mellan immateriell 

och situationsbaserad nytta och pris är högt [5]. 

2.2 Användarupplevelse 

I detta avsnitt presenteras begreppet användarupplevelse. En definition av användarupplevelse 

tas upp och teorier kring ämnet presenteras. 

2.2.1 Definition av användarupplevelse 

Mark Hassenzahl [8] har definierat användarupplevelse som den tillfälliga, analyserande känslan 

som uppstår vid integration med en produkt eller tjänst. Han beskriver att användarupplevelsen 

förflyttar uppmärksamheten från produktens innehåll, funktion och presentation till den 

subjektiva sidan av användningen, nämligen känslan som produkten förmedlar till användaren. 

Enligt Hassenzahl finns två dimensioner av hur människor uppfattar interaktiva produkter, dels 

pragmatisk kvalitet, vilket kopplas till produktens förmåga att stödja uppnåendet av konkreta 

genomförandemål, och dels hedonisk kvalitet vilket handlar om produktens uppfattade förmåga 

att stödja uppnåendet av användarens mål om hur man vill vara. Den pragmatiska dimensionen 

av kvalitet kräver att produktens användbarhet anpassas för underlättande av genomförande av 
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uppgifter. Hedonisk kvalitet kräver fokus på anledningen till varför produkten används, vilket 

kan handla om behov av förändring, personlig utveckling och uttryckande av personlighet. Trots 

att användarupplevelse handlar om den teknik som uppfyller behov ses användningen som ett 

subjektivt, komplext och dynamiskt möte. Det är inte bara produkten som används och dess 

karaktär som påverkar upplevelsen utan även användarens interna tillstånd, såsom förväntningar 

och motivation, samt sammanhanget där användningen inträffar [9]. Detta ger en mycket 

komplex situation och skapar stora utmaningar. 

2.2.2 User Experience Honeycomb 

För att beskriva de största aspekterna av användarupplevelse används ofta konceptet ”User 

Experience Honeycomb”, vilket identifierar de sju mest centrala områdena som en produkt måste 

uppfylla för att skapa en bra användarupplevelse som ”värdefull”, ”fungerande”, ”pålitlig”, 

”användbar”, ”tillgänglig”, ”önskvärd” och ”sökbar” [10]. 

 

Att en hemsida är värdefull innebär att den levererar ett värde för dess olika intressenter. Detta 

kan innebära både ett ekonomiskt värde men även mjukare värden i form av exempelvis 

användarnöjdhet [10]. Hemsidan uppfattas som värdefull då den kvalitet och de värden som 

användaren får ut av hemsidan är större än de kostnader som uppstår. Dessa kostnader behöver 

inte vara ekonomiska, utan kan också handla om tid, energi och ansträngning [11]. 

 

 En hemsida som är fungerande är en hemsida som fungerar enligt vad användaren förväntar sig 

men också som är lätt att använda och förstå [10]. Nödvändig information för hemsidans 

användande ska lätt upptas av användaren, och hemsidan ska vara tydlig och lätt att använda. 

Nödvändiga funktioner såsom exempelvis menyer, FAQ och tydlig och enkel kundvagn bidrar 

till att hemsidan är mer fungerande. Även att hemsidan enkelt kan navigeras, har snabb 

responstid och har en tydlig font gör en hemsida mer fungerande [12]. 

 

Området pålitlig innebär att användaren tror och litar på hemsidan och det den kommunicerar. 

När en användare handlar på en e-shop måste denne kunna lita på att betalningen sker säkert, att 

de beställda varorna faktiskt levereras och att de levereras i tid. För att en hemsida ska vara 

pålitlig måste den tydligt visa att den inte finns i syfte för bedrägeri [13].  
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En användbar hemsida är en hemsida som uppfyller ett hittills ej uppfyllt behov. För att 

användaren ska se hemsidan som användbar måste denne tro på att hemsidan kan hjälpa 

användaren att uppfylla sin tänkta uppgift. Denna tro på hemsidans potential kan avgöra 

huruvida en användare väljer att använda hemsidan eller inte [14]. 

 

Att en hemsida är tillgänglig innebär att den kan användas av alla användare, oavsett 

förutsättningar [10]. Exempelvis skulle en hemsida som ska vara tillgänglig för blinda individer 

eller individer med synnedsättning behöva fungera bra med en skärmläsare, och då utvecklas 

med detta i åtanke [15]. Som tidigare nämnts undersöks inte aspekten tillgänglighet i denna 

rapport.  

 

Inom området önskvärd är identiteten, varumärket och andra faktorer kring designen som är 

tänkta att skapa känslor och uppskattning för hemsidan centrala [10]. Att hemsidan är användbar, 

effektiv, organiserad och enkel att använda bidrar också till att göra den önskvärd [16].  

 

Att hemsidan är sökbar innebär dels att det på ett effektivt sätt går att navigera sig runt på den, 

men även att den är lätt att hitta för en användare som letar efter den typen av hemsida [10]. För 

att göra en hemsida sökbar bör systemet anpassas för att underlätta navigering, och specifika 

förutbestämda saker bör vara lätta att hitta på hemsidan [17]. 

2.3 BLI-skalan 

Brand Luxury Index (BLI-skala) utvecklades av Vigneron och Johnsson [4] och används för att 

mäta och jämföra lyxighet hos varumärken, vid undersökningens tidpunkt hade den över 1200 

citationer och ansågs då stark nog att grunda en stor del av rapporten på. De utformade skalan 

utifrån att lyx består av fem dimensioner; iögonfallandehet, unikhet, kvalitet, hedonism och 

utvidgade jaget och förtydligade dimensionerna med 20 faktorer. Skalan används genom att 

varumärket värderas utefter hur väl de uppfyller de tjugo faktorerna på en skala från ett till sju, 

där lågt värde innebär hög grad av lyx. Vigneron och Johnsson uttrycker att dimensionerna 

troligtvis är starkt korrelerade men inte nödvändigtvis lika högt värderade av kunder. De 
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förklarar också att utöver att BLI-skalan kan användas till att mäta hur lyxigt ett lyxigt 

varumärke är, kan den också fungera som mall för företag som vill bygga ett lyxigt varumärke 

[5]. 

 

Figur 1: Original BLI-skalan samt svensk version 

BLI-skalan är, som sagt, utformad för att mäta och jämföra lyxigheten hos just varumärken. Vid 

applicering på utformning av en webbsida kan vissa aspekter behöva anpassning. I denna rapport 

undersöks endast upplevelsen av hemsidan vid användning och långsiktiga effekter tas inte i 

åtanke. Dessutom undersöks om hemsidan upplevs som lyxig snarare än om den är lyxig, vilket 

också är ett annat perspektiv än om skalan appliceras på ett vanligt varumärke. Till exempel är 

det uppenbart att hemsidan inte säljer dyra produkter, men frågan är om den ser ut och upplevs 

göra det. Med anledning av ovanstående anpassningar har aspekten utvidgade jaget uteslutits 

från BLI-skalan i denna undersökning och har därav inte översatts i figur 1. 
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En modifierad variant på BLI-skalan redovisas i artikeln ”Brand luxury index: a reconsideration 

and revision”, där kvalitet, hedonism och utvidgade jaget finns kvar som huvuddimensioner, 

medans iögonfallandehet och unikhet ersatts av tillgänglighet (från engelska ”accessibility”) och 

tradition (från engelska ”tradition”). Denna skala har också modifierade underdimensioner, och 

dessa är 13 till antalet istället för originalsskalans 20 [18]. Som nämnts i avgränsningarna 

användes inte denna version av BLI-skalan. 

2.4 Iögonfallandehet 

Iögonfallande konsumtion kan definieras som den konsumtion som förväntas uppfylla ett 

sekundärt behov genom social bekräftelse snarare än goda produktegenskaper [19]. Individer 

konsumerar iögonfallande produkter och tjänster med målet att dels tillgodose materiella behov 

men kanske framförallt för att uppnå sociala fördelar. Individer med stark ekonomi konsumerar 

ofta iögonfallande varor och tjänster för att förmedla sin rikedom och därigenom uppnå en högre 

social status [20], men även individer från medelklass och arbetarklass konsumerar ofta med 

syftet att uppnå en högre social status och prestige [19]. För att applicera begreppet på e-handel 

och ett webbaserat varumärke kan antas att det krävs att hemsidan signalerar en hög social status 

och utstrålar popularitet. Enligt artikeln ”Luxury web atmospherics: an examination of homepage 

design” leder en lyxig design av startsidan på en hemsida till att hemsidan upplevs som mer 

iögonfallande och unik för användaren [21]. 

 

Iögonfallandehet är en dimension av BLI-skalan och innehåller i sin tur ett antal faktorer [4]. 

Konsumtionen av lyxvaror kan vara viktiga för individer som eftersträvar en social status, därav 

är varumärkens sociala status viktig och popularitet är en av dimensionens faktorer. Dock är ett 

varumärke med lågt BLI inom dimensionen iögonfallandehet närmare elitistisk än populär. 

Varumärket ska också vara iögonfallande snarare än märkbar för att uppnå lågt BLI i denna 

dimension. Dessutom förknippar många konsumenter ett högt pris med lyx [22], så om 

varumärket är extremt dyrt får det lågt BLI inom denna dimension. Övrig faktor är om 

varumärket riktar sig till rika kunder. 
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2.5 Unikhet 

Ju mer unikt ett varumärke uppfattas, desto mer värdefullt blir varumärket. Det har visats att om 

en produkt uppfattas som begränsad så ökar konsumentens önskan om den och varumärket 

uppfattas mer positivt [23]. Därav är unikhet en viktig aspekt för att ett varumärke ska upplevas 

som lyxigt. När det kommer till webbapplikationer höjs användarens uppfattning av unikhet, som 

tidigare nämnts, av en lyxigt utformad startsida. Det kan också antas att en hemsida som 

individuellt utvecklas från grunden, och inte använder mallar som Wordpress eller Shopify, har 

en större chans att upplevas som unik. 

 

Dimensionen unikhet på BLI-skalan bygger på att önskvärdheten hos en vara eller ett varumärke 

ökar med exklusivitet, sällsynthet och pris [4]. Dimensionen innefattar därav faktorerna 

exklusivitet, dyrbarhet, sällsynthet och ovanlighet. Ett varumärke med lågt BLI för dimensionen 

unikhet är därav mycket exklusiv. Dessutom är det dyrbart snarare än värdefullt, vilket innebär 

att det har ett stort värde i andra termer än endast prismässigt. Det är också sällsynt och unikt 

snarare än ovanligt, vilket innebär att det har egenskaper som i allmänhet är svåra att hitta, 

snarare än att dess egenskaper är ovanliga bland varumärken generellt. 

2.6 Kvalitet 

Produktens kvalitet definieras som kundens subjektiva bedömning av hur överlägsen och 

framstående produkten är. Upplevd kvalitet är kundens jämförelse mellan förväntningar på 

produkten och produktens faktiska prestation [24]. En hemsidas kvalitet kan delas upp i tre 

aspekter; användbarhet, information och service interaktion [25]. Aspekten användbarhet 

diskuterar bland annat hur lätt det är att lära sig använda hemsidan, hur lockande det känns att 

använda hemsidan och hur tydlig interaktionen med hemsidan är. Inom aspekten information 

bedöms kvaliteten på informationen hemsidan förmedlar. Exempelvis hur korrekt, tidsenlig, 

trovärdig och relevant informationen är. Även detaljnivån och huruvida informationen anpassats 

till en passande nivå diskuteras här. Den slutliga punkten är service interaktion, vilken innefattar 

flera övriga punkter, exempelvis hur trygg hemsidan upplevs under användning samt hur 

personanpassad efter enskild användare den är [25]. 
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Inom BLI-skalan baseras begreppet kvalitet på de fem faktorerna hantverksskicklighet, kvalitativ 

lyxighet, relativ kvalitet, relativ överlägsenhet samt originalitet [26]. Hantverksskicklighet syftar 

på hur väl hantverket är utfört. En bra uppbyggnad bör resultera i en välfungerande produkt eller 

tjänst som är lättanvänd och en professionalitet i utförandet ger användaren en känsla av tillit och 

pålitlighet för leverantören. Relativ kvalitet precis som relativ överlägsenhet diskuterar kvaliteten 

och överlägsenheten för produkten eller tjänsten i jämförelse med andra produkter inom samma 

marknadssegment. Originaliteten på en tjänst eller produkt beror på huruvida den är unik och 

fyller en funktion som av andra liknande produkter inte uppfylls.  

 

Som tidigare nämnts uppnås både pragmatisk och hedonisk kvalitet genom god 

användarupplevelse.  När det kommer till kvalitet och användarupplevelse är det framförallt 

aspekterna fungerande, pålitlig och användbar från konceptet om användarupplevelse som kan 

knytas till kvalitet på BLI-skalan.  

2.7 Hedonism 

Hedonism berör de känslor som väcks hos användaren, glada känslor väcks av saker med hög 

hedonism. Dessa ska vara roliga, vackra och kanske till och med lekfulla. Hög hedonism hos 

affärsverksamheter kan även skapa belåtenhet och sedan lojalitet hos dess kunder [27]. En e-

butik med hög hedonism bör vara rolig att spendera tid på, även om ett tydligt mål med besöket 

initialt saknats. Sidan ska vara estetiskt tilltalande, och eventuellt innehålla lekfulla element. 

Hedonism i shoppingsammanhang kan även uppnås då kunden kan göra köp av produkter som är 

billigare än kunden förväntat sig. En e-butik som säljer second hand-kläder har möjlighet att 

överraska kunder med oväntat låga priser, vilket kan leda till positiva känslor hos kunden och få 

kunden att känna att den har roligt på sidan [28]. 

 

Hedonism är en av de två personlighetsorienterade aspekterna I BLI-skalan [4]. Hedonism på en 

hemsida kan beskrivas av tre aspekter, dessa är: ”utsökthet”, ”glamour” och ”storslagen”. 

Utsökthet ställs i BLI-skalan emot smakfullhet, Glamour emot attraktivitet och storslagen emot 

minnesvärdhet, där utsökthet, glamour och storslagen är de starkare begreppen. Ju mer en 
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hemsida associeras med de tre starkare begreppen, ju starkare hedonistiskt värde får den, och 

därmed lägre BLI [4].  

 

Huruvida en hemsida ger användaren en känsla av hedonism eller inte påverkar 

användarupplevelsen. Sidan kan upplevas som hedonisk, och kan då beskrivas i termer såsom 

”attraktiv”, ”snygg”, ”spännande” och ”elegant”. En användare som lägger vikt vid en hemsidas 

hedonism får en god användarupplevelse om hemsidan är visuellt tilltalande [29]. Som nämnts 

tidigare handlar användarupplevelse om känslan som uppstår hos användaren vid användandet av 

en tjänst, vilket är centralt inom hedonism. Kopplingar mellan hedonism och användarupplevelse 

kan även göras genom konceptet ”User Experience Honeycomb”, vilket tidigare nämnts. 

Området som rör om produkten är värdefull, och då specifikt de mjukare värdena som 

användarnöjdhet, sammanfaller med hedonism. Önskvärdhetsområdet kan också tydligt kopplas 

till hedonism, då detta handlar om att faktorer kopplade till utformningen av hemsidan ska skapa 

känslor och uppskattning hos användaren. Då en hemsida enligt detta koncept ger god 

användarvänlighet, kan således också en relativt hög hedonism antas. 

2.8 Utvidgade jaget 

En människas utvidgade jaget är den delen av personen som inte är dennes kropp eller sinne, 

utan saker som ligger utanför individens gestalt. Saker som tillhör en persons utvidgade jaget är 

andra saker som denne kallar sitt, såsom dennes ägodelar, pengar, familj, vänner, jobb, 

prestationer, rykte o.s.v. I artikeln ” Possessions and the Extended Self” skriver Belk: 

”knowingly or unknowingly, intentionally or unintentionally, we regard our possessions as parts 

of ourselves” [30].  

 

I BLI-skalan innefattar dimensionen utvidgade jaget faktorer som kraftfullhet, nivå av inflytande, 

givande och om varumärket är väl ansett eller framgångsrikt [4]. Denna dimension nås först då 

produkten används offentligt och då WearVintage egentligen inte är ett eget klädvarumärke syns 

inte användadet av produkten på samma sätt. Därav är det svårt att applicera den nämnda 

aspekten på affärsidén och i arbetet har det därför valts att avgränsa sig från denna aspekt. 
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2.9 Lyx genom design 

Hur ett varumärkes identitet uppfattas av omgivningen förmedlas genom design av såväl miljö 

som produkter och spelar en avgörande roll för att vinna konsumenters uppmärksamhet [31]. 

Dessutom kan både estetisk formalitet, till exempel god läsbarhet och simpelhet, och ett 

övergripande positivt estetiskt tilltalande förmedla en stark känsla av lyx [32]. Därav är designen 

av hemsidan av stor vikt för en e-handel. 

2.10 Metodteori 

Nedan redovisas teori kring de metoder som använts i undersökningen. Användartester förklaras 

och teori kring genomförande av fallstudie redovisas. 

2.10.1 Användartester 

Användartester görs generellt för att undersöka hur man kan förbättra en viss produkt. Detta görs 

genom att låta potentiella användare genomföra verkliga uppgifter på hemsidan. En observatör 

dokumenterar vad användaren gör och/eller säger under testerna. Resultatet från testerna 

analyseras och åtgärder för att förbättra produkten genomförs [33]. 

Vid utformande av användartester är det viktigt att man fokuserar på användaren och inte 

produkten, det vill säga e-handeln. Det är vanligt idag vid produktutveckling generellt att man 

utformar små informella studier. Dessa små informella studier brukar enligt Carol M. Barnum 

utformas genom att man identifierar en användarprofil, skapar uppgiftorienterade scenarion och 

använder en ”tänka högt”-process (som beskrivs mer nedan). Sedan där testpersonerna tänker 

högt ändras produkten och man testar igen [34]. 

 

Antalet deltagande i testet är viktigt för att få ett statistiskt signifikant resultat. Det har visat sig 

vara väldigt svårt att dra korrekta slutsatser om testet innefattar färre än fem användare och vid 

runt tolv personer stagnerar effekten av att låta ytterligare personer testa sidan [35]. 

Under genomförandet av testet finns det ett antal olika moderatortekniker som kan användas. 

Några av dessa är Concurrent Think Aloud (CTA) och Retrospective Think Aloud (RTA). Med 

CTA menas att användaren ska tänka högt medan testet genomförs. I RTA görs samma sak men 

efter att testet är färdigt.  CTA är bra om det finns intresse av testpersonens emotionella svar på 
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applikationen i realtid. Nackdelen med detta är att den kan påverka data som samlas in kring 

användarvänlighet, exempelvis tid det tar att göra något [36]. 

2.10.2 Fallstudie 

En fallstudie är en datainsamlingsmetod som kan användas för beteendevetenskaplig forskning.  

Ett fenomen i ett större forskningssammanhang undersöks detaljerat i en fallstudie. Ett antal 

egenskaper undersöks på samma sätt hos de olika fall som valts ut till att ingå i undersökningen. 

Fallstudier kan användas för att stärka hypoteser, fördjupa eller utveckla begrepp och teorier.3 

Fallstudier kan betraktas subjektiva då de utgår från utföraren av fallstudiens personliga 

tolkningar av de undersökta fallen [37].

                                                 

 

3  ”Fallstudie” Nationalencyklopedin [Online]. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fallstudie. [Hämtad: 2019-03-10] 
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3. Metod 

I avsnittet presenteras de metoder som använts under studien för att på bästa sätt få fram det 

resultat som ligger till grund för att besvara rapportens frågeställning. Detta berör bland annat 

metoder för hur relevant data till förstudien samlades in, men även metoder för hur 

informationen som utvanns ur denna data implementerades på hemsidan som byggdes. 

3.1 Förstudie 

Det inledande förarbetet har gjorts med anledning av att få ett initialt grepp om huruvida det 

finns ett behov av affärsidén samt för att få en mer omfattande bild av vad den kräver för 

specifikationer. Förstudierna inkluderar även ett försök till att realisera webbapplikationen 

genom att ta fram en prototyp som speglar användarpreferenser. 

3.1.1 Enkätundersökning 

För att ta reda på den potentiella målgruppen, dess attityd till second hand-kläder på nätet, 

generella köpvanor och önskemål relevanta för marknaden genomfördes en kvantitativ 

undersökning i form av en enkätundersökning. Då affärsidén är nischad och marknaden 

begränsad gjordes en problemformulering där behovet stod i fokus och relevant information 

valdes att ingå i enkäten utifrån denna. Enkätens syfte var endast att ta reda på slutkonsumentens 

perspektiv, även om WearVintage som mellanhand (i form av dropship-verksamhet) mellan 

återförsäljare och slutkonsument har två marknader att svara mot. Rapportens frågeställning 

riktar sig dock mot slutkonsumenten och därför utformades enkäten med detta syfte. 

Undersökningen gjordes genom Google forms och spreds som länkar på olika sociala media-

kanaler. Alla medlemmar i arbetet gjorde sitt bästa för att sprida enkäten för att få så bred och 

stor grund som möjligt att stå på (se Bilaga 1). 

3.1.2 Userstories 

Genom processen brainstorming samt besökande av webbapplikationer med liknande 

verksamhetsområde har gruppen kollektivt tagit fram ett antal preferenser utifrån ett 

kundperspektiv, ett säljarperspektiv samt ett administrativt perspektiv. När dessa preferenser låg 

på bordet rankades de utifrån prioritetsnivå. En integer med värde ”1” användes för att beskriva 

funktionalitet som anses nödvändig för att kunna besvara vår frågeställning, ”2” användes för 
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funktionalitet som kan förbättra och ge ett mer utförligt samt förhoppningsvis mer önskvärt svar 

på vår frågeställning. Till sist användes ”3” för funktionalitet som ej anses relevant till 

frågeställningen men som skulle ge ett bättre helhetsintryck av webbapplikationen. Denna 

rankade lista av userstories utgjorde arbetets product backlog. 

3.1.3 Prototyp 

Eftersom exklusiva och lyxiga hemsidor för klädesplagg redan finns i stor utsträckning bland 

premiummärken och dessa till stor utsträckning (även om de webbapplikationerna är mer 

specifika och mer omfattande än WearVintage) använder samma användarfunktioner som 

WearVintage är tänkt att ha, har det använts ett urval av dessa som mall för prototypen. 

Prototypen skapades i Power Point och innehöll en startsida, en produktsida samt en 

kundvagnssida. 

3.1.4 Fallstudie 

En fallstudie genomfördes där design, uppbyggnad och funktion på hemsidor som anses lyxiga 

undersöktes. Hemsidorna till de varumärken som användes var desamma som Vigneron och 

Johnson undersökte när de skapade och testade BLI-skalan [4]. 27 hemsidor undersöktes och 

rankades enigt BLI-skalan. Denna ranking går att hitta i bilagorna. Därefter valdes de 8 hemsidor 

med lägst BLI ut för att vidare undersöka vilka faktorer på dessa sidor som gjorde att dessa 

hemsidor upplevdes som lyxiga enligt BLI. 

 

Frågorna i Figur 1 ställdes för alla de 8 hemsidorna som valdes ut. De flesta är ja eller nej frågor 

för att underlätta analysen av svaren. Därefter implementerades de faktorer som fanns på 7 eller 

8 av sidorna. Annan inspiration till implementation hämtades från användartesterna.  

Logotyp • Svartvit 

• Endast bokstäver 

Text • Rakt typsnitt 

• Samma typsnitt överallt 

• Ändrar färg när musen går över 

• Stryks under när musen går över 

• Ändrar inte utseende alls när musen går över 
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Design • Ljus bakgrund 

• Rörliga bilder används 

• Collage av bilder används 

• Startsidan har en övergripande bild 

• Avskalad 

Uppbyggnad • Logotyp centrerad 

• Navigeringsmenyn centrerad 

• Navigeringsmenyn på hemsidans topp 

• Navigeringsmenyn på ena sidan av hemsidan 

• Kundkorg i övre högre hörnet 

• Filterfunktion synlig utan att man klickar 

• Headern följer med vi scrollning 

• Sidfot finns 

Funktioner • Inloggsfunktion finns 

• Sökfunktion finns 

• Kundtjänst finns 

• Kundkorg finns 

• Hur många klick krävs för att nå produkt 

Tabell 1: Frågor ställda i fallstudien 

3.2 Implementation 

Implementationsavsnittet beskriver hur webbapplikationen ska byggas från grunden för att kunna 

uppnå ett så lågt BLI som möjligt. 

3.2.1 Design 

Designen av WearVintage togs fram utifrån det som enligt resultatet från fallstudien och 

litteraturstudier förväntas ge användaren en känsla av lyx. Designen utvärderades inom gruppen 

och testades senare under användartesterna för att uppnå ett så lågt BLI (Brand Luxury Index) 

som möjligt.  

3.2.2 Systemarkitektur 

Systemet byggdes upp av en server, back-end, och en klient, front-end (se Figur 1). Systemets 

back-end var baserat på ramverket Flask som i sin tur kommunicerade med en databas.  
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Systemets front-end var uppbyggt av HTML och CSS och använde JavaScript för att 

kommunicera med systemets back-end, skapa animationer och manipulera HTML- och CSS-kod. 

 

Figur 2: Visar systemarkitekturen 

3.2.2.1 Front-end 

Front-end, sett som klientsidan, var som tidigare nämnt uppbygt av HTML, CSS och JavaScript. 

JavaScript hanterades främst med hjälp av biblioteket JQuery, vilket underlättade att skicka 

förfrågningar till servern och därmed databasen, att skapa animeringar på hemsidan och att 

implementera detta i HTML och CSS4. Skapandet av klientsidan underlättades med hjälp av 

Bootstrap. Bootstrap är ett bibliotek som underlättar att skapa mobilanpassade hemsidor genom 

att erbjuda ett brett utbud av komponenter som enkelt kan implementeras i webbsidor och 

webbapplikationer5. 

3.2.2.2 Back-end 

Back-end, sett som serversidan, var uppbyggt med hjälp av Python och ramverket Flask, vilket är 

ett bibliotek som är utvecklat för att bygga webbplatser. Flask underlättade även 

kommunikationen med databasen med hjälp av tillägget SQLAlchemy, vilket använder SQLite 

för att kommunicera med databasen. 

                                                 

 

4 JQuery [Online]. Tillgänglig: https://jquery.com. [Hämtad: 2019-04-02] 

5 Bootstrap [Online]. Tillgänglig: https://getbootstrap.com. [Hämtad: 2019-04-02] 
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3.3 Utvärdering 

Utvärderingen av arbetet skedde i slutet av första iterationen samt i slutet av andra iterationen när 

hela projektet var färdigt. Syftet med utvärderingen var att mäta i vilken mån frågeställningen 

”Hur kan en e-butik för second hand-kläder utformas för att uppnå en känsla av lyx enligt BLI 

(Brand Luxury Index)?” uppnåtts samt undersöka vad på e-handelssidan som kunde förbättras 

för att den skulle upplevas som lyxigare enligt BLI. Detta gjordes genom två separata 

användartest. Ett mindre utförligt med fler personer och ett mer utförligt användartest med 

mindre personer. De båda användartesterna är kvalitativa metoder vilket bedömts passa bäst för 

frågeställningen. Efter att testerna genomfördes bearbetades resultaten och analyserades. Sedan 

har implementation av nya funktioner samt förändring av webapplikationen genomförts. 

3.3.1 Användartest 1: Design och användarupplevelse 

Deltagarna i användartest 1 valdes genom att välja ut ett antal olika potentiella användare som 

fick möjlighet att utföra ett användartest som utformats för att undersöka e-handelns upplevda 

lyx. De potentiella användarna bads genomföra ett antal meningsfulla uppgifter på sidan 

samtidigt som moderatortekniken ”Concurrent Thinking Aloud” användes. Detta innebar att 

användarna ombads att hela tiden berätta vad de tänkte samt förbättringsmöjligheter samtidigt 

som uppgifterna genomfördes. Personerna som deltog i detta test var alla studenter vid 

Linköpings Universitet. Uppgifterna under användartestet skiljde sig åt mellan första och andra 

iterationen då ytterligare funktionalitet och design lagts till efter första iterationen. Frågorna som 

ställdes efter testet var detsamma under de båda iterationerna (se Tabell 2 och 3).  

 

Hur upplevs hemsidan? (1=Anspråkslös, 5=Lyxig) 
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Vilka aspekter gör att sidan upplevs som lyxig? 

• Enhetlig design 

• Färgval 

• Typsnitt 

• Avskalad 

• Tydlig 

• Bilder 

• Funktionalitet 

• Helhetsintryck 

Vilka aspekter gör att sidan upplevs som anspråkslös?  

• Ej enhetlig design 

• Färgval 

• Typsnitt 

• Logotyp 

• För detaljrik 

• För simpel 

• Bilder 

• Funktionalitet 

• Helhetsintryck 

Tabell 2: Frågor som berör designen 

Hemsidan är nyttig? Fyller behovet (1=Ja, 5=Nej) 

Hemsidan är användbar? Lätt att använda (1=Ja, 5=Nej) 

Hemsidan är önskvärd? Designen framkallar positiva känslor och håller önskad kvalitet 

(1=Ja, 5=Nej) 

Hemsidan är sökbar? Det är lätt att hitta det som eftersöks  (1=Ja, 5=Nej) 

Hemsidan är pålitlig? Hemsidans budskap är trovärdigt  (1=Ja, 5=Nej) 

Hemsidan är värdefull? Användaren upplever överlag en nöjdhet med hemsidan som helhet 

(1=Ja, 5=Nej) 

Tabell 3: Frågor som berör användarupplevelsen 

3.3.1.1 Första iterationen 

I slutet av första iterationen genomfördes användartest 1 på 30 personer. Den beskrivning 

testpersonerna fick vid testet och som skulle genomföras innan frågorna besvarades var följande: 

• Inspektera startsidan 
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• Registrera ett konto och logga in 

• Gå in på kvinnokläder 

• Använd kategoriseringen 

• Lägg varor i varukorgen 

• Gå in i varukorgen 

3.3.1.2 Andra iterationen 

I slutet av andra iterationen genomfördes användartest 1 på 23 personer. Den beskrivning 

testpersonerna fick vid testet och som skulle genomföras innan frågorna besvarades var följande: 

• Klicka på kvinnor 

• Filtrera på svart 

• Rensa filtret 

• Klicka på underdelar  

• Klicka på shorts 

• Klicka på ett par shorts 

• Tryck på lägg i kundvagn 

• Tryck på tillbakaknappen 

• Sök på shorts 

• Gå in på kundvagnen 

• Gå till kassan 

• Utför betalning 

• Mina Sidor 

• Kontoinställningar 

• Tillbaka Gå till orderhistorik 

• Tryck på retur 

• Sidfot(FAQ/Miljövision) 

• Klicka runt i FAQ 

• Klicka runt i vår miljövision 



 

 

 

21 

3.3.2 Användartest 2 - BLI 

Deltagarna i användartest 2 var ett urval av studenter på Linköpings Universitet. Samma 

uppgifter som i användartest 1 genomfördes av deltagarna. Även här användes 

moderatortekniken ”Concurrent Thinking Aloud” och uppgifterna skiljde sig på samma sätt 

mellan de två iterationerna. Sedan ombads personerna istället för att fylla i frågorna i 

användartest 1 att fylla i BLI-skalan där de i varje aspekt i BLI skalan fick fylla i siffror beroende 

på hur de upplevde e-handelssidan. Under testets gång hade varje testperson en gruppmedlem vid 

sin sida som guidade dem igenom testet och såg till att frågorna tolkades som avsett. I första 

iterationen genomfördes användartest 2 i ett klassrum med sju personer och i andra iterationen 

genomfördes testet i ett klassrum med åtta personer. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet som studien gav. Resultat från förstudien som användes som 

grund för arbetet redovisas, och så även de data som ficks från de olika användartesterna, både 

under hemsidans utveckling och efter dess färdigställande. 

4.1 Förstudie 

Den genomförda förstudien innebar skapandet av en product backlog och prototyp samt 

genomförande av fallstudie vilka gemensamt låg som grund för undersökningen. Resultatet från 

dessa presenteras nedan. 

4.1.1 Product Backlog 

Product backlogen utgjordes av 36 stycken userstories som prioriterades på en treskalig nivå (se 

Bilaga 3). Av dessa 36 userstories färdigställdes 32 som vi som grupp fann vi hade tid till och 

nytta av att färdigställa. Listan med userstories omarbetades samt förbättrades ständigt under de 

olika iterationerna gång till följd av dels användartester, dels gruppens erfarenheter men även 

tidsbegränsning. Detta innebär att det finns funktionalitet och aspekter av hemsidan som inte 

fanns med i den ursprungliga product backlogen.  

4.1.2 Fallstudie 

Nedan redovisas resultatet från fallstudien. Hemsidor som undersökts är de för varumärkena 

Balmain, Pagani, Chanel, Patek Philippe, Rolex, Porsche, Louis Vuitton och Yves Saint-Laurent. 

Att de nämnda valdes ut beror på att de fick lägst BLI bland totalt 27 hemsidor som undersökts 

och betygsatts enligt BLI-skalan (Se Bilaga 2 ). Nedan redovisas först resultatet i en tabell och 

sedan presenteras andelen ja respektive nej i ett diagram.  

 Balmain Pagani Chanel Patek 

Philippe 

Rolex Porsche Louis 

Vuitton 

Yves Saint-

Laurent 

Logotyp 

Svartvit Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja 

Endast bokstäver Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja  Ja 

Text 

Rakt typsnitt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Samma typsnitt 

överallt 

Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja 
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Ändrar färg när 

musen går över 

Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej 

Stryks under när 

musen går över 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej 

Ändrar inte 

utseende alls när 

musen går över 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Design 

Ljus bakgrund Nej Nej Ja/Nej Ja Ja Ja Ja/Nej Ja 

Rörliga bilder 

används 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Collage av bilder 

används 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Startsidan har en 

övergripande bild 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Avskalad Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja/Nej Ja 

Uppbyggnad 

Logotyp centrerad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Navigeringsmeny 

centrerad 

Nej Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Navigeringsmeny 

på hemsidans topp 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Navigeringsmeny 

på ena sidan av 

hemsidan 

Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja 

Kundkorg i övre 

högra hörnet 

Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Filterfunktion 

synlig utan att man 

klickar 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Headern följer med 

vid scrollning 

Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Sidfot finns Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Funktioner 

Inloggningsfunktion 

finns 

Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Sökfunktion finns Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kundtjänst finns Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kundkorg finns Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja 

Krävs det fler än 3 

klick för att nå en 

produkt 

Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Tabell 4: Resultat från fallstudien 
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Figur 3: Antal nej respektive ja från fallstudien 

Det som togs med från fallstudien var de faktorer som fanns på 7 eller 8 hemsidor. Möjlighet till 

kundtjänst implementerades genom en kontakt-knapp i sidfoten. En sökfunktion 

implementerades, en filterfunktion som ej var synlig utan klick implementerades och logotypen 

på sidan centrerades. Då musen förs över viss klickbar text ändras utseendet på denna text. Sidan 

typsnitt gjordes genomgående rakt. Noggrannare beskrivningen av hur allt implementerades på 

sidan samt hur användartesterna användes i implementationen följer nedan. 

4.1.3 Prototyp 

En prototyp skapades under förstudien med syftet att visualisera en design och till viss del 

funktionalitet så att gruppen enklare kunde få en uppfattning om det tidiga målet med 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Svartvit

Endast bokstäver

Rakt typsnitt överallt

Samma typsnitt överallt

Ändrar färg när musen går över

Stryks under när musen går över

Ändrar inte utseende alls när musen går över

Ljus bakgrund

Rörliga bilder används

Collage av bilder används

Startsidan har en övergripande bild

Avskalad

Logotyp centrerad

Navigeringsmeny centrerad

Navigeringsmeny på hemsidans topp

Navigeringsmeny på ena sidan av hemsidan

Kundkorg i övre högra hörnet

Filterfunktion synlig utan att man klickar

Headerna följer med vid scrollning

Footer finns

Inloggningsfunktion finns

Sökfunktion finns

Kundtjänst finns

Kundkorg finns

Krävs det fler än 3 klick för att nå en produkt

Nej Ja
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webbapplikationen. Prototypen bestod av fyra bilder föreställande fyra viktiga aspekter av e-

handeln, start-, produkt- och kundvagnsida samt även filterfunktionen (se Bilaga 4). Startsidan 

innehöll en heltäckande bild med en diskret navigeringsmeny där användaren kunde ta sig vidare 

till användarsidor, kundvagn samt produktsidor. Produktsidan erbjöd ytterligare en mer 

specificerad meny där underkategorier kunde väljas för att sedan visa upp ett par plagg samtidigt 

som användaren kunde scrolla sig igenom (se Figur 3). På produktsidan fanns även 

filtreringsknappen som öppnade en ruta där ett flertal filter kunde ställas in för att sedan i teorin 

appliceras på produkterna som visades. Kundvagnen visade upp plagget användaren hade valt 

samt ett pris inklusive frakt.  

 

Bild 1: Prototyp produktsida 

4.2 Implementation 

Implementeringen av hemsidan var satt till första iterationen och andra iterationen och innebar 

en del förändringar emellan dem. Ett användartest samt en fallstudie gjordes mellan första och 

andra iterationen som gav lite nya riktlinjer framför allt gällande design. Nedan presenteras 

resultat efter var iteration och förändringar som gjordes där emellan. Eftersom olika sidor 

representerar olika funktioner och ändamål för användaren beskrivs de i ordning, även 

funktionalitet som implementerades i de olika iterationerna beskrivs noggrannare här. 
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4.2.1 Första iterationen 

Första iterationen utgjordes av mycket grundarbete baserat på designval, detta för att hinna få 

återkoppling från användare. I och med det var funktionaliteten begränsad men tillräcklig nog för 

att användaren skulle kunna använda sig av hemsidan. Dessa val gjordes för att rapporten skulle 

kunna resultera i en slutsats väl kopplad till var frågeställning. 

4.2.1.1 Startsida 

Startsidan utgjordes av en navigeringsmeny med en centrerad logotyp av varumärket (fungerar 

som hemknapp), denna placerades även på toppen av alla sidor, som var transparent 

(bakgrunden) om man inte höll musen ovanför. Till vänster i text fanns länkar till produktsidor 

och till höger länkar i symboler till sök, kundvagn och användarprofil-funktioner. Liksom 

navigeringsmenyn fanns en sidfot på motsvarande vis längst ner på hemsidan, i denna fann man 

länkar till diverse informativa sidor (se Figur 4). Bootstrap Navigation Bar användes för att 

säkerställa att de var responsiva för mobila enheter, detta genom att klassen Collapse bland andra 

lades till. Även genom Bootstraps Sticky-klass säkerställdes det att både navigeringsmenyn och 

sidfoten alltid låg högst respektive längst ner på sidan och inte var beroende utav materialet 

omkring.  

 

 

Bild 2: Navigeringsmeny samt sidfot 

Ett flertal funktioner och länkar gömdes i och med utformningen via CSS funktionen ”hover” 

samt via Bootstraps rullgardinsfunktion. Alltså om användaren höll musen över länkar i 

navigeringsmenyn fick denne upp en rullgardinsmeny där mer information visades upp.   
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Utöver ovan nämnda val i utformningen av hemsidan innehöll även startsidan en Bootstrap 

karusell med tre bilder som även var länkar till de tre produktkategorierna (män, kvinnor och 

barn).  

4.2.1.2 Produktsida 

På produktsidan användes Bootstrap Cards för att visa upp klädesplaggen (se Figur 5). Ett tydligt 

format som enkelt kunde visa upp information om plagget samt en bild, kortet reagerade även 

med skuggfunktion när man höll musen över det. Om användaren klickade på plagget togs denne 

vidare till en enskild produktsida där ytterligare information visades upp. Här erbjöds 

användaren alternativet att lägga till produkten i kundvagnen. Ytterligare fanns en sidomeny för 

att enklare navigera runt bland de olika kategorier som kläderna var indelade i. Vid filtrering av 

den valda kategorien uppdaterades sidan med enbart de klädesplagg som matchade kategorin 

men fortfarande begränsade till den valda sidokategorin (män, kvinnor eller barn).Ytterligare 

fanns en sidomeny för att enklare navigera runt bland de olika kategorier som kläderna var 

indelade i. Vid filtrering av den valda kategorien uppdaterades sidan med enbart de klädesplagg 

som matchade kategorin men fortfarande begränsade till den valda sidokategorin (män, kvinnor 

eller barn). 

 

Bild 3: Produktsida 

4.2.1.3 Kundvagn 

Kundvagnssidan innehöll beroende på om du hade produkter i korgen eller inte, antingen en lista 

på produkter med en bild, namn och pris som användaren hade lagt till från produktsidorna eller 
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en text som informerade om att kundvagnen var tom. Till höger på sidan fanns en 

summeringsruta där användaren kunde se en totalkostnad inklusive frakt. I detta tidiga stadie var 

kundvagnen relativt primitiv, användaren kunde till exempel inte köpa varorna eller redigera 

innehållet. Dessa var behov som implementerades först under andra iterationen (för att se en 

ungefärlig bild på hur kundvagnssidan såg ut se Bild 10).  

4.2.1.4 Användarsida 

Användarsidan var även denna i ett tidigt stadie där användaren kunde se två alternativ, 

”Kontoinställningar” och ”Orderhistorik”. Under kontoinställningar kunde användaren via ett 

formulär skriva in nya uppgifter, funktionaliteten att spara dessa och uppdatera de var dock ännu 

inte implementerad. Eftersom en order ännu inte var implementerad varken i databasen eller via 

front-end visade orderhistoriken ännu ingenting.  

 

4.2.1.5 Funktionalitet 

En mycket viktig funktionalitet som implementerades var databasen, om än en enkel första 

version, bestående av användare och klädesplagg. Databasen gjordes i SQLAlchemy via flask-

SQLAlchemy som är en förlängning av mikroramverket Flask. En tabell för klädesplagg sattes 

upp där tupler instansierades när sidan öppnades så att användare kunde se de aktuella 

klädesplaggen som var till salu.  

 

Logga in samt logga ut funktioner implementerades via Flask-Login. Vi använde oss av Flask-

Login för att användaren på ett säkert och enkelt sätt skulle kunna skapa sig en användarprofil 

vilket underlättar både för användaren och för administratörer. Genom att lagra information om 

en användare gick betalprocessen snabbare, orderhantering kunde samlas och tillgängliggöras 

enkelt samt användaren fick en profil som potentiellt kunde erbjuda tjänster (t.ex. 

prenumerationer på nya varor eller nyheter) och förmåner (i form av bonuspoäng om man 

handlar mycket).  Via bl.a. ”current_user” kunde ett flertal specifika funktioner och attributer 

enkelt kommas åt i programmet och på så sätt gjordes e-handeln unik för användaren i fråga.  
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Bild 4: Logga in/Registrera ny användare genom hover funktion samt logga in-sida 

En admin sida upprättades i syfte att kunna hantera den databas med användare och klädesplagg 

som nu fanns. Detta gjordes genom Flask-Admin som med fördel används i kombination med 

övriga flask moduler. Meningen med admin sidan var att kunna ta bort, lägga till eller redigera 

olika instanser initierade i databasen. 

 

Modulen Flask-WTF användes för att importera FlaskForm vilken användes brett över 

webbapplikationen för att underlätta att skicka data från front-end till back-end och att lagra det i 

databasen. Till exempel användes FlaskForm vid inloggning samt registrering av användare.  

Detta var ett sätt att skydda användarens uppgifter mot CSRF.  

4.2.2 Andra iterationen 

Under andra iterationen så fortsattes arbetet med att förfina design, vissa funktioner som lades 

till i första iterationen omarbetades och nya funktioner och sidor lades till. Funktioner som 

omarbetades var främst kundvagnen, front-end och back-end för produktsidorna, 

navigeringsfältet, startsidan och delar av databasen. Sidor som lades till var en kontaktsida, en 

sida om miljötänk, en sida för FAQ, en kassa, orderhistorik, en sida att ändra användaruppgifter 

samt en sida om WearVintage. 
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4.2.2.1 Startsida  

 

Bild 5: Övre delen av startsidan 

 

Bild 6: Nedre delen av startsidan 
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Startsidan bestod främst av flera bilder som visade olika klädesplagg och visade de tre 

huvudkategorierna som fanns på hemsidan, vilka var kläder för män, kvinnor och barn. Nästa del 

var inspirationsbilder för diverse olika tillfällen då kläderna man handlat på WearVintage kan 

användas. Den sista delen av startsidan var bilder från sidan om oss, du sparar och vår 

miljövision för att användaren enkelt skulle kunna se dessa och bli inspirerade att läsa mer om 

det. 

4.2.2.2 Produktsida, sökfunktion och produktsida för ett klädesplagg 

 

Bild 7: Produktsidan för kvinnor 

Produktsidan var designad så att huvudfokus låg på kläderna på ett stilrent sätt. Kläderna var i 

kolumner med en stor bild och sedan endast namnet på plaggen som syntes. Hovrade man över 

plagget så visades mer info om det. På sidan fanns en kategorimeny så att användaren kunde 

specificera vilket plagg man sökte efter och enklare hitta dessa. Ovanför kläderna fanns en knapp 

som man hovrade över för att få upp en filterfunktion där man kunde fylla i vad man ville filtrera 

efter. De tre kategorierna som fanns var färg, storlek och märke. Längst ned på sidan fanns sedan 

en sidonavigation där man kunde bläddra bland olika sidor för att komma åt kläder på en annan 

sida. 
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Bild 8: Sökfunktion då man sökt på "gant" 

Sökfunktionens utseende liknade produktsidans mycket och hade samma typ av kolumner för 

kläderna som visades. Filter och kategorifunktion fanns dock inte. 
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Bild 9: Sida för enskild produkt 

Produktsidan för enskilda produkter såg ut som ovan. Där fanns det en stor bild på produkten, ett 

namn, en kort beskrivning, storlek, pris och en knapp för att lägga till varan i varukorgen. 

Kategorimenyn fanns även kvar för att man enkelt skulle kunna gå tillbaka till produktsidan igen. 

4.2.2.3 Kundvagn och kassa 

 

Bild 10: Kundvagnen 

Kundvagnen hade en list med produkterna man hade i varukorgen, samt en knapp så att man 

kunde ta bort produkterna ur varukorgen. Till höger om listan fanns även en 

ordersammanfattning som summerade och visade hur mycket allt skulle kosta. Under den fanns 

en knapp som tog användaren vidare till kassan. 
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Bild 11: Kassan 

Kassan såg ut som ovan och hade ett antal fält där man fyllde i sina uppgifter. 

Ordersammanfattningen fanns även kvar till höger om fälten för att man skulle kunna se totala 

priset för sin beställning. 
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4.2.2.4 Orderhistoriksida 

 

Bild 12: Orderhistorik 

Orderhistoriksidan hade till vänster en lista med alla användarens ordrar, och sedan vad som 

fanns i respektive order till höger. Tryckte man på en annan order så visades kläderna i den 

beställningen. På varje plagg fanns även en knapp för att returnera kläderna. 
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4.2.2.5 Om oss, vår miljövision och du sparar 

 

Bild 13: Övre delen av sidan "Vår miljövision" 
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Bild 14: Nedre delen av sidan "Vår miljövision" samt att musen hovrar över bilden i mitten 

Om oss, vår miljövision och du sparar liknande alla varandra ganska mycket. De hade texter om 

respektive ämne och presenterade detta på ett stilrent sätt. Bilder, hovrande effekter och liknande 

användes för att göra sidorna mer interaktiva och välkomnande. 

4.2.2.6 Funktionalitet 

Kundvagnen gjordes om genom att istället för att hantera det i back-end med hjälp av relationer i 

databasen kopplade till användaren så gjordes det till en global variabel som sparade vissa 

attribut för varje klädesplagg i en lista av vad som fanns i varukorgen. Detta möjliggjorde även 

användandet av cookies så att varukorgen sparades trots att man laddar om sidan eller stänger 

ned den och öppnar upp den igen. För att implementera cookies användes JavaScript API:et 

JavaScript Cookies6. Dessa cookies användes genom att spara ned varukorgsvariabeln i en sträng 

formaterat i JSON. Detta underlättade sedan inläsningen av variabeln igen. En knapp för att ta 

bort kläder ut varukorgen lades till i kassan, samt en knapp för att lägga till saker i varukorgen på 

produktsidan lades till. Dessa knappar tog bort, respektive la till, saker i varukorgslistan. 

 

Produktsidorna byggdes om från grunden för att göra koden mer generell så att mer kod kunde 

återanvändas på fler ställen. Utformningen gjordes även om så att produktbilderna fick en 

poppande effekt då man hovrade över dem med hjälp av CSS-kod. Kategorimenyn omarbetades 

även för att möjliggöra för underkategorier så att man kunde specificera vilka produkter som 

visades. Kategorimenyn fungerar genom att kategorin man klickar på har ett värde i form av en 

sträng. Strängen skickas sedan till back-end i en url som sedan tar denna strängen och gör en 

query till databasen och returnerade en lista med kläder. Listan renderades sedan med hjälp av 

Jinja2 i back-end i en HTML-template och skickades sedan till klienten och visades. På ett 

liknande sätt implementerades även filter-funktionen. Filter-funktionen bestod av tre listor som 

                                                 

 

6 K. Harti och B. Fagner ”GitHub” Github [Online]. Tillgänglig: https://github.com/js-cookie/js-cookie. [Hämtad: 

2019-04-02] 
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lagrade vilka olika val som har gjorts i filtret. En för färg, en för storlek och en för vilka märken 

man vill se kläder från. Dessa listor skickades sedan till back-end för en query likt 

kategorifunktionen och renderades sedan på samma sätt som kategorifunktionen. 

 

Navigeringsfältet gjordes om genom att ta bort rullgardinsmenyn för män, kvinnor och barn. En 

skuggeffekt lades även till då man hovrade över ikoner för kundvagn, sök och mina sidor i 

navigeringsfältet. Även startsidan byggdes om. Startsidan såg dock inte några större förändringar 

utan utökades mest med mer innehåll. 

 

Databasen som först implementerades utökades och gjordes om under andra iterationen. Det som 

gjordes om var mycket kopplat till den tidigare implementationen av kundvagnen, nämnt ovan. 

Även så lades ett objekt för ordrar till så att man kunde hantera och lagra köp i databasen, samt 

koppla dessa med en användare. Storlek, färger och mer specifika typer av kläder lades till för att 

förfina och möjliggöra kategorisering, sökfunktioner och filtrering. För användare lades även det 

till två olika accessnivåer. Dessa olika nivåer indikerar om man är en konsument eller en butik. 

Butiker kan lägga varor som de vill sälja på hemsidan. 

 

Mina sidor fixades till så att man kunde ändra sina användaruppgifter så som namn, email och 

lösenord. Även funktioner för orderhistorik lades till så att man kunde se sina tidigare ordrar, vad 

man handlat i varje order och returnera kläder. Orderhistoriken möjliggjordes av relationerna i 

databasen som kläderna har med ordrarna, vilka i sin tur var kopplade till användaren. En 

returknapp lades även till för att användaren skulle kunna returnera en vara. 

 

En kassa implementerades även för att man skulle kunna betala för sina varor och ange adress 

som kläderna skulle skickas till. Kassan byggdes i två delar, där den ena delen innehöll en 

funktion så att man kunde ta bort varor ur varukorgen. Då man tog bort ett objekt ur varukorgen 

togs det bort ur listan, varefter kassan renderades om och visar endast de objekt som finns kvar. 

Det byggdes även en ruta där totala priset, frakten och priset inklusive frakt visades. Totalpriset 

räknades ut genom att i en loop addera ihop alla priser för respektive klädesplagg. Sedan lades 

frakten till på det. Nästa del i kassan som byggdes var betalfunktionen. Betalfunktionen 
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implementerades med hjälp av ramverket Stripe som lades till som en modul. Kvitton skickades 

även med hjälp av Pythons inbyggda moduler för mail och SMTP-anslutning. Dessa 

möjliggjorde att man kunde skicka mail från en egenskapad mailadress7. 

 

En kontaktsida byggdes för konsumenter att kontakta WearVintage. Detta implementerades 

genom att använda JQuerys post-funktion där en email, ett meddelande och titeln på 

meddelandet skickades till back-end som strängar för att sedan lagras i databasen. 

 

Sökfunktionen implementerades genom att i navigeringsfältet ha en knapp som man hovrar över 

för att få upp ett fält. I fältet skrevs en söksträng in och denna skickas sedan till back-end genom 

en JQuery post. I back-end testades sedan söksträngen mot alla de olika attribut som kläderna 

hade i databasen. Sedan returnerades dessa i en lista som sedan renderades och visades, likt 

kategori och filterfunktionen ovan. 

 

Ytterligare lades funktionen ”Glömt lösenord” till vid inloggningstillfället för att ge användaren 

möjlighet att skapa ett nytt lösenord. Om användaren valde att utnyttja funktionen fick denne ett 

mail med ett nytt lösenord som kunde bytas ut mot ett eget första gången man loggade in.  

 

Funktioner riktade mot återförsäljare implementerades i den mån att det möjliggjordes att lägga 

upp nya klädesplagg som visades upp på produktsidorna. När en återförsäljarprofil skapades 

gavs denne speciell åtkomst (via administratörerna) till en sida under ”Mina sidor” där nya 

klädesplagg kunde laddas upp. Vid uppladdning var återförsäljaren tvungen att specificera vissa 

kategorier och attributer (pris, bild, kön m.m.) samtidigt som ett antal var frivilliga (färg, typ 

m.m.).  

 

                                                 

 

7 ”Sending Emails With Python” Realpython, 2018 [Online]. Tillgänglig: https://realpython.com/python-send-email/ 

[Hämtad: 2019-04-02] 
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Utöver allt det ovannämnda gjordes en del buggfixar för att få webbapplikationen att fungera 

bättre.  

4.3 Utvärdering 

Nedan redovisas resultatet från de tester som genomförts. Först presenteras resultaten från 

användartest ett som berör BLI, sedan presenteras användartest två som för tydlighetens skull 

delats upp i avsnitten ”Användarupplevelse” och ”Upplevelser av design”. Även presenteras 

resultatet av det som framgick då moderatortekniken ”Concurrent Thinking Aloud” användes.  

4.3.1 Användartest för användarupplevelse 

Deltagarna i användartestet gav ett betyg mellan ett och fem på aspekterna: ”Nyttig”, 

”Användbar”, ”Önskvärd”, ”Sökbar”, ”Pålitlig” och ”Värdefull”. Nedan presenteras medelvärdet 

av resultatet från första iterationen respektive andra iterationen i tabellform, även en jämförelse 

mellan resultaten redovisas i ett diagram.  

Aspekt Medelvärde 

Nyttig 4,1 

Användbar 3,8 

Önskvärd 3,8 

Sökbar 3,7 

Pålitlig 3,7 

Värdefull 3,6 

Tabell 5: Användarupplevelse, resultat efter första iterationen 

Aspekt  Medelvärde 

Nyttig 4,5 

Användbar 4,7 

Önskvärd 4,5 

Sökbar 4,6 

Pålitlig 4,3 

Värdefull 4,7 

Tabell 6: Användarupplevelse, resultat efter andra iterationen 
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Figur 4: Jämförelse av användarupplevelse mellan första och andra iterationen. 

 4.3.2 Användartest för användarupplevelse – Design  

Deltagarna i användartestet besvarade tre frågor, dessa var: ”Hur upplevs hemsidan?”, ”Vilka 

aspekter gör att sidan upplevs som lyxig?” samt ”Vilka aspekter gör att sidan uppfattas som 

anspråkslös?”. På första frågan sattes ett betyg mellan ett och fem där ett är anspråkslös och fem 

lyxig. På de resterande två frågorna fick deltagarna välja så många alternativ som de ville – eller 

inget alternativt alls. Nedan presenteras resultaten från första och andra iterationen i tabellform, 

en jämförelse mellan iterationsresultaten redovisas i ett diagram för varje fråga.  

• Fråga: Hur upplevs hemsidan? (1 = Anspråkslös, 5 = Lyxig) 

 1 2 3 4 5 

Antal 2 2 8 10 8 

Procent 6,7 6,7 26,7 33,3 26,7 

Tabell 7: "Hur upplevs hemsidan? (1=Anspråkslös, 5=lyxig)", resultat efter första iterationen 

 1 2 3 4 5 

Antal 0 0 1 8 14 

Procent 0 0 4,3 34,8 60,9 

Tabell 8: "Hur upplevs hemsidan? (1=Anspråkslös, 5=lyxig)” Resultat efter andra iterationen 
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Figur 5: ”Hur upplevs hemsidan? (1=Anspråkslös, 5=lyxig)”  Jämförelse av procentsatserna mellan första och andra 

iterationen 

• Fråga: Vilka aspekter gör att sidan upplevs som lyxig? 

 Antal Procent 

Enhetlig design 19 63,3 

Färgval 16 53,3 

Typsnitt 12 40,0 

Logotyp 11 36,7 

Avskalad 19 63,3 

Tydlig 9 30,0 

Bilder 9 30,0 

Funktionalitet 6 20,0 

Helhetsintryck 14 46,7 

Tabell 9: ”Vilka aspekter gör att sidan upplevs som lyxig?” Resultat efter första iterationen 

 

 Antal Procent 

Enhetlig design 17 73,9 
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Avskalad 8 34,8 

Tydlig 8 34,8 

Bilder 15 65,2 

Funktionalitet 8 34,8 

Helhetsintryck 20 87,0 

Tabell 10: ”Vilka aspekter gör att sidan upplevs som lyxig?” Resultat efter andra iterationen 

 

Figur 6: ”Vilka aspekter gör att sidan upplevs som lyxig?”  Jämförelse av procentsatserna mellan första och andra iterationen 

• Fråga: Vilka aspekter gör att sidan upplevs som anspråkslös? 

 Antal Procent 

Ej enhetlig design 3 11,1 

Färgval 5 18,5 

Typsnitt 6 22,2 

Logotyp 3 11,1 

För detaljrik 0 0,0 

För simpel 7 25,9 

Bilder 12 44,4 

Funktionalitet 15 55,6 

Helhetsintryck 6 22,2 

Tabell 11: ”Vilka aspekter gör att sidan upplevs som anspråkslös?” Resultat efter första iterationen 
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 Antal Procent 

Ej enhetlig design 1 4,3 

Färgval 1 4,3 

Typsnitt 4 17,4 

Logotyp 2 8,7 

För detaljrik 4 17,4 

För simpel 4 17,4 

Bilder 2 8,7 

Funktionalitet 6 26,1 

Helhetsintryck 0 0 

Tabell 12: ”Vilka aspekter gör att sidan upplevs som anspråkslös?” Resultat efter andra iterationen 

 

Figur 7: ”Vilka aspekter gör att sidan upplevs som anspråkslös?” Jämförelse av procentsatserna mellan första och andra 

iterationen 

4.3.3 Användartest för BLI 

Nedan presenteras först resultatet från första iterationen och därefter resultatet från andra 

iterationen.  
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Iögonfallande – Ej märkvärdig 4,3 

Elitistisk – Bred marknad 3,0 

Överpris - Prisvärd 5,0 

Rika - Medelklass 5,0 

 = 17,3 

Unikhet  

Väldigt exklusiv – Ganska exklusiv 5,7 

Väldigt dyrbar – Värdefull 5,3 

Sällsynt - Ovanlig 4,6 

Unik - Ovanlig 6,0 

 = 21,6 

Kvalitet  

Noggrant tillverkad - Massproduktion 4,0 

Exklusiv lyx – Tillgänglig lyx 6,4 

Bästa möjliga kvalitet – Godkänd lyx 3,7 

Noga bearbetat – Naturligt/Plain 3,6 

Överlägsen – Bättre än genomsnittet 5,6 

 = 23,3 

Hedonism  

Utsökt – Smakfull 5,0 

Glamorös – Attraktiv 5,3 

Storslagen - Minnesvärd 5,0 

 =15,3 

Totalt  77,5 

Tabell 13: BLI-resultat efter första iterationen. Lägre är bättre. 

Iögonfallandehet Medelvärde 

Iögonfallande – Ej märkvärdig 2 

Elitistisk – Bred marknad 4,6 

Överpris - Prisvärd 3,8 

Rika - Medelklass 4,3 

 =14,7 

Unikhet  

Väldigt exklusiv – Ganska exklusiv 4,5 

Väldigt dyrbar – Värdefull 3,9 

Sällsynt - Ovanlig 3,8 

Unik - Ovanlig 3,6 

 =15,8 
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Kvalitet  

Noggrant tillverkad - Massproduktion 1,5 

Exklusiv lyx – Tillgänglig lyx 4,8 

Bästa möjliga kvalitet – Godkänd lyx 2,8 

Noga bearbetat – Naturligt/Plain 1,5 

Överlägsen – Bättre än genomsnittet 3,4 

 =14 

Hedonism  

Utsökt – Smakfull 3,9 

Glamorös – Attraktiv 2,9 

Storslagen - Minnesvärd 4,9 

 =11,7 

Totalt  55,9 

Tabell 14: BLI-resultat efter andra iterationen. Lägre är bättre. 

4.3.4 ”Concurrent Thinking Aloud” 

Det som framkom var att bilderna, produktsidan och logga in/registrera borde ses över. Även att 

navbaren var för stor och ”jobbig”. Det påpekades att sidan hade en stilren design, men att mer 

funktionalitet borde adderas (se Bilaga 5). 
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5. Diskussion 

I detta kapitlet diskuteras först och främst resultatet som presenterades i föregående kapitel.  

Efter detta diskuteras den valda metoden, vidare studier, rapportens effekter på omvärlden samt 

felkällor som kan ha påverkat resultatet. 

5.1 Resultat 

Nedan diskuteras resultatet av rapporten, med kopplingar till teorin. Först diskuteras de 

skillnader som skedde mellan användartesterna, alltså skillnader från första iterationen till andra 

iterationen. Efter detta diskuteras resultaten av Användartest 1 – Design och användarupplevelse, 

samt Användartest 2 – BLI. De resultat som tas upp från Användartest 1 är framförallt de som på 

något sätt stack ut i testerna – antingen genom att de gav ett lågt eller högt värde, eller att de 

hade en stor förändring mellan iterationerna. I avsnittet om Användartest 2 diskuteras resultatet 

av varje aspekt av BLI i ett eget stycke. 

5.1.1 Skillnader från första och andra iterationen 

Den första iterationen handlade om att få till en grund för en e-handel som åtminstone skulle 

kunna generera ett betyg utifrån BLI-skalan. För att användaren skulle kunna bedöma sidan och 

varumärket krävdes någonting som redan kunde uppfattas till viss grad som ”lyx”, enligt Kathy 

Ning Shen kan, som tidigare konstaterat, estetisk formalitet som simpelhet, och ett övergripande 

positivt estetiskt tilltalande förmedla en stark känsla av lyx [32]. Alltså var design högt 

prioriterad då det även relaterar till fler BLI aspekter än vad funktionalitet gör när det handlar om 

webbapplikationsanpassning. Till följd av detta blev funktionaliteten inom front-end såväl som 

back-end ytterst enkel. Sidan byggdes med enkla Bootstrap funktioner men ett relativt 

genomtänkt utseende.  

 

När väl användartesterna hade genomförts kunde slutsatsen dras att flera tyckte designen var en 

substantiell del av den relativt höga graden av ”lyx”. Funktionalitet var den aspekt som hade 

minst intryck på ”lyxigheten” men mest bidrog till ”anspråkslöshet” (se Tabell 9 och 11). 

Ytterligare genomfördes iterationerna emellan en fallstudie där flera aspekter av både design 

samt funktionalitet undersöktes. Dessa två undersökningar användes som underlag för 

vidarearbetet under andra iterationen.  
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Andra iterationen präglades därmed generellt sett utav ett förfinande av design och ett 

utvecklande av funktionalitet. Ej så standardiserade funktioner implementerades för att försöka 

bidra ytterligare till att göra hemsidan mer unik och uppfattas som mer begränsad, detta skulle då 

höja konsumentens önskan om att återvända och den generella uppfattningen skulle vara mer 

positiv [23]. En betydande del av andra iterationens timmar lades enbart på att implementera 

funktioner, funktioner som överskred de ursprungliga krav från de userstories som hade satts 

upp. 

 

Svar från användartester efter andra iterationen visar att andelen testpersoner som anser att 

funktionaliteten på hemsidan bidrar till att hemsidan anses som anspråkslös har minskat med 

nästan hälften (se Tabell 16). Däremot har andelen som anser att funktionaliteten bidrar till att 

hemsidan anses som lyxig inte alls ökat proportionerligt utan endast en liten ökning kan ses (se 

Tabell 13). Funktionalitet, i enlighet med vår tolkning av BLI skalans applicering på 

webbapplikationer, verkar därmed inte vara en lika bidragande faktor till huruvida en hemsida 

upplevs lyxig som design är. Däremot anses det, utifrån användartesterna som gjordes, som en 

del som kan påverka negativt utifall det finns men är bristfälligt eller för begränsat. Antagligen 

lades det inte proportionerligt med tid på funktionalitet under andra iterationen utan för mycket. 

Om tillgänglig tid och resurser hade lagts mer på designaspekter kunde troligen ett lägre BLI 

betyg uppnåtts. 

5.1.2 Användartest för användarupplevelse 

Att användarupplevelse tas upp i rapporten beror på att det finns en tydlig koppling mellan 

aspekterna i BLI-skalan och just användarupplevelse. Framförallt är aspekten ”Kvalitet” i BLI-

skalan starkt kopplat till aspekterna ”Fungerande”, ”Pålitlig” och ”Användbar” från konceptet 

”User Exeperience Honeycomb”. Även aspekten ”Hedonism” från BLI-skalan anses kopplad till 

konceptet genom aspekterna ”Värdefull” och ”Önskvärd”.  

 

I resultatet från användartestet kan man utläsa att alla aspekter från konceptet ”User Experience 

Honeycomb” fick ett förbättrat resultat mellan mätningarna som skedde i första och andra 

iterationen (se Figur 4).  Vidare kan man se att aspekten ”Kvalitet” gick från 23.3 till 14, medan 
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”Hedonism” gick från 15,3 till 11,7 i testerna (se Tabell 13 och 14). Detta kan i detta fall tolkas 

som att resultaten gått hand i hand – där bättre resultat av det ena gett ett bättre resultat av det 

andra och tvärtom.  

 

Varför blev då resultaten bättre mellan mätningarna? Svaret tros ligga i de implementationer som 

gjordes under andra iterationen. Då användarupplevelse har definierats som den tillfälliga, 

analyserande känslan som uppstår vid integration med en produkt eller tjänst [8], måste något 

som implementerats ha påverkat denna känsla i en positiv riktning. De delar av ”User Experience 

Honeycomb” som fick bäst resultat i testerna efter andra iterationen var ”Användbar” samt 

”Värdefull”, även går det att utläsa att dessa tillsammans med ”Sökbar” var de aspekter som 

förändrades mest mellan mätningarna (se Figur 4). Detta gör dessa tre aspekter till de mest 

intressanta att diskutera vidare.    

 

Att en hemsida är användbar innebär att den uppfyller ett hittills ej uppfyllt behov, och att det är 

troligt att hemsidan kan uppfylla detta behovet på det sätt den är utformad [14]. Under andra 

iterationen implementerades ett flertal funktioner som bland annat gjorde köp samt 

kategorisering och filtrering av produkter möjligt. Produktsidornas utformning utvecklades 

genom att förenkla och ta bort onödig information. Vilket kan ha resulterat i att användbarheten 

förbättrades mellan mätningarna.  

 

Vidare anses sidan vara mer värdefull efter andra iterationen. Att en sida är värdefull innebär att 

den kvalitet och de värden som användaren får ut av hemsidan är större än de kostnader som 

uppstår. Dessa kostnader behöver inte vara ekonomiska utan kan också handla om tid, energi och 

ansträngning [11]. Under andra iterationen gjordes ett flertal implementationer som kan ha 

påverkat detta i en positiv riktning, bland annat att kundvagnen omarbetades och att en sida för 

FAQ, orderhistorik och ”kontakta oss” lades till. Implementationer som möjligtvis kan ha gjort 

att användaren sparar på kostnader i form av tid, energi och ansträngning då informationen på 

hemsidan var lättare att hitta.  
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Att sidan anses vara mer sökbar efter andra iterationen kan enkelt förklaras med att det var under 

denna iteration som sök-funktionen implementerades – vilket antagligen ledde till ett höjt betyg 

då det nu var möjligt att söka efter specifika produkter. Detta stämmer väl överens med 

definitionen av sökbarhet som säger att en hemsida uppfattas sökbar om systemet anpassats för 

att underlätta navigering, och specifika förutbestämda saker är lätta att hitta på hemsidan [17]. 

5.1.3 Användartest för användarupplevelse – Design 

I första iterationen bidrog aspekten ”avskalad” (se Tabell 9) i hög grad till att användarna 

upplevde hemsidan lyxig. Detta stämmer väl överens med tidigare studier, då ett minskat antal 

element ska leda till högre upplevd lyx [21]. Något som är intressant är att ”avskalad” inte var en 

av aspekterna som till lika stor grad bidrog till att sidan upplevdes lyxig i andra iterationen (se 

Tabell 10), vilket kan ha berott på att ett ökat antal element såsom FAQ, sökfunktion, ”kontakta 

oss” med mera adderades. Däremot gick just aspekten ”funktionalitet” från något som bidrog till 

att sidan upplevdes anspråkslös i första iterationen (se Tabell 11) till något som inte verkade 

påverka åt något håll i andra (se Tabell 10 och 12). Som tidigare nämnts under avsnitt 5.1.1 

verkar alltså ökad funktionalitet mer än vad som är nödvändigt för att få sidan att fungera inte 

påverka hur lyxig sidan upplevs. En avvägning mellan antal element och mängden 

funktionaliteten verkar därför vara viktig för lyxiga hemsidor.  

 

I andra iterationen var färgval en aspekt som bidrog till att sidan upplevdes lyxig (se Tabell 10). I 

en studie som gjorts sägs det att en mörk bakgrund ska bidra till ökad upplevd lyx [21]. Vilket är 

intressant då sidan som undersöks i denna studie har en vit bakgrund. Att en ljus bakgrund 

använts hos WearVintage beror framförallt på att detta fick högre poäng i fallstudien som gjordes 

i förstudien. Något annat som fick hög poäng i fallstudien var att de sidor som undersöktes i 6 av 

8 fall var svartvita (se Figur 3). Med detta i åtanke är det intressant att fundera över om det 

verkligen är en mörk bakgrund som gör att sidan upplevs lyxig, eller om det är att en svartvit 

färgskala använts, där både ljust på mörkt eller tvärtom kan upplevas lyxig. Tyvärr finns det inte 

tillräckligt med underlag i denna studie för att dra denna slutsats.  

 

I samma studie som tidigare nämnts, sägs det även att en horisontell navbar, tillsammans med ett 

innehåll som täcker hela skärmen är aspekter som gör att en sida upplevs lyxig [21]. Då designen 
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på sidan som gjorts i denna studie har en grund i fallstudien är det inte förvånande att dessa 

element fanns med även på WearVintage hemsida. Stora, heltäckande bilder används 

genomgående, vilket var något som bidrog till att hemsidan kändes lyxig i andra iterationen (se 

Tabell 10) . En horisontell navbar följde även med oavsett var man befann sig på sidan – vilket 

bidrog till den enhetliga designen som även det var en aspekt som gjorde att sidan upplevdes 

lyxig i andra iterationen (se tabell 10).  

 

Summerat verkar det resultat som användartest gett stämma någorlunda överens med tidigare 

forskning [21], med vissa undantag såsom den mörka bakgrunden. Detta ledde antagligen till att 

hemsidan upplevdes lyxig, då 95,7% av testpersonerna gav hemsidan en 4a eller 5a i betyg på 

frågan hur lyxig sidan upplevdes (se Figur 5), samt att 87% tyckte att helhetsintrycket till stor del 

bidrog till att sidan upplevdes lyxig (se tabell 10) . Dock är det svårt att från detta avgöra mer 

vad som kan ha påverkat resultatet, då den metod som använts kan kritiseras. Om detta står det 

mer om i kapitel 5.2.3.1. 

5.1.4 Användartest för BLI 

Relationen för resultaten från användartesten för BLI-skalan följer överlag en nedåtgående trend 

i mätvärden från första iterationen till den andra, vilket kort sammanfattat att innebär att 

hemsidan uppfattats som lyxigare i den andra [18]. 

5.1.4.1 Iögonfallandehet 

För de aspekter som ligger under området ”Iögonfallandehet” på BLI-skalan har det skett en total 

sänkning från 17.3 till 14.7, vilket innebär en sänkning på omkring 15%. Detta motsvarar de 

individuella värdena inom denna aspekt på ett relativt representativt sätt. De två aspekter som 

starkt skiljer sig från denna procentuella sänkning är aspekterna ”Elitistisk - Bred marknad” och 

”Iögonfallande - Ej märkvärdig”. 

 

För aspekten ”Elitistisk - Bred marknad” har förändringen gått i motsatt riktning från ett värde på 

3.0 till 4.6. Tolkningen av denna särskildhet är alltså att hemsidan för WearVintage gått mer åt 

en bred marknad snarare än en elitisk marknad från första till andra iterationen. En idé för att 

skapa en elitistisk hemsida hade varit att implementera någon form av inbjudningsbaserat 

medlemskap, för att på så sätt exkludera en bredare marknad och skapa en elitistisk kundgrupp. 
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Då WearVinatage inte själva har ett lager med kläder utan enbart distribuerar andra, fysiska 

butikers utbud skulle denna medlemskapsidé bli betydelselös då de fysiska butikerna inte arbetar 

enligt samma sätt. För denna aspekt motarbetar alltså företagets egen affärsidé strävan mot lyx 

och att den från iteration 1 till iteration 2 tagit steg tillbaka skulle kunna förklaras av detta.  

För aspekten ”Iögonfallande - Ej märkvärdig” har sänkningen varit större än 50% och är alltså en 

av de aspekter som förändrats mest från första till andra iterationen. Aspekten kan tydligt knytas 

till de grafiska egenskaperna hos hemsidan. Efter första iterationen fanns en grund för designen, 

även om störst fokus sedan lades på funktionaliteten hos hemsidan så gjordes stora framsteg även 

i det grafiska, främst med stöd från fallstudien. Denna tydliga positiva skillnad som BLI-skalan 

påvisar för aspekten kan alltså motiveras med de tydligt positiva framstegen av hemsidans 

grafiska design. 

5.1.4.2 Unikhet 

För området ”Unikhet” har BLI-värdet sjunkit från 21.6 till 15.8, vilket innebär en procentuell 

sänkning på cirka 27%.  Detta representerar överlag den individuella förändringen på tre av fyra 

aspekter inom detta område på ett bra sätt. Den aspekten som skiljer sig från de andra är 

”Sällsynt - Ovanlig” vilken har en sjunkning från 6.0 till 3.6, alltså 40%.  

Då mycket av arbetet i utvecklingen av hemsidan, framförallt från första till andra iterationen, 

har utgått från fallstudien, har den varit central och beslutsgrundande i de val som gjorts. 

Användandet av andra hemsidor som uppfattas som lyxiga enligt BLI, och studerandet av deras 

egenskaper för att hitta aspekter som kan göra WearVintages hemsida mer lyxig har enligt 

användartesterna i första och andra iterationen fallit väl ut. Det finns dock aspekter för vilka 

denna metod har sina brister, några av dessa ligger under just området ”Unikhet”. Att utgå från 

andra hemsidor för att skapa en hemsida med unika egenskaper är ganska självförklarande 

motsägelsefullt, vilket bör leda till hinder för att kunna utveckla hemsidan inom det här området.  

Enligt vad användartesterna säger har dock hemsidan tagit steg mot en större lyxighet. 

Förklaringen till detta skulle kunna hämtas i att hemsidan i sig inte behöver vara unik jämfört 

med varenda annan hemsida på internet, utan snarare skilja sig från majoriteten av de hemsidor 

som testpersonerna regelbundet möts av. Idag utgörs mer än 50% av världens hemsidor av 



 

 

 

53 

webbpubliceringssystem som WordPress, Squarespace och Shopify8. Då denna metod för att 

publicera sin hemsida på internet är så pass populär tack vare dess funktionalitet för ägaren 

oavsett förståelse för webprogrammering kan det i sin tur ha lett till att denna stora mängd 

hemsidor har många liknande, generiska karaktärsdrag. Detta i sin tur leder till att hemsidor som 

inte använder sig av denna typ av verktyg, likt WearVintages, kan uppfattas unika och 

därigenom förklara framstegen mot en uppfattad unikhet från första till andra iterationen 

5.1.4.3 Kvalitet 

En sänkning av BLI-värdet från 23.3 till 14.0 har skett inom området ”Kvalitet”, detta motsvarar 

en procentuell sänkning på ungefär 40%. Här har alltså en markant skillnad och steg mot en 

lyxigare hemsida tagits från iteration 1 till iteration 2. Just området kvalitet innefattar exempelvis 

hur lättanvänd och pålitlig den upplevs. Detta är aspekter från vilka det kan dras starka 

kopplingar till hemsidans funktionalitet. Denna stora skillnad mellan första och andra iterationen 

har alltså sin logiska förklaring i att funktionaliteten, alltså hemsidans back-end, prioriterades ner 

till fördel för den grafiska designen, alltså front-end, under projektets första delar. När sedan 

arbetet fortskred under andra iterationen så lades betydligt mer fokus och arbetstimmar på 

funktionaliteten vilken i sin tur blev markant bättre och resulterade i att BLI-värdena för detta 

område sjönk kraftigt och visade på en lyxigare hemsida.  

5.1.4.4 Hedonism 

Inom området ”Hedonism” har det totala BLI-värdet sjunkit från 15.3 till 11.7, en procentuell 

sänkning på cirka 24%. Noterbart inom detta område är att aspekten ”Storslagen - Minnesvärd” 

har en sänkning på 0.1 enheter, från 5.0 till 4.9, alltså nästintill oföränderligt. En anledning till 

detta kan ligga i appliceringen av BLI-skalan på internethemsidor, då det inom vissa aspekter 

varit svårt att definiera hur denna aspekt ska formuleras för att kunna vara applicerbar på 

internethemsidor. Till denna grupp av aspekter tillhör ”Storslagen - Minnesvärd”. Svårigheter i 

                                                 

 

8 ”W3Techs Web Technology Surveys,” [Online]. Tillgänglig: 

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management/all. [Hämtad: 2019-03-02] 
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att definiera aspekten kan i sin tur ha lett till svårigheter i arbetet mot att utveckla den under 

arbetets gång men även att på ett pedagogiskt sätt förklara den under användartesterna. 

5.2 Metod 

Nedan diskuteras de metoder som använts för förstudien samt utvecklingen och utvärderingen av 

hemsidan. Direkta felkällor kring metoder som använts och hur de använts i undersökningen 

diskuteras senare i kapitel 5.4 Felkällor. 

5.2.1 Fallstudie 

Hemsidorna som bedömdes med hjälp av BLI-skalan hämtades från en artikel med lyxiga 

märken. Detta gjordes för att gruppmedlemmarnas subjektiva bedömning av lyxiga märken 

riskerade att bli för snäv och subjektiv och gav positiva resultat. De hemsidor som undersöktes 

var inte enbart klädmärken, utan en bredd skapades genom att även betrakta bland annat 

bilmärken och klockmärken. Hos dessa sidor togs det i beaktning att alla funktioner och all 

information som är lämplig vid försäljning av kläder kanske inte fanns med. Detta sätt att 

genomföra fallstudien ansågs vara den bästa möjliga och resultatet från fallstudien spelade en 

stor roll i undersökningens genomförande. 

5.2.2 Utvecklingsmetod 

Under användartesterna framkom många av de åsikter som låg till grund för beslut kring 

förbättringar av hemsidan kom från det genomförda användartestet efter iteration 1. Metoden 

”Concurrent Think Aloud” användes och ledde till att en mängd förbättringsmöjligheter 

framkom. Problem som ibland uppstår vid användning av CTA, såsom att tiden för testet blir 

längre [36], påverkade inte denna undersökning och användningen av metoden upplevdes endast 

som positiv. Resultatet från användartesterna styrde till stor del den fortsatta utvecklingen av 

hemsidan som ledde till att hemsidan senare nådde ett bättre BLI. Därav anses 

utvecklingsmetoden som användes ha varit framgångsrik i denna undersökning. 

5.2.3 Utvärderingsmetod 

För utvärdering av hemsidan har användartest av två typer genomförts där tre aspekter 

undersökts. Dels den generella upplevelsen av utformningen av hemsidan, dels 

användarupplevelse och slutligen värdering utifrån BLI-skalan, se avsnitt 3.3.1 och 3.3.2. Nedan 
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diskuteras utformningen av dessa utvärderingsmetoder samt kombinationen av två typer av 

användartest.  

5.2.3.1 Användartest för användarupplevelse 

Användartest 1 var det mindre utförliga testet där en större mängd testpersoner deltog. Detta test 

gav, som tidigare diskuterats, ett tydligt resultat som pekade på förbättring mellan iteration 1 och 

iteration 2. Trots att förbättringen var tydlig hade det kunnat göras enklare att peka ut exakt vilka 

förändringar på sidan som lett till förbättringen. Separata test för webbapplikationens olika sidor, 

till exempel startsidan i ett test och produktsidan i ett annat, hade kunnat ge ett mer lättolkat 

resultat. Det är en utmaning att utforma ett test som inte är komplicerat eller tidskrävande men 

ändå ger lättolkade och utförliga resultat. Syftet med användartest 1 var just att det skulle vara 

det okomplicerade testet av dem två, att resultatet då blir mindre utförligt är en direkt konsekvens 

av detta.  

5.2.3.2 Användartest för BLI 

Med frågeställningen i åtanke är det uppenbart att BLI-skalan är central för undersökningen. 

Därav anses det lämpligt att diskutera och kritiskt granska användandet av BLI-skalan som 

utvärderingsmetod. Fenomenet att mäta lyx kan vara problematiskt i sig, då det huvudsakligen 

rör sig om subjektiva bedömningar. Trots att BLI-skalan kan ses som ett försök att konkretisera 

bedömning av lyx har även den i denna undersökning stundvis visat sig vara en problematisk 

metod att använda.  

 

Alla aspekter i BLI-skalan är lyxiga, det finns alltså inget alternativ som inte anses vara lyxigt. 

Av uppenbara skäl kan detta förefalla problematiskt vid utvärdering av en produkt, eftersom den 

inte nödvändigt upplevs som lyxig över huvud taget. Då frågeställningen behandlar hur man kan 

implementera en hemsida som upplevs som lyxig snarare än hur man kan få en redan lyxig 

hemsida att nå en högre nivå av lyx kan val av BLI-skalan som utvärderingsmetod kritiseras och 

diskuteras. 

 

Under användartesterna uppstod stundtals förvirring hos testpersonerna kring betydelsen av 

orden som skalan gick mellan. I många fall är orden relativt avancerade och skulle i gemene 

mans uppfattning kunna ses som synonymer. En subjektiv uppfattning av vad orden innebär hos 
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testpersonerna kan ha gett utrymme för olika tolkningar av skalan. För att hantera denna brist hos 

utvärderingsmetoden formulerades förtydligande definitioner av skalans aspekter. Definitionerna 

byggde på den teori som redovisats i rapporten och presenterades till samtliga testpersoner.  

  

Om och hur BLI-skalan kan appliceras på en webbapplikation är också diskutabelt. Det var 

stundvis svårt att avgöra om testpersoners bedömning enligt BLI-skalan enbart byggde på 

hemsidans egenskaper, vilket var tanken, eller om de produkter som erbjuds på hemsidan 

påverkade omdömet. För att minska risken för detta ombads testpersonerna upprepade gånger 

fokusera på hemsidans egenskaper men trots detta kan produkterna ha påverkat deras inställning 

till hemsidan. Att testpersonerna hade en gruppmedlem vid sin sida under användartesterna var 

ytterligare en åtgärd för att minska risken med subjektiva tolkningar av skalan samt fel fokus vid 

bedömningen.  

 

Det går även att diskutera om lyxighet hos hemsidor verkligen kan mätas på samma sätt som för 

varumärken. Exempelvis upplevs det rimligt att ett lyxigt varumärke ska upplevas som unikt och 

innovativt, medan en hemsida i vissa aspekter inte nödvändigt blir bättre med de egenskaperna. 

Man vill att en användare av en e-handel lätt ska hitta på hemsidan och förstå vad ikoner 

symboliserar vilket begränsar möjligheten att göra hemsidan unik. Man kan alltså diskutera om 

god användarupplevelse och bästa möjliga BLI verkligen går att kombinera. Det faktum att en 

aspekt av BLI – utvidgade jaget, uteslöts från undersökningen då den inte ansågs vara 

applicerbar på en hemsida skulle kunna betraktas som ett tecken på att BLI-skalan inte är optimal 

för tillämpning på webbsidor.  

5.2.3.3 Två olika användartest 

Även beslutet om att genomföra två olika användartest kan diskuteras. Konsekvenserna av detta 

blev att fler testpersoner kunde undersökas i och med att ett av testen var simplare medan större 

diskussioner och mer utförliga bedömningar gjordes i en mindre testgrupp. Tack vare denna 

utformning av användartester erhölls ett stort diskussionsunderlag och många 

utvecklingsmöjligheter framkom. Därav anses kombinationen av dessa två användartester varit 

en framgångsrik utvärderingsmetod för undersökningen. 
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5.3 Vidare studier 

Vidare studier skulle kunna utföras för att med större säkerhet kunna besvara vår frågeställning, 

eller bygga vidare kring samma ämne. Detta avsnitt tar upp förslag på sådana saker som skulle 

kunna vara intressanta att fortsättningsvis göra och testa. 

5.3.1 Bilder 

De bilder som använts på hemsidan för att visa produkter var inte nödvändigtvis realistiska, då 

det är butikerna själva som skulle ha ansvaret att fota av sina produkter. Hur dessa bilder skulle 

ha blivit har inte undersökts, utan bilder som har gissats vara möjliga och som även varit relativt 

enhetliga har valts. En idé var att ett foto-kit skulle utvecklas, med exempelvis en vit portabel 

bakgrund och en galge som enkelt kan fästas på denna. Detta foto-kit skulle då delas ut till 

WearVintage’s återförsäljare för att ge så enhetliga bilder som möjligt. Trots detta foto-kit så 

skulle dock inte enhetlighet eller kvalité på bilderna kunna garanteras. En möjlig fortsatt studie 

som kunnat ge en bättre bild av hur hemsidan faktiskt skulle se ut om den blev sjösatt, är 

framtagandet av detta foto-kit, följt av testning av detta. Tester skulle kunna genomföras på 

sådant vis att individer som ej deltagit i projektet, med fördel men inte nödvändigtvis individer 

arbetandes i godtycklig second hand-butik, får foto-kittet tillsammans med instruktioner för att 

sedan fota av ett antal produkter på egen hand. Sedan skulle dessa bilder användas på hemsidan, 

och användartester som tidigare skulle kunna genomföras med dessa bilder med mer realistisk 

enhetlighet och kvalitet. Jämförelse mellan bilder tagna av olika individer på olika platser skulle 

också kunna göras separat, för att se hur bilderna eventuellt skulle skiljas åt. Resultatet från detta 

skulle kunna användas för att vidare utveckla både foto-kittet och den information som utgivits. 

5.3.2 Andra utvärderingsmetoder 

Hemsidan skulle ha kunnat utvärderas utefter någon annan utvärderingsmetod än BLI, och även i 

så fall ha utvecklats med teori kring denna som grund. Om en annan metod skulle använts 

förutom BLI skulle även intressanta jämförelser kunnat göras. Om båda utvärderingsmetoderna 

gav liknande resultat - gällande exempelvis förbättring mellan iterationer, relation till eventuella 

andra testade sidor osv – så skulle säkrare slutsatser kunna dras. Om de dock hade visat på 

väldigt olika resultat skulle detta ge grund för intressanta diskussioner och ännu mer vidare 

studier, kring både vårt område och kring utvärderingsmetoderna i sig. 
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Då eventuella problem och brister med BLI-skalan har uppdagats, så skulle även en modifierad 

version av denna skala kunna användas, antingen ensam eller i kombination med andra. 

Exempelvis skulle Kim och Johnson’s version av BLI-skalan som nämns i kapitel 2.3 kunna 

användas [18]. 

5.3.3 Jämförelse med andra hemsidor 

När användartester utfördes så granskade testpersonerna endast WearVintage’s hemsida, och 

alltså ingen ytterligare hemsida att ha som jämförelse eller referenspunkt. Något som hade 

kunnat ge en tydligare inblick i hur WearVintage’s hemsida står sig gentemot andra hemsidor 

som aspirerar efter lyx hade varit att vid användartesterna också testa någon sådan hemsida. 

Exempelvis skulle någon eller några av hemsidorna till de varumärken som Vigneron and 

Johnson använde för att ta fram och testa BLI-skalan, som också användes i fallstudien, kunna 

användas som jämförelse [4]. Detta hade kunnat sätta WearVintage i ett större 

omvärldsperspektiv, och därmed kunnat ge bättre underlag för att bestämma huruvida 

WearVintage’s hemsida kan anses inge en känsla av lyx eller ej. En sådan här jämförelse hade 

kunnat göras som en del av en fortsättning på arbetet. 

En ny hemsida som också säljer second hand-kläder, men som inte konstrueras med lyx som 

grundidé för dess utformning, skulle också kunna skapas och testas tillsammans med 

WearVintage’s hemsida. Detta skulle kunna ge en tydligare bild av vad lyxdelen av 

utformningen faktiskt gjort, och vilka exakta skillnader som skulle uppstå om man tog bort just 

denna faktorn från hemsidan. 

5.3.4 Användartester 

För fördjupning av studien skulle även användartesterna kunna utvecklas. Framför allt finns 

förbättringspotential för användartest 1, vilket diskuterades i kapitel 5.2.3.1 Användartest 1. Om 

mer tid och resurser funnits för undersökningen och utvärderingen hade Användartest 1 kunnat 

göras mer utförligt vilket möjlighetvis kunnat ge tydligare resultat. 

5.4 Effekter på omvärlden 

I detta avsnitt diskuteras hemsidan effekter på omvärlden. De aspekter som kommer att betraktas 

är miljö, etik och ekonomi. 
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5.4.1 Miljö 

Vid sidan av mat, bostad och resor är den del av svenskarnas konsumtion som påverkar klimatet 

mest kläder. Jordens resurser förbrukas vid klädtillverkning genom markanvändning, 

vattenanvändning samt kemikalieutsläpp. Vid framtagning av ett kilo bomullstyg förbrukas 

10 000 liter vatten9. Second hand-handeln bidrar till att minska den ständiga konsumtionen av 

nya varor och minskar därmed även klimatpåverkan. Gällande mat, bostäder och resor görs redan 

många åtgärder för att dra ner på miljöpåverkan och det finns många val som konsumenterna kan 

göra för att minska sin miljöpåverkan. Vid inköp av mat kan ekologiska och närproducerade 

produkter väljas. Bostäder kan byggas energisnåla och för resor kan t.ex. olika transportmedel 

med olika drivmedel väljas. Som klädkonsument är det inte lika enkelt att göra ett miljövänligt 

val, men återanvändning genom second hand är ett miljövänligare alternativ. 

5.4.2 Etik 

70 % av klimatpåverkan från ett klädesplagg sker under tillverkningen av plagget. 

Tillverkningen av kläder sker ofta i fattigare länder där produktion är billigare. Det är dessa 

länder som drabbas av miljöpåverkan som uppstår under tillverkningen. Den extremt 

vattenkrävande bomullsproduktionen sker ofta i länder som redan är drabbade av vattenbrist10. 

Ur ett etiskt perspektiv är det rimligt att ifrågasätta om det är befolkningen i de fattiga länder där 

kläderna tillverkas som ska drabbas hårdast av den klimatpåverkan som uppkommer vid 

klädkonsumtion från människor i rikare länder. Om ett plaggs livslängd förlängs med hjälp av 

second hand-handel kan detta bidra till en minskning av konsumtionen av nya klädesplagg.  

5.4.3 Ekonomi 

Att handla second hand är ett billigare alternativ till att handla nya kläder. Det finns c:a 186 000 

barn i Sverige som lever i ekonomiska utsatthet med föräldrar som har svårt att försörja sina 

                                                 

 

9 J. Ryberg, ”Så påverkar dina kläder miljön,” Råd & Rön, 2017. [Online]. Tillgänglig: 

https://www.radron.se/artiklar/sa-paverkar-dina-klader-miljon/. [Hämtad: 2019-05-05] 

10 Ryberg. 
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familjer11. Att göra second hand-handeln tillgängligare för dessa familjer skulle kunna bidra till 

att de har bättre möjlighet att köpa kläder. Däremot skulle detta kunna minska försäljningen för 

befintliga stora företag och eventuellt påverka dem negativt. Ett billigare alternativ på 

marknaden, i form av second hand, skulle även eventuellt kunna tvinga klädåterförsäljare till 

prispressning. 

5.5 Felkällor 

Det finns ett flertal olika felkällor kopplade till våra kvalitativa metoder som valts för att 

utvärdera arbetet utifrån frågeställningen. Eftersom frågeställningen handlar om att implementera 

en lyxig hemsida och lyx till viss del är en subjektiv åsikt så har mjuka värden behövt 

undersökas. Mycket av resultatet har byggt på kvantifiering av lyx enligt BLI-skalan som fått 

viss kritik för dess vetenskapliga grund. BLI-skalan är även ursprungligen inte utformad för 

hemsidor utan för att undersöka den uppfattade lyxen för ett varumärke [26]. 

Under fallstudien har gruppen som genomfört implementering av sidan valt ut ett antal 

varumärken som i en annan vetenskaplig rapport beskrevs som lyxiga. Det finns risk att de e-

handelssidor som dessa varumärken besitter inte kan beskrivas som lyxiga även om varumärken 

kan beskrivas som det. När fallstudien genomförts har dessa sidor subjektivt rankats av 

personerna i gruppen utifrån hur lyxiga sidorna uppfattas. Resultatet från fallstudien användes 

som en av flera riktlinjer vid implementation av e-handeln vilket kan ha lett till viss bias av 

gruppen som genomförde fallstudien. Detta har hanterats genom att även använda användartester 

som riktlinjer för e-handelns implementation och utformning. Det finns även risk att varumärkets 

upplevda lyxighet påverkat gruppens omdöme kring hur lyxig sidan upplevs vid ifyllning av 

BLI-skalan. 

 

De båda användartesterna i rapporten bygger på subjektiva åsikter från olika personer. 

Användartest 1 genomfördes på Linköpings universitet genom att försöka hitta slumpvisa 

                                                 

 

11 T. Salonen, M- Kaharascho Fridh och M. Soares Lindberg, ”Barnfattigdom i Sverige”,  Rädda Barnen, 2018. 

[Online]. Tillgänglig: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/barnfattigdom/ [Hämtad: 

2019-05-15] 

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-barn/barnfattigdom/
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personer som kunde testa e-handeln samt svara på ett antal frågor utifrån testerna. Det finns risk 

att denna grupp varit för homogen, de flesta var studenter i 20-års åldern, för att kunna ge korrekt 

feedback kring hur e-handeln upplevts samt att viss bias eventuellt funnits att ge e-handeln bra 

betyg på de olika frågorna bland testpersonerna eftersom många varit bekanta med de som utfört 

testerna. Det finns även risk att kommunikationen med de olika testpersonerna till viss del varit 

olika. Även om de skriftliga instruktionerna varit desamma för alla testpersoner kan graden av 

muntlig hjälp skiljt sig beroende på vem i gruppen som hjälpte till under användartestet. 

 

Användartest 2 byggde precis som användartest 1 på subjektiva åsikter. Testgruppen var även i 

detta fall homogen på samma sätt som i användartest 1 och även här fanns det samma typer av 

biaser som i användartest 1. Användartest 2 bestod också av färre personer vilket gör resultatet 

lite mer osäkert än i användartest 1. 

5.6 Källkritik 

Källorna i rapporten har främst varit vetenskapliga artiklar och rapporter. Ett problem med dessa 

har dock varit att en del källor varit ganska gamla det vill säga upp emot 20–30 år gamla. I vissa 

referenssammanhang upplever vi ej detta som ett problem men i olika fall specifikt kopplade till 

användandet av datorer kan det finnas problem med att använda äldre källor. Detta på grund av 

att utvecklingen inom mjukvara och datorer gått väldigt fort. 
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatser kring vad undersökningen uppnått. Frågeställningen 

besvaras samt uppfyllande av syftet läggs fram. Dessutom presenteras undersökningens 

potentiella påverkan på omvärlden och slutligen förslag till framtida studier i området.  

6.1 Koppling till frågeställning och syfte 

Med utgångspunkt i resultat och diskussion kan slutsatser dras kring uppfyllande av syftet och 

besvarande av frågeställningen. Det har i undersökningen visats att god funktionalitet krävs för 

att hemsidan inte ska upplevas som anspråkslös och nå en acceptabel nivå av kvalitet. Därefter 

tes hemsidans funktionalitet inte ha större effekt på grad av upplevd lyx. Att designaspekten 

däremot har en direkt påverkan på upplevd lyx [3], är tydligt i undersökningen och val av bilder 

är en avgörande faktor där större, färggladare samt högre upplösning är desto bättre. En avskalad 

design och välutvecklad funktionalitet kan i vissa avseenden motarbeta varandra och bör därför 

balanseras väl. Så snart en acceptabel funktionalitet uppnåtts tycks det vara gynnsamt att 

fokusera på design för att så snart som möjligt uppnå en hög nivå av lyx. 

6.2 Påverkan på omvärlden 

Att göra second hand-handeln för kläder tillgängligare och attraktivare kan påverka omvärlden ur 

en etisk, ekonomisk och miljöaspekt. Eftersom kläder är den delen av vår konsumtion som har 

fjärde mest miljöpåverkan och 70 % av ett klädesplaggs miljöpåverkan uppkommer under 

produktionen12, är en minskning av klädesproduktion genom en ökad second hand-handel av 

betydelse för miljön. Dessutom är det etiskt ifrågasättbart att fattiga länder där kläderna tillverkas 

ska utsättas för denna miljöpåverkan.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är en ökad tillgänglighet av kläder till ett billigare pris för personer 

som lever i ekonomisk utsatthet positivt.  

                                                 

 

12 J. Ryberg, ”Så påverkar dina kläder miljön,” Råd & Rön, 2017. [Online]. Tillgänglig: 

https://www.radron.se/artiklar/sa-paverkar-dina-klader-miljon/. [Hämtad: 2019-05-05] 
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6.3 Framtida arbete 

Efter att ha diskuterat möjliga vidare studier för att följa upp detta arbete kan ett slutgiltigt 

förslag på ett relevant framtida arbete presenteras. I detta arbete borde en ny hemsida som också 

säljer second hand-kläder konstrueras, dock utan att eftersträva lyx. Denna sida, likväl den 

befintliga WearVintage-sidan, borde fyllas med produkter vars bilder är tagna under förhållanden 

snarlika dem som second hand-butiker skulle kunna ha, givet ett enkelt foto-kit. Dessa hemsidor 

skulle sedan båda kunna testas utifrån både BLI-skalan, men också utifrån någon annan 

utvärderingsmetod som utvärderar om sidan är lyxig eller inte, snarare än om den är lyxig eller 

jättelyxig. 
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Bilaga 2: BLI-resultat 

Rangordnat resultat tillsammans med märkets hemsida 

 Märke Poäng Hemsida 

1 Rolex 26 https://www.rolex.com 

2 Chanel 33 https://www.chanel.com 

3 Patek Phillipe 37 https://www.patek.com 

4 Pagani 38 https://www.pagani.com 

5 Porsche 41 http://www.porsche.com 

6 Balmain 47 https://www.balmain.com 

7 Louis Vuitton 54 https://www.louisvuitton.com 

8 Yves Saint-Laurent 59 https://www.ysl.com 

9 Christian Dior 70 https://www.dior.com 

10 Hermés 72 https://www.hermes.com 

11 Bang & Olufsen 72 https://www.bang-olufsen.com 

12 Gucci 75 https://www.gucci.com 

13 Ferrari 81 https://www.ferrari.com 

14 Moet & Chandon 94 https://www.moet.com 

15 Hugo Boss 104 https://www.hugoboss.com 

16 David Jones 107 https://www.davidjones.com 

17 Ralph Lauren 107 https://www.ralphlauren.com 

18 Armani 108 https://www.armani.com 

19 BMW 109 https://www.bmw.com 

20 Mercedes-Benz 113 https://www.mercedes-benz.com 

21 Ray Ban 113 https://www.ray-ban.com 

22 Cartier 118 https://www.cartier.com 

23 Nike 129 https://www.nike.com 

24 Levi´s 130 https://www.levi.com 

25 Sony 130 https://www.sony.com 

26 Hilton 136 https://www.hiltonhotels.com 
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27 Revlon 136 https://www.revlon.com 

Detaljerat resultat från studien 
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Hedonism 
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Glamorous/Attractiv
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Extended self 
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Very powerful/Fairly 

powerful 

2 6 2 2 5 7 7 2 3 3 2 6 2 6 

Rewarding/Pleasing 3 6 2 3 6 7 7 2 3 6 3 7 2 5 

Successful/Well 

Regarded 

2 6 1 1 6 7 7 1 3 6 2 7 2 6 

Totalt: 41 113 26 37 109 136 118 33 72 81 38 130 47 108 
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Bilaga 3: Userstories 

Grönt innebär att userstoryn blev implementerad, orange innebär att den inte blev 

implementerad. 
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Bilaga 4: Prototyp 

 

Överst: Startsida, produktsida. Underst: Kundvagnssida, filtermeny.  
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Bilaga 5: Resultat från ”Concurrent Thinking Aloud” 

Del av hemsida Åsikter 

Bilder • Suddiga/låg upplösning 

• Ser inte ut som second hand 

• Lite för stora bilder, borde anpassas efter skärmstorlek 

• Borde inte blanda med och utan modell 

Produktsida • Storlek borde finnas 

• Alla produktbilder (cards) borde vara samma storlek 

• Nästa sida/föregående sida fungerar inte 

• Borde finnas numrering på produktsidorna 

• Konstigt med olika kategorier i dropdown och sidomeny 

• Tydligare rubrik på cardsen 

• Kategorimeny till vänster borde följa med vid scrollning 

• Svarta knappar med vit text 

Registrering • Svagt lösenord 

• Varför står det på engelska ”Congratulations you are registered” 

• Borde inte stå i rött som en varning 

• Tråkig grå design, roligare med fin bakgrund 

Login • Borde komma upp en text ”glömt lösenord” 

• Tråkig grå design 

• Borde ha bara mail som inlogg, användarnamn är överflödigt 

• Snyggt om det stod något i login rutan 

• Blandar svenska och engelska 

Kundvagn/kassa • Dyr frakt 

• Vill kunna ta bort från kundvagn 

• Borde finnas en varukorgs notis då man lägger till en produkt 

• Siffra som visar hur mycket man har i varukorgen 

Navbar • Dropdown meny fungerar ej, för stor 

• Jobbigt att den följer med 

• Konstigt att den blir genomskinlig på produktsidan 

Övrigt • Snygg logotyp 

• Stilren design 

• Ibland grått (login, registrera, minasidor och kassan borde piffas 

upp) 

• Sökfunktionen bör fungera  

• Borde finnas mer funktionalitet 
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Bilaga 6: Marknadsföringsplan 

 



Marknadsföringsplan 

Marknadsföringsplan för WearVintage, en e-handel för försäljning av second hand-kläder. 
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1. Inledning  

I detta avsnitt presenteras marknadsföringsplanen med hjälp av en NABC analys och en 

verksamhetsplan. 

1.1 NABC analysis  

I NABC – analysen analyserades behov, tillvägagångssätt, fördelar och konkurrenter relaterade till 

den marknad som WearVintage utvecklas för. 

1.1.1 Need  

I NABC så står N för ”Need”. Detta syftar till behovet av produkten eller tjänsten som undersöks och 

anses som den viktigaste punkten i en NABC-analys (1). Behovet för tjänsten WearVintage 

tillhandahåller har visat sig stort utifrån en enkät som skickats ut. Denna enkät undersökte behovet 

av tjänsten genom att ställa frågor om vanor vid handel av kläder i e-butiker och second hand-kläder 

(Se bilaga 1). 

Responsen till enkäten var positiv och 61 % av de som svarade på enkäten sa att de skulle öka sin 

konsumtion av second hand-kläder om det fans mer tillgängligt i en E-butik. Enligt enkäten så är de 

främsta anledningarna till detta att de vill ha etiskt försvarbara kläder till ett lägre pris som samtidigt 

är mer tillgängliga än vad de är i en second hand-butik. Tillgängligheten kommer främst genom en 

bättre struktur och ett större utbud än vad som finns i en fysisk second hand-butik. 

1.1.2 Approach  

A i en NABC står för ”Approach”, eller tillvägagångssätt på svenska. Tjänstens tillvägagångsätt är att 

skapa en e-butik som ökar tillgängligheten av second hand-kläder genom att underlätta för befintliga 

second hand-butiker att sälja sina kläder via en e-butik. Det finns ett stort behov för detta enligt 

enkäten i Bilaga 1, där 48 % av enkätsvaren sa att tillgängligheten är en av anledningarna till att de 

inte handlar second hand-kläder. Produkterna som visas på e-butiken ska även vara snyggt 

presenterade likt exklusivare e-butiker för kläder. Tillsammans med bilden så ska varje produkt ha en 

tydlig beskrivning av dess kvalité och skick, även detta har stöd från enkäten då 78 % av enkätsvaren 

angav att det var en viktig funktion.  

Fler funktioner som efterfrågades är en välfungerande sökfunktion som kan söka på nyckelord, 

plagg, färg, märke och storlek. Detta är viktigt då många anser att fysiska second hand-butiker ofta 

är ostrukturerade, vilket gör det svårt att hitta det man söker. Som tillägg till sökfunktionen så 

efterfrågades även en filterfunktion som gör det än mer strukturerat.  
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Sidan ska även vara uppbyggd för att ge en lyxig känsla då kunden handlar. Även detta kommer från 

enkäten då en andel av de som svarade på enkäten påstod att en av anledningarna till att de inte 

handlar second hand-kläder idag är för att det inte känns särskilt lyxigt. 

1.1.3 Benefit  

Fördelarna för kunden är förhållandet mellan nyttan och kostnaderna som uppstår för kundgruppen 

som består av både butiker och slutkund. 

Det finns flera olika nyttoaspekter utifrån vilka det för kunden kan skapas ett värde i att handla en e-

shop. Enligt enkäten som skickades ut svarade 67.5 % av de tillfrågade som handlar second hand-

kläder att miljöpåverkan är en bidragande faktor till varför de handlar begagnat. En mindre påverkan 

genom mindre nyproduktion skapar en känsla av att kunden gör rätt för sig och att deras eget 

ekologiska fotavtryck minskar. Detta är sant även gällande samhällets ekologiska fotavtryck då det 

sparar på jordens resurser.  

Ytterligare är second hand-kläder i allmänhet billigare än nya kläder vilket är positivt för kunden. 

Återigen svarade 79.2 % av tillfrågade som handlar just second hand-kläder att priset är en 

anledning till att de handlar begagnat. Kunden kan få tag i mer “unika” plagg för en rimlig kostnad 

utan att behöva söka sig till skräddarsytt eller direkt till extremt exklusiva märken.  

Affärsidén med att samla second-hand kläder från flera olika aktörer och på ett smidigt och lyxigt 

sätt erbjuda dessa till kunden via en e-shop ökar tillgängligheten då second hand-butiker generellt 

inte har en så stor marknadsspridning via olika sociala medie-kanaler. Kunden måste då, som med all 

traditionell försäljning av varor, ta sig till den fysiska butiken som i fallet av second hand-kläder kan 

vara avlägsen och svårtillgänglig. 47.8% av de tillfrågade angav att de inte handlar second hand-

kläder för att det är just svårtillgängligt (Se bilaga 1). 

Butikerna som kommer att marknadsföra och sälja sina produkter via WearVintage kommer att nå ut 

till en större marknad och öka sin lageromsättningshastighet. De kommer kunna ta emot mer kläder 

utan att de blir en extra lagerhållningskostnad alternativt att kläderna slängs. En ökad tillgänglighet 

kan även bidra till en ökad efterfrågan vilket kan bidra till att fler, mindre aktörer öppnar upp. 

Fördelen med försäljning via en e-shop är även att information om kundernas sök- och köpvanor kan 

loggas vilket underlättar marknadsföring för enskilda butiker samt planering och optimering i 

försäljningen. 

En e-shop innebär ofta fraktkostnader eller transaktionskostnader och mer specifikt innebär en 

dropship e-shop ofta en ytterligare provisionskostnad då det egentligen är en mellanhand för 

säljarens varor till kund. Leverans kan vara en negativ aspekt, detta är självklart standard på alla e-

shoppar, dock kan second hand-butiker i och med lägre budget ha “längre än vanligt”-leveranser.  
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En osäkerhet tillkommer alltid vid köp av begagnade kläder som inte har inspekterats i förhand, 

kvalitén kan vara skiftande eller passformen kan ha ändrats, dessa saker kan leda till 

reparationskostnader. Det är viktigt att säkerhetsställa en viss nivå av kvalitet för att minska 

osäkerheten. 

För säljarna tillkommer det administrativt arbete i form av fotografering av varor, uppladdning av 

varor och information om varorna samt att förbereda klädesplaggen för frakt. Detta kostar i 

arbetskraft.  

1.1.4 Competition  

Konkurrenter till WearVintage är bland andra second hand-butiker som HerrJudit, Myrorna och 

Sellpy men även highend-märken som erbjuder de plagg som WearVintage tänker erbjuda, 

oanvända. WearVintage kommer använda sig av konkurrentfördelen att nischa sig mot en mer 

exklusiv målgrupp samt att begränsa sortimentet till endast kläder (jämfört med de allra flesta 

second hand-butiker som erbjuder ett bredare sortiment). Genom att agera via en 

dropshipverksamhet kommer WearVintage kunna vara mer selektiva i utbudet samtidigt som det 

hålls brett. Denna typ av verksamhet är det i nuläget ingen annan som har.  

1.2 Verksamhetsbeskrivning  

WearVintage är en drop ship-butik för second hand-kläder. Det innebär att det är en tjänst i form av 

en e-butik som fungerar som mellanhand mellan befintliga second hand-butiker och konsumenter. 

Detta innebär att befintliga second hand-butiker lägger upp kläder de har i sin butik på WearVintage 

och dessa annonser granskas sedan innan dessa publiceras på hemsidan. Då en kund beställer en 

produkt så betalas den på e-butikens betalsida och sedan skickas kläderna direkt från second hand-

butiken till kunden. Returer sker via hemsidan och skickas sedan direkt tillbaks till butiken igen 

genom att en returetikett skickas med i paketet från början.  

Det WearVintage gör är alltså att öka tillgängligheten av second hand-kläder. Detta görs även genom 

att ha en välfungerande sök- och filterfunktion som gör att det blir lätt att hitta precis de kläderna 

som man vill åt på ett enklare sätt än i en fysisk butik. Hemsidans design ska även ge ett exklusivt 

intryckt genom att ha en snygg hemsida för att även locka till sig de kunderna som inte handlar 

second hand-kläder på grund av att de tycker att alternativen inte känns tillräckligt attraktiva. 
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2. Omvärldsanalys  

I detta avsnitt presenteras en analys av WearVintage’s omvärld. 

2.1 PEST-analys 

En PEST-analys är en strategisk modell för att identifiera faktorerna som påverkar ett företag. Dessa 

faktorer är politiska, ekonomiska, sociokulturella och teknologiska. (2) 

2.1.1 Politiska faktorer  

Då tjänsten WearVintage riktar sig mot fysiska second hand-butiker och en digital distribution av 

butikernas utbud är tjänsten beroende av efterfrågan och utbudet av second hand-kläder. Detta 

innebär att en negativ inverkan på återförsäljare även kommer ge en negativ inverkan på 

WearVintage. Detta gäller åt båda håll, och eftersom återanvändning av kläder är ett miljömässigt 

bra alternativt skulle politiska aktioner som skattelättnader för miljövänliga alternativ även gynna 

WearVintage. 

2.1.2 Ekonomiska faktorer  

I regel går lågkonjunktur hand i hand med en minskad konsumtion. I det speciella spektrum som 

second hand-kläder fyller är det dock en annan situation som gäller. Förhållanden som tidigare visat 

sig påverka second hand-konsumtionen är kristider, då det är vanligt att second hand-försäljningen 

ökar. Detta kunde noteras exempelvis under finanskrisen 2008–2009 och under den lågkonjunktur 

som var en följd av världskrigen. Om historien betraktas kan det konstateras att second hand-handel 

kan associeras med knapphet och ett begränsat utbud. Vid förbättrade ekonomiska förhållanden har 

second hand-handeln åter backat (2). 

2.1.3 Sociokulturella faktorer 

Sveriges konsumenter upplever en allt större oro för klimatet och miljön. Detta ökar intresset för att 

finna hållbara alternativ. En kraftig återspegling kan ses i Årets julklapp 2018, det återvunna plagget. 

Denna utmärkelse ges varje år till en vara som ligger väl i tiden samt är trendenlig. Det återvunna 

plagget innefattar kläder som är enbart eller delvis tillverkade av återvunnet material samt second 

hand-kläder. Kombinationen av råvarubrist, klimatförändringar och konsumentmakt sätter press på 

branschen att gå i en innovativ och hållbarare riktning (2). 

Enligt en undersökning utförd av Sifo om svenskarnas klädkonsumtion gör nästan en av fem svenskar 

sig av med klädesplagg som de har tröttnat på. Bland de tillfrågade i undersökningen uppgav 27 % 

att de valde att göra sig av med kläderna av anledningen att plaggen inte passar längre. Detta visade 

sig vara den vanligaste anledningen till att göra sig av med kläder.  Undersökningen visade att 67 % 

ibland väljer att slänga kläder som inte längre används (3). 
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Det finns många olika drivande faktorer till dagens höga klädkonsumtion. Ständigt föränderliga 

modetrender samt nya plagg i klädesbutikerna har en lockande effekt på konsumenterna. Det finns 

ett brett utbud av kläder som säljs till låga priser, vilket gör att många har en ekonomisk möjlighet 

att frekvent inhandla nya klädesplagg. Klädkonsumtion har för många i dagens samhälle blivit till en 

hobby och fritidsaktivitet (4).  

Attityden hos svenskarna gentemot second hand-kläder är varierad visar en Sifo-undersökning om 

svenskarnas klädkonsumtion. Bland de som handlar second hand-kläder är de främsta anledningarna 

av ekonomisk karaktär med motiv att fynda eller spara pengar. Den näst vanligaste anledningen är 

att handla second hand för att det är bättre ur ett miljöperspektiv jämfört med att handla nytt. 

Skeptiker till second hand avstår vanligen på grund av att de inte vill använda plagg som någon 

annan redan har använt (3). 

 

2.1.4 Teknologiska faktorer  

Den svenska befolkningen blir alltmer digitaliserad. Idag utgör internetanvändningen en stor del av 

vardagen. Enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2018” använder 94 % av svenskarna internet 

och 88 % använder internet i mobilen. I åldrarna 12–65 år använder i princip alla internet. I 

åldersgrupperna 12–15 år och 26-55 år använder 99 % internet. Åldersgruppen med högst 

internetanvändning är 16–25 år, i vilken 100 % använder internet. Därefter minskar användandet 

med ökad ålder. I åldersgruppen 56–65 år använder 98 % internet. Bland de äldre, 66–75 år kan en 

mer markant minskning noteras till 91 % internetanvändare. Bland de som är 76 år och äldre sker en 

drastisk minskning, där ligger användandet bara på 58 % (5). 

Enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2018” handlar 92 % av den svenska befolkningen varor 

eller tjänster på internet. Liksom för internetanvändning är siffrorna lägre för den äldre delen av 

befolkningen. Vid e-handel finns endast bilder, mått och i vissa fall även filmer av varan. Avsaknaden 

av möjligheten att fysiskt nudda varan och på egen hand undersöka den skapar en risk för att varan 

inte lever upp till konsumentens förväntningar. 13 % uppger att de köpt varor på internet vars 

presentation varit felaktig eller missvisande (5). 

Konsumtionen av second hand-varor i Sverige kan enligt ”Konsumtionsrapporten 2018” vara på 

nedgång. År 2017 handlade svensken i snitt second hand 2,7 gånger per år i jämförelse med den 

markant högre siffran 3,6 gånger per år 2016. Om detta är en tillfällig nedgång eller en faktisk 

förändring av trenden kommer framtiden utvisa. Utöver ekonomiska motiv kan trender påverka 
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second hand-handeln. Second hand kan betraktas som retro och vintage. Det kan skapa möjligheter 

att finna unika produkter som betraktas vara ”coola” (6). 

2.2 Konkurrentanalys 

Konkurrenter är en bred blandning av allt från små, lokala pop-up butiker, större aktörer som röda 

korset till mer specificerade webbshoppar som HerrJudit.se där det är lite mer modefokus och mer 

selektivt utbud. En gemensam faktor för majoriteten av konkurrenterna är att de nästan aldrig säljer 

exklusivt second hand-kläder utan även allt från leksaker till heminredning. Det verkar inte heller 

finnas någon annan aktör som har anammat en dropship verksamhet där man fungerar som en 

återförsäljare (eller i mer råa termer, endast en uppvisare av produkterna då man själv inte står för 

frakt, garanti och dylikt) av olika butikers varor. Dessutom har ingen annan aktör valt att gå i linje 

med tanken om ett mer selektivt utbud med en mer attraktiv (“lyxig”) utformning på e-shoppen. En 

trend inom marknaden dock verkar vara just att övergå, eller utöka sin verksamhet, till en e-

plattform. 

2.2.1 Herrjudit 

Herrjudit erbjuder begagnade vintagekläder, smycken, inredning och mer av en högre prisklass och 

exklusivitet än övriga aktörer på listan vilket gör dem till en viktigare konkurrent då de är lite mer 

nischade mot WearVintage tilltänkta marknad. De har en snygg hemsida med få vintage plagg ute till 

försäljning i taget vilket stärker antagandet om att de endast väljer ut exklusiva plagg (vilket rimligen 

inte strömmar in som till exempel hos myrorna). Emellertid har de ett bredare sortiment än vad 

WearVintages affärsidé omfattar vilket även breddar deras inriktade målgrupp, detta ger 

WearVintage en möjlighet att ta marknadsdelar från Herrjudit (7). 

2.2.2 Myrorna  

Myrorna har under ungefär 100 år bedrivit insamling av begagnade kläder för att sedan erbjuda dem 

för ett blygsamt lågt pris, de har mestadels fysiska butiker runt om i hela landet men har även 

nyligen en egen del av Traderas e-shop där man kan handla via nätet genom att buda på begagnade 

produkter. Eftersom en stor del av tillfrågade i enkäten svarade att tillgänglighet är en stor faktor i 

valet om att handla second hand lär inte myrorna ha en så stor del av marknaden för den tilltänkta 

målgruppen för WearVintage. Myrornas utbud är dessutom mindre exklusivt, bredare och generellt 

lägre kvalité än vad WearVintage planerar att erbjuda (8). 

2.2.3 Sellpy 

Handla och sälj-marknad med både möjlighet att buda via en auktion på varor eller att köpa rakt av. 

Mer än bara kläder och inte särskilt exklusiv känsla på hemsidan. Inte en så högt prioriterad 
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konkurrent för WearVintage men en möjlighet finns för WearVintage att attrahera en liten del av 

Sellpys kundgrupp (9). 

2.3 SWOT  

I SWOT – analysen analyseras WearVintage’s styrkor, svagheter, möjligheter och hot relaterade sin 

omvärld. 

2.3.1 Styrkor  

WearVintage behöver inte investera i inköp av varor, lager eller dylikt då WearVintage är en 

dropship tjänst. Detta gör att mindre risker behöver tas i form av dyra investeringar. 

 

Som e-tjänst har WearVintage lättare att nå ut till kunder än fysiska butiker, vilka är de som idag i 

huvudsak säljer begagnade kläder. Tillgängligheten detta medför gör WearVintage 

konkurrenskraftig. 

 

Då WearVintage är en dropship tjänst, något som ännu inte finns för second hand kläder, så har 

WearVintage här möjlighet att agera relativt fritt. Ingen annan aktör gör exakt samma sak. 

2.3.2 Svagheter  

WearVintage är ett nytt företag på marknaden och har därför ännu inga marknadsandelar. Att bygga 

varumärket och vinna kunder kommer vara en stor utmaning som kräver differentiering och effektiv 

marknadsföring. Att symbolisera det lyxiga alternativet bland second hand e-butiker är en viktig del 

av detta. 

Pristaket är generellt mycket lågt i handel av begagnade varor. En stor anledning till att handla 

begagnat har i enkäten visat sig vara just det lägre priset (se bilaga 1), vilket innebär att WearVintage 

är mycket begränsade i prissättningen och därmed har begränsade marginaler. 

2.3.3 Möjligheter  

Många fysiska secondhand butiker saknar helt eller har bristfälliga online lösningar, samtidigt som 

kunder i större utsträckning handlar på nätet. Detta utgör en möjlighet för WearVintage att tillgodose 

ett behov. 

2.3.4 Hot  

WearVintage är verksam på en i tiden mycket aktuell och föränderlig marknad. Som nämnt ovan 

finns redan stora, etablerade konkurrenter på marknaden. Dessutom växer ny konkurrens fram och 

det blir allt viktigare att som ny utmanare på marknaden erbjuda något unikt för att vinna 

marknadsandelar. 
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I och med den växande uppmärksamheten och intresset av handel av begagnade kläder kan 

marknaden komma kontrolleras ytterligare i framtiden. Detta i form av momspålägg och regleringar 

som i förlängningen kan påverka WearVintage’s verksamhet negativt.  

3. Marknadsmål   

WearVintages mål är att etablera sig som en aktör på marknaden som en e-handel för second hand-

kläder. Via en attraktiv hemsida som ger en känsla av lyx ska WearVintage etablera en plattform som 

motstrider tidigare fördomar om second hand-kläder och samtidigt skapa en tidigare saknad 

lättillgänglighet till second hand-kläder. 

 

4. STP  

STP är idag en av de mest använda metoderna inom marknadsföring, vilket till stor del beror på att 

det har blivit allt viktigare att fokusera på kunden, istället för som tidigare då fokus enbart låg på 

produkten. STP är en metod som används för att först undersöka vilka tillgängliga marknader det 

finns, för att sedan välja en målgrupp att rikta in sig på, och slutligen vad företaget ska göra för att 

positionera sig inom den valda målgruppen. Detta förlopp kan även ses i figur 1 (10). 

 

Figur 1 (11). 

4.1 Segmentation 

För att kunna välja vilken målgrupp ett företag ska rikta in sig på är ett första steg att dela upp 

potentiella kunder i segment beroende på vilket behov de har. För att förenkla nästkommande steg i 

metoden är det bättre desto mer specifika segmenten är (10). Några exempel på hur man kan dela 

upp marknaden är genom att använda geografiska, demografiska eller beteende-faktorer (12).  

De beteendemässiga segmenten WearVintage har identifierat i marknaden för second-hand kläder 

är: 
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1. Den grupp som tidigare handlat second hand, som har en positiv inställning till produkten 

och är intresserade av en ny plattform att e-handla second hand-kläder ifrån. 

2. Den grupp som handlar second hand-kläder ibland, som är nyfiken på konceptet, men som 

ännu inte är övertygade. 

3. Den grupp som inte handlar second hand-kläder, och som inte heller visar något intresse för 

att göra det i framtiden.  

Ett första steg för WearVintage som nystartat företag är att slå sig in på marknaden, och för det 

krävs det att målgruppen till en början måste ha ett intresse för tjänsten. Vidare krävs det att 

omsättningen blir tillräckligt stor för att få företaget att gå runt, vilket också pekar på att den grupp 

som bör väljas är den som i dagsläget bedöms som troligast att handla från e-handeln. WearVintage 

tror att grupperna som visar lite eller inget intresse alls, kommer att bli mer intresserade om 

WearVintage först lyckas slå igenom i ett av segmenten.   

4.2 Targeting  

Targeting handlar om att utifrån segmenteringsfaktorerna identifiera en målgrupp som med hög 

sannolikhet kommer att köpa det som företaget erbjuder (13).  

Från segmenteringen väljs de två första grupperna i punktlistan, med fokus på att uppfylla den andra 

gruppens behov. Behovet i den andra gruppen tror WearVintage framförallt handlar om att nå ut 

med rätt information. Då intresset redan finns tror ledningen att man kan locka till köp genom att 

marknadsföra WearVintage som ett miljövänligt, etiskt och billigt alternativ till modejättarna. 

Genom att nå ut till denna grupp tror ledningen att även den första gruppen, de som redan handlar 

second hand, kommer att nås och påverkas. 

För att undersöka ytterligare vilka drag som urskiljer grupp 1 och 2 gjordes en behovsanalys (se 

bilaga 1). Utifrån denna går det att utläsa att de flesta som svarade var unga studenter, samt 

mestadels kvinnor. En stor del av de tillfrågade handlade kläder online, och ungefär hälften handlade 

ibland second hand. 63% av de tillfrågade svarade ja på frågan ”Skulle du handla/handla mer second 

hand-kläder om det var tillgängligt online?”. Vilket tolkas som att det finns ett behov av detta på 

marknaden. Den första och andra gruppen i segmenteringen verkar således vara en kvinnlig och ung 

målgrupp, då dessa verkade visa störst engagemang att besvara enkäten. Undersökningen antydde 

även att en stor del av de tillfrågade har en relativt låg inkomst, samt en utbildningsnivå som är på 

högskolenivå.  



   
 

 - 9 - 

Vidare svarade 76% av de tillfrågade ja på att de brukar handla kläder online, vilket betyder att 

denna grupp ofta verkar använda sig av datorer och mobiltelefoner för att e-handla. WearVintage 

tror därför att den tilltänkta målgruppen finns att nå via nätet och sociala kanaler.  

Till sist kommer den valda målgruppen att ha en geografisk avgränsning inom Sverige, vilket baseras 

på att WearVintage först vill etablera sig inom ett land innan beslut tas om vidare expansion.  

4.3 Positioning  

För att positionera sig på marknaden, och nå den målgrupp som beskrivits ovan kommer företaget 

utgå från ett antal viktiga punkter: 

• Ledningen vill att e-handeln ska ha låga priser. Second hand-kläder är redan kända för att 

vara billiga, något som WearVintage vill fortsätta förmedla genom sin e-handel. 

• Ledningen vill att företaget ska synas på nätet, både på sociala medier och genom reklam.  

• Ledingen vill att WearVintage ska ha ett miljö och framtids-perspektiv som genomsyrar 

allting inom verksamheten. Dessutom ska företaget vara tydliga med detta utåt. Då 

målgruppen har hög utbildningsnivå tror ledningen att de kan ta till sig information och fakta 

om miljön, och därav bli intresserade av att handla kläder hos företaget.  

• Ledningen vill att hemsidan ska upplevas snygg och exklusiv. 

• Ledningen vill avgränsa e-handeln till inom Sverige.  

5. Marknadsmix  

I detta avsnitt presenteras WearVintage’s marknadsmix. 

5.1 Produkt  

Produkten som erbjuds är en e-handelssida där privatpersoner ska ha möjlighet att handla second 

hand-kläder. Sidan kommer koppla upp olika second hand-butikers utbud och göra detta tillgängligt 

online och fungera som en mellanhand mellan fysiska butiker och köpare. Second hand-butikerna 

ska själva ta foton av klädesplaggen och lägga upp dessa på sidan tillsammans med annan relevant 

information. 

Vår e-handelssajt ska också i kontrast till de fysiska second hand-butiker som finns idag upplevas 

som fräsch och ha en lyxig design. Den ska kännas exklusiv och det ska var lätt att hitta den typ av 

kläder som man är ute efter. Man ska kunna söka på specifika klädesplagg och storlekar och snabbt 

få en uppfattning om det man söker efter finns eller inte.  
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5.2 Pris  

Priset på det klädesplagg som läggs upp kommer second hand-butiken välja. En avgift för frakt 

kommer att läggas på, rörliga kostnader samt en möjlighet att göra en vinst. Den avgift som tas 

förutom frakt kommer vara 5 %. Avgiften kommer endast belasta slutkunden. Det kommer alltså inte 

kosta något för second hand-butiken att lägga upp plaggen. Eftersom de flesta e-handelsbutiker 

inom klädhandel endast säljer nya kläder ligger dessa i en annan priskategori än vad vårt erbjudande 

ligger. Detta tillsammans med att många second hand-butiker drivs ideellt gör att våra priser 

kommer kunna vara väldigt konkurrenskraftiga. Genom att kombinera bra priser med en snygg lyxig 

hemsida tros en väldigt bra nisch vara funnen.  

5.3 Plats  

Eftersom all handel sker i en webbapplikation kommer köparna av våra produkter kunna befinna sig 

på valfri plats inom Sverige med internetuppkoppling när köpet genomförs. Det är på hemsidan 

köparens beslutsprocess och det är också där second hand-butikerna kommer ladda upp all relevant 

information för köparen. 

5.4 Påverkan 

Mot second hand-butiker kommer företaget att jobba med mycket direkt kontakt. Denna kontakt 

kommer ske i form av mail, telefonsamtal och möten. Mot köparna kommer initialt sociala medier 

användas. Facebook, Instagram och Googles olika plattformar är alla olika alternativ som måste 

granskas och utredas för att se var vi bäst kan nå ut till vår målgrupp. Efter att medvetenheten om 

vår e-handel ökat är förhoppningen att vi kan övergå mot ”word-of-mouth” marknadsföring. Vi 

hoppas att nöjda kunder ska sprida budskapet vidare och att dessa ska attrahera fler kunder. Mycket 

av påverkan kommer gå ut på att förklara vilket miljövänligt alternativ second hand-kläder är jämfört 

med vanlig traditionell butikshandel.
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