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Abstract 
The luxury segment has been late in its technology adaptation even though e-commerce, 
and the importance of internet presence, has increased. To succeed the conversion, traders 
need to know how to keep the customers perception of luxury on a webpage. This report 
aims to investigate how an e-shop should be designed to be perceived luxurious in terms 
of design. The question “How should an e-shop be designed to perceived as luxury 
according to its design?” is answered by developing and designing a web application for 
self-composed jam giving a luxurious perception. The method used is based on a study 
investigating homepage design. Several design factors that has a positive effect of 
customers perception of luxury were identified, whereupon a web application was 
developed. The web application and conventional one as reference, was individually 
evaluated on the BLI-scale together and with a Thinking Aloud test. The result showed a 
significant difference of the average for all dimensions of the BLI scale, where the 
hypothetically luxurious web application achieved the higher result. The Thinking Aloud 
test showed that the test page got more comments that pointed to a more luxurious 
experience, compared to the conventional page. The report concludes that esthetics and an 
overall impression of uniqueness and quality are important dimensions for the web 
application to be perceived as luxurious. 
 



 
 

  

Sammanfattning 
Lyxsegmentet har varit sent i sin teknikadaption trots att e-handel, och vikten av 
internetnärvaro, har ökat. För att lyckas med omställningen måste handlare veta hur 
kundens upplevda känsla av lyx bibehålls på en webbapplikation. Denna rapport ämnar 
undersöka hur en e-handel borde designas för att uppfattas som lyxig med avseende på 
design. Frågan ”Hur ska en e-shop utformas för att upplevas som lyxig med avseende på 
design?” besvaras genom att utveckla och designa en webbapplikation för 
egenkomponerad sylt som ger en lyxig upplevelse. Metoden som används är baserad på 
en studie som undersökte hemsidors startsidor. Flera designfaktorer som har en positiv 
effekt på kunders uppfattade känsla av lyx identifierades, varpå en webbapplikation 
utvecklades. Denna, tillsammans med en konventionell webbapplikation som referens, 
undersöktes individuellt på BLI-skalan tillsammans med ett Thinking Aloud-test. 
Resultatet visade en signifikant skillnad av medelvärdet för alla dimensioner på BLI-
skalan, där den hypotetiskt lyxiga webbapplikationen uppmätte det högre resultatet. 
Thinking Aloud-testet visade att testapplikationen fick fler kommentarer som pekade mot 
en mer lyxig upplevelse, jämfört med den konventionella applikationen. Rapporten drar 
slutsatsen att estetik och en generell känsla av unikhet och kvalité är viktiga dimensioner 
för att webbapplikationen ska uppfattas som lyxig. 
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Ordlista 
• Back-end – kod som hanterar hemsidans logik och datahantering. 

 
• Betingelse – synonym till förutsättning. 

 
• BLI-skalan - Brand Luxury Index (BLI) är ett ramverk för att definiera de olika 

dimensioner av lyx ett varumärke kan tillskrivas.  
 

• Cronbach alfa – test för att mäta intern konsistens vid en gruppering av 
förklaringsvariabler till ett skeende.  

 
• E-shop - en webbsida där det är möjligt att handla. Synonymer: e-butik, 

webbhandelsida.  
 

• Front-end – kod som klienten tar del av, ofta för att visa saker på skärmen. 
 

• Design – beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess som 
används från idéstadiet till färdig produkt. Tillämpas för utveckling av varor, tjänster, 
processer och miljöer. 

 
• Det utvidgade jaget - avgör i vilken utsträckning individens bild av sig själv påverkas 

positivt av att förknippa sig själv med produkten.  
 

• Dimensioner – kategorier som tillsammans beskriver en sammansatt egenskap. 
 

• Hedonism - hur väl det tillfredsställer ett emotionellt eller fysiskt begär eller önskan. 
Hedonistiskt värde är nära sammankopplat med njutning.  

 
• Konfidensintervall - används för att ge en indikation på inom vilket intervall en 

andel av ett stickprov kommer hamna, givet en känd fördelning med kända 
parametrar.  

 
• Lyx - sådant som icke är nödvändigt för en normal levnadsstandard.  

 
• Läsbarhet - språkliga egenskaper hos en text, vilket gör den mer eller mindre 

svårtillgänglig för läsaren. 
 

• Productbacklog - en lista över de delar, tasks, som behöver programmeras för att 
skapa en webbapplikation, där delarna är nedbrutna så små som möjligt för att 
förenkla arbetet.  

 
• T-test - en hypotesprövning där man jämför om skillnader föreligger mellan två 

normalfördelade populationer. 
 

• Thinking Aloud - en utvärderingsmetod där testpersonen får prova något, till 
exempel en webbapplikation, samtidigt som denne högt säger allt som den tänker. 

 
• Underord – flera ord som används för att beskriva en dimension.  
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1. Inledning 
I inledningen motiveras arbetet och syftet beskrivs. Frågeställningen bestäms och avgränsningar för 
arbetet fastställs. 

1.1. Motivering 
Världen svämmar över av produkter och konkurrensen för att sticka ut är hårdare än någonsin. Ett sätt 
att hitta sin marknad och undvika priskrig, pressade marginaler och nedskärningar är att marknadsföra 
sig mot ett smalare lyxsegment. Segmentets existens är beroende av att de grundläggande mänskliga 
behoven är uppfyllda och har därmed ökat i storlek i och med att välfärden har spridit ut sig över 
världen och är därför mer aktuellt än någonsin tidigare (Wiedmann, Hennigs, & Siebels, 2007). Enligt 
Svenska Akademiens ordbok definieras lyx som “sådant som icke är nödvändigt för en normal 
levnadsstandard” (Svenska Akademien, 2015). Wiedmann med flera beskriver lyxprodukter som de 
produkter där ett högre pris tas för produkten än det värde som genereras av produktens funktionalitet. 
Priset på en lyxvara är därför inte enbart beroende av produktens funktionella egenskaper utan också 
av hela den upplevelse som kommer med att köpa och konsumera produkten (Wiedmann et al., 2007).  

Samtidigt har teknikadaptionen lett till förändrade konsumtionsvanor då en allt större del av 
befolkningen använder internet. Detta har resulterat i att en allt större andel av handeln har flyttat ut 
på internet (Wiedmann et al., 2007). Till följd av detta har det visat sig bli mer och mer viktigt att 
styrka lyxvarumärken även online, men samtidigt finns det en begränsad forskning och förståelse för 
hur det fungerar och ska gå till samt vilka krav som finns för att förmedla en lyxig känsla för en e-shop 
(Voorveld, Neijens, & Smit, 2009). 

För många lyxbutiker har det inte varit en självklarhet att delvis övergå till att sälja sina varor på 
internet. Det har funnits en motstridighet gällande svårigheten att bevara den lyxiga känslan och 
upplevelsen som en fysisk butik kan erbjuda. För att en kund ska vilja betala extra för en produkt måste 
helhetsupplevelsen hålla en god standard. Företag som säljer lyxprodukter strävar efter att erbjuda en 
unik och komplett kundupplevelse för att visa på kvalitet och övertyga kunder att välja det märket 
framför andra (McCarthy, Rowley, Ashworth, & Pioch, 2014).  

1.2 Syfte 
Företagen inom lyxsegmentet har traditionellt sett varit sena med sin internetnärvaro, trots att de 
befinner sig i ett segment där inte bara produkten har betydelse, utan framförallt upplevelsen både vid 
köp och konsumtion, samtidigt som kunderna allt mer har flyttat ut på internet (McCarthy et al., 2014). 
En webbapplikation som förmedlar rätt upplevelse till kunderna är därför speciellt relevant för 
lyxsegmentet. Denna upplevelse är beroende av designen (H. C. Lee, Chen, & Wang, 2015). Detta 
arbete avser därför att undersöka en e-shops utseende och lyxig design för att fastställa hur en 
webbapplikation ska designas för att öka en produkts upplevda lyxighet. Detta görs med syftet att:  

Utveckla och designa en webbapplikation i form av en e-shop för egenkomponerad sylt som skapar 
en lyxig upplevelse med avseende på design. För att uppnå detta krävs det att användarna upplever 

webbapplikationen och produkten som lyxiga. Webbsidan ska på så sätt skapa ett mervärde för 
produkten genom att skapa en förhöjd upplevelse av lyx. 

1.3 Frågeställning 
Arbetet görs därmed med intentionen att besvara frågeställningen: 

Hur ska en e-shop utformas för att upplevas som lyxig med avseende på design? 
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1.4 Avgränsningar 
Avgränsningarna syftar till att begränsa oväsentliga beståndsdelar i den utsträckningen att arbetet 
fokuserar på faktorer som påverkar lyxig design i enighet med den angivna frågeställningen.  

Arbetet undersöker endast möjligheten att skapa ett mervärde i form av lyx för en webbapplikation 
som säljer sylt. Produkten sylt har valts då denna bedöms vara neutral i form av generell uppfattning 
av lyxighet, i förhållande till, till exempel smycken. Andra produktkategorier, även inkluderande de 
som kanske mer naturligt uppfattas som lyxiga, undersöks därför inte.  

Användarnas upplevelse av lyx bedöms genom utvärderingar och användarnas åsikter är subjektiva. 
Upplevelsen av lyx kommer att fokusera på webbapplikationens design samt de funktionaliteter den 
erbjuder för att förhöja den upplevda lyxigheten. 

En avgränsning av användarbasen är att begränsa målgruppen till arbetande då dessa bedöms mest 
troliga att konsumera lyxprodukter. Användarbasen begränsas även till den svenska marknaden. 
Webbapplikationen kommer inte att vara tillgänglig och resultera i en slutprodukt för användarna. 
Avgränsningar utgår också från externa krav. Python används som programmeringsspråk för 
webbapplikationens utveckling, Flask med tillhörande paket utgör webbapplikationens ramverk och 
versionshantering sker genom GitLab. Utöver detta används HTML, Bootstrap, CSS, Javascript och 
JQuery i programmeringsarbetet.  
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2. Teori 
I teoriavsnittet presenteras den teori som undersökningen baseras på. Rapporten avser besvara 
frågeställningen och därför riktas huvudsakligt fokus mot design för en webbapplikation samt 
bakomliggande teorier gällande människans relation till lyx. 

2.1 E-shop 
Detta avsnitt syftar till att ge en förståelse för vad en e-shop är och vilka svårigheter som finns när det 
gäller kopplingen mellan lyx och e-shop. 

2.1.1 Vad är en e-shop? 
En e-shop definieras som en webbsida där produkter eller tjänster säljs via internet. Denna framväxt 
kan bidra till lättillgänglighet, ett bredare utbud och lägre priser för kunden. För företag kan det skapas 
en större efterfrågan samt att kostnaderna kan hållas nere för olika erbjudanden (Kollmann, T., 
Lomberg, C., Peschl, 2016).  

2.1.2 Lyx – från fysisk butik till internet  
I en butik är det enklare att nå den eftersträvade känslan genom till exempel utmärkt service, inredning 
som kan ge ett exklusivt intryck samt placering av produkterna. När det kommer till e-shopar har det 
varit svårare att peka ut vilka krav som finns för att lyckas förmedla en liknande känsla. Det har visat 
sig bli mer och mer viktigt att styrka lyxvarumärken även online, men samtidigt finns det en begränsad 
forskning och förståelse för hur det fungerar och ska gå till (Voorveld et al., 2009). Lyx och internet 
har ett komplext förhållande där flera varumärkesteoretiker hävdar att lyx inte går att översätta till 
internet då till exempel bemötandet från en expedit inte kan översättas till en webbutik. Författaren 
konstaterar dock att detta är på väg att förändras i och med att fler varumärken använder sig utav 
internet i och med att deras kunder har ökat sin internetanvändning. Uggla når slutsatsen att det är för 
tidigt för att avgöra hur framgångsrik lyx på internet är (Uggla, 2017).  

En viktig aspekt är det kommersiella värdet, customer-based brand equity, som behandlar 
bestämmandet av värdet som varumärket adderar genom en organisations varor och tjänster. Ett högt 
kommersiellt värde öppnar möjligheten att ta mer betalt än konkurrerande varumärken. Värdet av 
varumärket utvärderas från kundens perspektiv och uppstår när kunderna blir bekanta med märket och 
får någon form av positiv association (Keller, 1993). Lyxiga varumärken måste inte enbart uppfylla de 
nyttobetonade förväntningarna utan även visa upp en rik, estetisk upplevelse; vilket är en avgörande 
dimension inom området (Berthon, Pitt, Parent, & Berthon, 2009). 

Shen med flera (Shen, Vel, & Khalifa, 2016) undersökte vilken effekt hemsidans design hade på det 
kommersiella värdet. Med hänsyn till forskning om både estetisk design gällande hur lyxiga 
varumärken stärks och utvecklas fastställdes en forskningmodell. Denna specificerade att de två 
estetiska designdimensionerna, estetisk formalitet och estetiskt tilltalande, kan simulera en stark känsla 
av lyx (Shen et al., 2016). Estetisk formalitet syftar till upplägget, läsbarheten och enkelheten hos en 
hemsida, medan en estetiskt tilltalande hemsida innebär ett gott övergripande intryck (Schenkman & 
Jönsson, 2000). Dessa leder då till en positiv inverkan på det kommersiella värdet. Resultatet betonade 
att en hemsida främst behöver vara estetiskt tilltalande (Shen et al., 2016). 

2.2 Psykologin bakom lyx– vad som uppfattas som lyxigt och varför vi vill ha det 
Detta avsnitt avser undersöka människans relation till lyx. Avsnittet tar upp de bakomliggande 
faktorerna till varför människan strävar efter att konsumera lyx, vad som skapar en uppfattning av lyx 
och varför, samt hur vi kan bedöma lyxighet. Detta görs för att skapa förståelse för hur en e-shop ska 
designas för att uppfattas som lyxig samt för att på ett relevant sätt kunna utvärdera e-shopens 
lyxighet. 
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2.2.1 Maslows motivationsteori 
Enligt Maslow ordnas behoven hierarkiskt efter deras nödvändighet och modellen illustreras ofta med 
en pyramid. När behoven på ett lägre steg i pyramiden uppfyllts kommer personen att sträva efter att 
uppfylla behoven på det efterföljande steget. De första fyra behovsnivåerna karaktäriseras av att de är 
brist, där avsaknaden är motiverande. Det översta steget i Maslows traditionella behovstrappa 
definieras å andra sidan av tillväxtbehov, där motivationen att uppfylla behoven ökar i och med att 
behoven är mötta, det vill säga önskan att uppfylla dessa behov är icke-begränsad (McLeod, 2018). 

Figur 1 - Maslows och McLeods behovspyramider. 

 

 
Saul McLeod lyfter även fram att teorin de senaste åren har utvecklats i och med att fler studier har 
gjorts på de högre nivåerna av mänsklig motivation. Pyramiden har därmed fått utökat antal steg. De 
första fyra stegen är detsamma i den utvecklade modellen som den traditionella. Det femte steget är, i 
den utvecklade teorin, istället de kognitiva behoven innefattande behovet av kunskap, förståelse och 
nyfikenhet. Det sjätte steget skrivs som behovet och sökandet efter skönhet, balans och form med 
mera. Det sjunde steget motsvaras av det femte i den traditionella modellen, det vill säga 
självförverkligande. Det åttonde och slutgiltiga steget beskrivs som sökandet efter värderingar som 
frångår det personliga jaget därav att hjälpa andra, religion, mystik och starka upplevelser (McLeod, 
2018). 

2.2.2 Drivkrafterna bakom konsumtion av lyxvaror 
Enligt Svenska Akademins ordbok beskrivs lyx som “sådant som icke är nödvändigt för en normal 
levnadsstandard”. I sin studie för att finna drivkrafterna bakom konsumtion av lyxvaror väljer 
författarna till artikeln att definiera lyx som ting vilka ger en känsla av begär och njutning trots att de 
inte är nödvändiga (Svenska Akademien, 2015). Konsumtionen av lyxvaror har ökat i och med att 
välståndet i världen ökat (Wiedmann et al., 2007). Wiedmann et al. lyfter även fram exklusiviteten 
som en viktig faktor och beskriver hur lyxiga märken har en, i förhållande till andra varor, mycket hög 
pris-kvantitetrelation. 
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2.2.2.1 Dimensioner 
Två huvudsakliga områden leder till köp av lyxvaror. Det första området behandlar de behov som är 
relaterade till konsumtion och köp för att imponera på andra. Detta är nära sammankopplat med 
prestige och grupptillhörighet, Maslows fjärde steg i pyramiden. Det andra området för drivkrafterna 
bakom behovet av lyx är de personliga och innefattar strävan efter perfektion och hedonism, strävan 
efter njutning, Maslows femte steg i pyramiden. Nedanstående fyra dimensioner har utgångspunkt i 
dessa områden. Dessa som kategoriserar de avgörande värdeskapandeeffekterna vid konsumtion av 
lyxvaror(Wiedmann et al., 2007): 

1. Finansiella dimensionen – rör de monetära aspekterna som pris och återförsäljnings-pris. Den 
finansiella information beskrivs som vad som individen behöver offra för att få produkten i 
form av annat värde.  

2. Funktionella dimensionen – rör aspekter som unikhet, användbarhet, trovärdighet och 
hållbarhet. 

3. Individuella dimensionen - baseras på konsumentens personlighet och hur stort fokus personen 
har på materialism, hedonism, samt även hur högt personen värderar sig själv.  

4. Sociala dimensionen – den sociala dimensionen hanterar den sociala nyttan i form av 
tillhörighet, prestige, etcetera som en konsument får av att konsumera en viss vara.  

Olika typer av konsumenter är intresserade av olika typer av värden beroende på deras personlighet. 
Det finns de konsumenter som framförallt motiveras av de yttre värdena som ofta är kopplade till 
status, men även de konsumenter som främst strävar efter de inre värdena så som njutning och 
självförverkligande. Författarna lyfter även fram att värdet av en lyxvara inte enbart är kopplat till dess 
överlägsna funktionalitet utan främst till kringliggande, upplevelsebaserade faktorer (Wiedmann et al., 
2007). 

2.2.2.2 Korrelerade värdepåverkare 
De fyra dimensionerna kan i sin tur kopplas samman med direkta värdepåverkare som tillsammans 
avgör en kunds uppfattade värde (Wiedmann et al., 2007). 

• Pris – ett högre pris har en positiv påverkan på uppfattningen av kvalitet och även en tydlig 
inverkan på prestige och uppfattningen av exklusivitet.  

• Användbarhet – har positiv inverkan på det uppfattade värdet. Användbarheten är både 
beroende av produktens funktioner och användarens behov. 

• Kvalitet – beskrivs som hur mycket kunden uppfattar att produkten eller tjänsten har överlägsen 
prestanda i förhållande till liknande produkter med samma kvalitet. Uppfattningen av kvalitet 
influerar positivt uppfattning av värde och lyx.  

• Unik – påverkar uppfattningen av exklusivitet.  
• ”Det utvidgade jaget” - avgör i vilken utsträckning individens bild av sig själv påverkas 

positivt av att förknippa sig själv med produkten. 
• Hedonistiskt värde - hur väl det tillfredsställer ett emotionellt eller fysiskt begär eller önskan. 

Hedonistiskt värde är nära sammankopplat med njutning.  
• Materiellt värde – hur mycket värde konsumenten sätter på det materiella, dvs är det en person 

som sätter stort värde på materiella ting ökar det ofta lyxfaktorerna inverkan.  
• ”Uppfattningar av andra” – hur mycket konsumenten uppfattar konsumtion av produkten 

leder till status eller positiva åsikter från andra. 
• Prestige i sociala nätverk - hur medlemskap eller status i en speciell grupp kan avgöras av vad 

som konsumeras. 
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Författarna når slutsatsen att dimensionerna och värdepåverkarna kan sedan knytas samman enligt 
följande bild (Wiedmann et al., 2007): 

. 

Figur 2 - Dimensioner och relation. Information hämtad från (Wiedmann et al., 2007). 

 
2.2.3 Unikhetens effekt på önskvärdheten 
Lynn använder råvaruteorin, Commodity theory, (Michael, 1989) för att, i enlighet med Wiedman med 
flera (Wiedmann et al., 2007), beskriva att värdet på ett objekt bestäms av dess otillgänglighet. Lynn 
beskriver att otillgängligheten kan komma ifrån begränsade tillgångar, kostnaden för att tillhandahålla 
något, begränsningarna för ägandet av något, förseningar i att få något. Enligt författaren uppvisar 
delar av befolkningen ett extra stort behov av att uppfatta sig själva, samt uppfattas av andra, som 
unika. Behovet att uppfattas som unik inbegriper även begäret att äga unika ting. Detta leder i sin tur 
till en större vilja att betala för exklusivitet. Artikeln når slutsatsen att följande samband gäller 
(Michael, 1989): 

Ovanlighet à antagande om högt pris à önskvärt 

Michael gör i sin rapport två studier. Studie ett behandlar avgörandet hur önskvärda konstverk är. 
Författaren kommer till slutsatsen att ett högre pris leder till en större uppfattning av unikhet, vilket 
påverkar önskvärdheten. Den andra studien handlar om vin och hur dess ovanlighet påverkar hur vinet 
uppfattas. Slutsatsen dras att ovanlighet påverkar både hur önskvärt ett vin är och hur dyrt det antas 
vara (Michael, 1989). 

2.2.4 IKEA-effekten 
IKEA-effekten identifierades och publicerades av Norton, Mochon och Ariely. Effekten är en kognitiv 
bias som bygger på att konsumentens, upplevda, värde ökar när konsumenten själv har byggt ihop 
produkten. IKEA-effekten är psykologisk och enligt författarna bygger effekten på att det egna arbetet 
kan bidra till övervärdering av egenkomponerade produkter. Författarna visar i fyra försök att IKEA-
effekten existerar och att den är stor för både funktionella och hedonistiska produkter. Effekten är 
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tillräckligt stor för att konsumenterna ska tro att deras egenkomponerade produkter är likvärda dem 
som experter komponerat (Norton, Mochon, & Ariely, 2012).  

2.2.5 Känslors inverkan vid handel 
Ett viktigt element när kunder bedömer hur de upplever en köpupplevelse är de känslor de upplevs 
under shoppingen. Desto mer känslor desto mer minnesvärd blir upplevelsen. Detta har ytterligare 
relevans vid lyxshopping då denna är mer hedonistisk än funktionell (Antony, Lin, & Xu, 2006). Kim 
med flera lyfter fram att just njutningen och upphetsningen är dominanta faktorer som avgör hur 
positivt kunden uppfattar köpupplevelsen. Studien kommer till slutsatsen att redan innan en kund 
interagerar med en lyxbutik har de en känslomässig situation som påverkar hur de uppfattar butiken. 
De drar även slutsatsen att vilka känslor som påverkar beror på företagets image samt kundens närhet 
till märket. Kim med flera avslutar med att beskriva att trovärdighet är en stark indikator för att skapa 
positiva känslor kopplade till köpupplevelsen (D. J. Kim, Ferrin, & Rao, 2008). 

2.2.6 Brand Luxury Index 
Brand Luxury Index (BLI) är ett ramverk för att definiera de olika dimensioner av lyx ett varumärke 
kan tillskrivas. BLI kan användas som en metod för att utvärdera om ett varumärke är lyxigt, vilket 
det anses vara om det uppfyller indexets dimensioner. Det finns positiv korrelation mellan de olika 
dimensionerna, men de har även separata bidrag till varumärkets lyxighet (Vigneron & Johnson W. 
Lester, 2004). 

De dimensioner av lyx som utgör BLI är: 

• Iögonfallande konsumtion 
Konsumtion som bygger på att imponera på andra. 

• Unikhet 
Begränsad upplaga/tillgänglighet av varan ökar konsumentens intresse för varan, 
speciellt då varans unikhet kombineras med andra lyxfaktorer som högt pris. Möjlighet 
till unik image. 

• Kvalitet 
Lyxiga märken förväntas hålla högre kvalité jämfört med icke-lyxiga märken.  

• Hedonism (lust- och njutningsfullt) 
Personer som söker lyxkonsumtion anses hedonistiska när de letar efter personlig 
bekräftelse och förverkligande genom köp och konsumtion av produkter som söker 
tillfredsställa hedonistiska behov. Denna dimension söker fånga personer som snarare 
konsumerar för sig själva än för att imponera på andra (iögonfallande-konsumtion). 

• Övrigt 
Syftar till att integrera varan till konsumentens identitet, till exempel för att markera 
grupptillhörighet. 

Vidare kan respektive dimension beskrivas med hjälp av ett antal underord. Nedan presenteras dessa 
ord grupperade efter vilken dimension de beskriver(Vigneron & Johnson W. Lester, 2004): 
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Figur 3 - Illustration av hur underorden bygger upp en dimension. Dimensioner i övre rad, med underorden nedanför respektive 
dimension. 

 
 

Orden i kategorin övrigt bidrar till att beskriva graden av lyxighet men saknar koppling till någon av 
BLI modellens dimensioner. 

Elva år efter att BLI introducerades publicerades Brand Luxury Index: a reconsideration and revision. 
Här görs ett antal förändringar av originalversionens underord. De ord som återfinns i figuren ovan 
bygger på den reviderade versionen (J. Kim & Johnson, 2015). 

2.3 Användarupplevelse 
För att beskriva hur en e-shop skall vara designad för att upplevas som lyxig finns det som kallas för 
användarupplevelse. Denna del syftar till att presentera hur användarupplevelse definieras, vilka 
delar användarupplevelse innehåller samt vad som karaktäriserar en god användarupplevelse-design 
i allmänhet och för att framhäva en lyxig upplevelse i synnerhet. 

Användarupplevelse, är enligt standarden ISO 9 241 - 210 “en persons uppfattningar och respons av 
användning och/eller förväntad användning av en produkt, system eller en tjänst”. Detta inkluderar 
bland annat alla känslor, övertygelser och preferenser som uppkommer innan, under och efter 
användandet. användarupplevelse är en konsekvens av ett märkes image, presentation, systemets 
prestanda och understödjande förmåga samt individens fysiska och psykologiska tillstånd baserat på 
tidigare erfarenheter, attityd, skicklighet och personlighet, samt kontexten till användandet (ISO, 
2010). 

Morville har definierat det i sju faktorer som påverkar den totala upplevelsen på en produkt, ett system 
eller en tjänst. Dessa utgår från informationsarkitektur, hur information struktureras för att vara 
lättillgänglig, men lämpar sig även för användarupplevelsen enligt Morville. Modellen kallas ”user 
experience honeycomb”, user experience blir användaruppplevelse på svenska, från relationerna 
mellan faktorerna som är strukturerade som en vaxkaka (Morville & Sullenger, 2010). 

• Nytta (eng. useful) – innehållet måste vara till nytta för användaren genom att originellt 
uppfylla ett behov. 

• Användbar (eng. usable) – sidan måste vara användbar. 
• Möjlig att hitta (eng. findable) – sidan måste vara möjlig att hitta. 
• Trovärdig (eng. credible) – grafisk design och informationsarkitektur spelar här en stor roll 

för att få sidan att framstå som trovärdig. 
• Tillgänglig (eng. accessible) – kan alla använda sidan? Fungerar den på olika typer av mobila 

enheter? 
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• Eftersträvan (eng. desirable) – här spelar faktorer som image, identitet och märke in för att ge 
ett upphov till eftersträvan och behov av produkten eller tjänsten. 

• Värdefull (eng. valuable) – alla ovan nämnda faktorer spelar in för att den sammanlagda 
upplevelsen ska vara värdefull och att det finns en mening att sidan eller tjänsten finns. 

Figur 4 - User experience honeycomb. Information hämtad från (Morville & Sullenger, 2010). 

 
2.4 Design 
Detta avsnitt avser undersöka kopplingen mellan design och lyx. Avsnittet tar upp vad en lyxprodukt 
är samt hur färg, bilder, logotyp, layout och typsnitt på en webbapplikation påverkar människors 
uppfattning av lyx. Detta görs för att skapa förståelse för hur en e-shop ska designas för att uppfattas 
som lyxig samt för att på ett relevant sätt kunna utvärdera e-shopens lyxighet med avseende på design.  

2.4.1. Relationen mellan lyx och design  
Chevalier med flera beskriver hur den visuella designen bör vara en prioritet för alla lyxmärken. De 
lyfter fram att detta är uppenbart för klädmärken men att aspekten är lika viktig även för mindre 
uppenbara lyxprodukter så som designen för en parfymflaska. För att nå största möjliga effekt av 
designen rekommenderar författarna att all design sammankopplad med ett varumärke ska hålla ett 
sammanhållande tema där designelement återkommer mellan produkter och kommunikationsmedel. I 
sin studie konstaterar de även vikten av att olika former av design stämmer överens med varandra, 
lukten på en parfym ska därför stämma överens med flaskans design (Chevalier, 2008).  

2.4.2 Lyxprodukt 
Palka och Newerli-guz menar på att lyx är ett svårdefinierat utryck som ofta drar tankarna till produkter 
som juveler och privatplan, men menar också på att de huvudsakliga lyxprodukterna idag är 
vardagsvaror, som kläder, smink och mat. De beskriver att kärnan hos en lyxprodukt, bortsett från den 
ekonomiska delen, är följande faktorer (Palka & Newerli-guz, 2018): 

• Regional - tillgängligheten av produkten 
• Tid – om varan är i mode 
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• Situation – rätt plats vid rätt tid 
• Kulturell – kulturella faktorer som driver ett behov 

I en studie undersöker Palka och Newerli-guz om en enkel produkt som glass kan komma att bli en 
lyxprodukt. De genomför studien med hänsyn till de ovan nämnda faktorerna och de tidigare 
diskuterade dimensioner för konsumtion av lyxprodukter (Palka & Newerli-guz, 2018).  

Ingredienser – Detta är inte bara viktigt för att skapa en god smak, utan även använda ingredienser 
som kan skapa andra känslor för produkten. Exempelvis kan användningen av dyra eller ovanliga 
ingredienser lyckas skapa värden som unikhet, miljövänligt eller hälsofrämjande. Det kan även vara 
ingredienser som möjliggör produkten för konsumenter som tidigare inte kunnat ta del av den, 
exempelvis laktosfri eller veganska alternativ (Palka & Newerli-guz, 2018). 

Tillverkning och tillgänglighet – Palka och Newerli-guz menar på att det finns stortillverkare och 
småtillverkare av glass. De stora säljer mycket glass i butiker, medan småtillverkarna marknadsför sin 
glass som hemmagjord och säljs i mindre kvantiteter. Småtillverkarnas glass kan då tilltala 
lyxkonsumenterna mer då den säljs för ett dyrare pris, samtidigt som tillgängligheten av varan är 
mycket lägre, till och med obefintlig under vissa perioder (Palka & Newerli-guz, 2018). 

Innovation – Att lyckas skapa ett nyvärde i en produkt. I Palka och Newerli-guzs undersökning 
används yoghurtglass som exempel på detta, i ett försök att tilltala konsumenter med en nyttigare 
variant av glass (Palka & Newerli-guz, 2018). 

Förpackning – Palka och Newerli-guz menar på att förpackningens viktigaste funktion när det kommer 
till en lyxvara är att utstråla kvalité. Bättre material, intressanta färger och estetiska motiv ska kunna 
motivera konsumenten att köpa produkten trots det högre priset (Palka & Newerli-guz, 2018). 

2.4.3 Färg, bilder och logotyp  
När varumärken som vill framställas som lyxiga börjar sälja produkter på internet finns det många 
aspekter att ta hänsyn till gällande designen. En svårighet är att design är subjektivt där mycket ligger 
i betraktarens ögon. Det kan vara en utmaning att förstå hur lyxiga varumärkens webbsidor utmärker 
sig från andra. Enligt vad som framgår i artikeln Conceptualizing, Measuring and Managing Customer 
based Brand Equity (Keller, 1993) beskrivs det bland annat att man bör använda en mörkare 
bakgrundsfärg, samt utnyttja sidans bredd fullt ut. Vidare bör en horisontell navigationsmeny och ett 
mindre antal element användas för att webbsidan ska uppfattas som lyxig (Keller, 1993). Enligt en 
studie gjord av P. Kluge, J. Königsfeld, M. Fassnacht och F. Mitschke (hädanefter refererat som Kluge 
med flera) har hemsidor med denna typ av design en indirekt effekt på användaren som då upplever 
att hemsidan och vad den marknadsför, är mer unik och attraktiv, vilket i sin tur påverkar deras 
användarupplevelse och därmed användarens beteende (Kluge, Königsfeld, Fassnacht, & Mitschke, 
2013). McKinney har visat på att en hemsidas design är en avgörande faktor för hur nöjd användaren 
är vid första anblick vilket är avgörande för om användaren stannar på en hemsida eller ej (McKinney, 
2004). 

Det är viktigt att olika element på en webbsida hänger samman estetiskt. Ett exempel på detta är att 
färger på sidan matchar för att ge en önskad känsla för kunden att associera varumärket med. Blått, 
grönt och brunt kan exempelvis bidra till en utomhus- och naturkänsla (Rosena & Purinton, 2004). 
Färg och färgkombinationer spelar stor roll i hur lätt användaren upplever och kan ta till sig 
information på en webbsida. Eroglu med flera samt Ranganthan och Ganapathy har visat på att en 
hemsidas design, med avseende på färg och form, påverkar användarens köpbeteende och 
köpupplevelse (Eroglu, S.A., Machleit, K.A. and Davis, n.d.) (Ranganathan & Ganapathy, 2002). 
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Enligt Liang och Lai har dessa faktorer en indirekt effekt på sannolikheten att en användare återvänder 
till en hemsida (Liang & Lai, 2002).  

Enligt Tidwell finns det ett par färgprinciper som försäkrar en god användarupplevelse. Dessa är, bland 
annat, att det på en hemsida ska finnas ett konstant mönster med en mörkare bakgrundsfärg och ljusare 
förgrundsfärg eller vice versa. Oavsett hur dessa kombineras, visar forskning av Tidwell, att hemsidor 
med en mörk bakgrundsfärg upplevs som mer vass och/eller energisk (Scott & Neil, 2011). Enligt 
Stevenson med flera och Gorn med flera påverkas även tiden som användaren befinner sig på en 
hemsida av hur den är visuellt utformad (Gorn, G., Chattopadhyay, A., Sengupta, J. and Tripathi, 2004; 
Stevenson, J., Bruner, G.C. and Kumar, 2000).  

Med hjälp av tre fokusgrupper genomfördes Erika Ynghagen en undersökning om vad som ingav en 
lyxig känsla. Utifrån en påhittad webbsida fick deltagarna diskutera vilket intryck den ingav och vad 
som skulle kunna ändras och förbättras. Bilderna visade sig ha stor betydelse för intrycket, då bildspel, 
videos och mer specifika produktbilder föreslogs (Ynghagen, E. Karlsson, 2016). Lyxmärken har i allt 
större utsträckning för avsikt att skapa en bild av sig själva som kreativa och lyxiga, för att göra detta 
används ofta visuell konst (Hagtvedt, Patrick, & Hagtvedt, 2008). Joy med flera visar på lyxbutiker 
under de senaste åren har blivit hybrid institutioner som förutom att ha en butiks karaktärsdrag även 
liknar både museer och gallerier och fortsätter med att beskriva hur objekten lyfts fram för att framstå 
som konstverk (Joy, Wang, Chan, Sherry, & Cui, 2014). Lee fortsätter med att bevisa att modern konst 
är ett effektivt sätt att förmedla lyx i butiker (Y. Lee, 2014). 

Logotypens typsnitt och färg påverkar hur varumärket uppfattas av kunder. Författarna betonar att 
logotypens typsnitt ska sticka ut, men ändå passa in med övriga typsnitt. Vidare drar Ynghagen och 
Karlsson slutsatsen att nedtonade färger för logotypen passar bättre för en lyxigare känsla, samt att 
hela webbsidan ska ha koordinerade färger som inte skär sig. Det diskuteras även att vitt kan användas 
för att uppnå en fräsch och stilren känsla som associeras med tidlöshet (Ynghagen, E. Karlsson, 2016). 

2.4.4 Layout och typsnitt 
Text, menyval och bilder står i relation till varandra när det kommer till layouten på en webbsida. För 
att göra den mer lättnavigerad och samtidigt bereda mer plats för grafiskt material förordas en 
horisontell navigationsbar under headern. Vidare främjas layouten av att de mest viktiga bilderna 
presenteras så högt upp på sidan som möjligt (Ynghagen, E. Karlsson, 2016). 

Typografi betyder att skriva i enlighet med form och kommer ifrån grekiskans ord för form “typos” 
och skrift ”graphia”. Det finns flera begrepp som härrör begreppet typsnitt, där det mest självklara är 
bokstav. Typsnitt är en samling typografiska bokstäver; små och stora bokstäver, tecken och nummer 
som alla delar karaktäristika drag med varandra (Nakilcioğlu, 2013).  

Datorskärmar, mobiltelefoner och läsplattor har blivit naturliga delar i dagens moderna samhälle, och 
med den digitala revolutionen med internet i spetsen sprids nu information med hög hastighet. Som en 
konsekvens av detta har skärmar i allt större utsträckning börjat användas för att läsa text. Det har 
blivit tydligt att olika typsnitt passar bättre för digital återgivning och att andra är mer läsvänliga i 
tryckt format (Altaboli, 2013).  

Ett typsnitts läsbarhet, i synnerhet på en skärm är av överordnad betydelse när det kommer till att välja 
design. Men då det finns flera alternativ som alla ger en god läsbarhet kvarstår svårigheten att välja 
rätt typsnitt. Andra faktorer så som avstånd mellan bokstäverna, höjd, tjocklek eller grafiskt språk 
påverkar mottagaren på ett eller annat sätt. Enligt Nanxuan med flera har ett typsnitt en viss 
personlighet, exempelvis konstnärlig eller mystisk, något som genom deras kvantitativa studie 
fastställer typsnittets samspel med vårt inre känsloliv (Zhao, Nanxuan, 2018).  
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Eftersom lyx är ett subjektivt begrepp och något som förändras i takt med den kulturella utvecklingen 
är det svårt att ge en allmängiltig definition av dess utseende. I vissa studier har det visats sig att 
skrivstilsliknande typsnitt har framkallat associationer med lyx, samtidigt som andra har visat att 
typsnitt i kombination med en färg ger en kulturell koppling som i sin tur för tankarna till lyx. I den 
senare studien tog författaren upp exemplet med typsnittet Tiffany i kombination med juvelerfirmas 
Tiffany & Co.’s ikoniska ljusblå färg (Kashty, 2015). Men i motsats till teorin om att skrivstilsliknande 
typsnitt medför en air av lyx har journalisten Rob Walker gjort en iakttagelse. Erkänt lyxbetonade 
varumärken tycks övergå från deras klassiska formspråk till en stramare minimalistisk design. Han 
kommer fram till slutsatsen att dagens lyx inte utgörs av snirkliga utsvängningar utan istället av direkt 
fetlagd text, något som andas klass och samtidigt ger utrymme för varumärkes karaktär (Walker, 
2018). Chevalier med flera konstaterar även designen för lyxmärken, oavsett typ, är föränderlig och 
beroende av den 18 månaders cykel som finns för klädmärken. Författarna fortsätter att lyfta fram att 
konstant innovation gällande sin design är nödvändigt för lyxmärken för att behålla sin aktualitet 
(Chevalier, 2008). 

I en rapport från Kluge med flera (Kluge et al., 2013) undersöktes 81 stycken lyxmärkes-webbsidor 
för att förstå hur en lyxwebbsida skiljer sig från en webbsida av icke lyx-märke. Dessa webbsidor 
valdes utifrån fyra väletablerade lyxmärkesrankningar. I rapporten används ordet ”element” vid 
beskrivandet av till exempel knapp för ”Om oss” eller ”Karriär”. I denna rapport ses dessa som 
funktioner. Det finns många funktioner som brukar finnas på en vanlig hemsida men lyxwebbsidorna 
valt att inte ha med (Kluge et al., 2013).  

Författarna fortsätter att förklara att en av huvudfaktorerna som skiljer webbsidorna åt är avsaknaden 
av innehåll i lyxversionen. En majoritet av lyxwebbsidorna har en avsaknad av ”FAQ”, ”Help” och 
”Login”, något som generellt finns hos de konventionella webbsidorna. Vidare förklarar Kluge med 
flera att andra funktioner som ofta inte finns hos lyxwebbsidor är ”Om oss”, ”Karriär” och 
”Nyhetsbrev”. Det summeras till att i lyxwebbsidor är det en kraftig förminskning av antal element 
(Kluge et al., 2013). 

Ytterligare ett element som utmärkte sig mer tydligt på lyxföretagens webbapplikationer var 
navigationen. Det omnämndes tidigare att grundläggande navigation var en av de viktigaste sakerna 
för användare, men navigationen sker inte helt på samma sätt här. Det har som sagt observerats att 
nerskärningen av element som visas gör det enklare för användaren att finna de alternativ som finns 
att tillgå. En horisontell navigationsbar över ”stage content” visade sig vara ett av de vanligare 
elementen bland lyxföretagens webbapplikationer. Skillnaden var att de ordinära webbapplikationerna 
oftare valde att placera sin navigation på sidan av ”stage content” och ofta vertikalt (Kluge et al., 2013) 

2.5 Metodteori 
I detta avsnitt beskrivs teorin som ligger till grund för metoden. Avsnittet tar upp hur en förstudie ska 
göras, hur en e-shop kan implementeras, samt hur en e-shop ska utvärderas för att besvara 
frågeställningen. 

2.5.1 Framtagande av webbapplikation med god användarupplevelse 
God användarupplevelse-design är ett resultat av ett bra designarbete, eller designprocess. 
Designprocessen kan, enligt Arvola, härledas till tre huvudsakliga faser vilka är konceptfasen, 
bearbetningsfasen och detaljeringsfasen (Arvola, 2014). Konceptfasen handlar om att man tar fram en 
vision och tar reda på vad som skall tas fram och varför det tas fram. Detta görs genom bland annat 
informationsinhämtning undersökningar och analyser som leder fram till insikter. Med idéer som 
landar i en bärande idé kan man påbörja bearbetningsfasen där principer för designen bestäms och iden 
formas för att fungera praktiskt, tekniskt och formmässigt. Resultatet av denna fas konkretiseras i form 
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av en prototyp. I den sista fasen, detaljeringsfasen, konkretiseras prototypen och målbilden blir mer 
specificerad (Arvola, 2014). Designprocessen skall på en övergripande nivå gå från att vara oklar till 
att bringa klarhet i hur produkten av processen skall bli, däremot är inte processen rak och 
misslyckanden och snedsteg tillåts (Arvola, 2014). 

2.5.2 Förstudie 
En förstudie används för att hitta underlag till implementationen av e-shopen. För att tillgodose 
frågeställningens kvalitativa karaktär presenteras kvalitativa metoder.  

2.5.2.1 Enkätmetodik 
Kvalitativa undersökningar såsom enkätundersökningar kan användas för att samla in data. Vid 
utformning av påståendefrågor kan alla påstående ha samma svarsskala. Därmed kan det vara lockande 
att skapa många frågor av påståendetyp. Det kan dock bidra till att respondenterna slarvar med svaren 
och markerar ett alternativt rakt av på alla frågor (så kallad straight-lining) eller att respondentens svar 
inte matchar med svarsskalan (Revilla, Saris, & Krosnick, 2014). Ja-nej-skalor har ett tydligt och 
lättolkat ställningstagande, men ja-nej-skalor kan innebära en förenklad bild med kraftig 
informationsförlust (Wärneryd, 1990). 

En öppen fråga är formulerad så att den ger deltagaren möjlighet att svara fritt. En risk med öppna 
frågor är att testpersonen ger längre svar än vid slutna frågor, något som får till följd att datamaterialet 
blir svårt att överblicka och analysera. En öppen fråga är dock ett bra komplement till slutna 
frågor.(Wärneryd, 1990) 

För att genomföra en bra intervju krävs att frågorna är tydliga och så öppna som möjligt. Vidare finns 
det olika typer av intervjufrågor; inledande, uppföljande och tolkande. Den inledande intervjufrågan 
ämnar till att låta deltagaren fritt tolka ett ämna, därefter kanen uppföljande fråga ställas. Den 
uppföljande frågan knyter an till den inledande där den intervjuade ombeds att utveckla sina tankar 
och åsikter. En uppföljande fråga kan även vara av en mer allmän karaktär, så som exempelvis 
generiska frågor om vad testpersonen tyckte om ett specifikt objekt eller händelse eller om denne har 
något exempel på det den berättade under den inledande frågan. Den tredje formen av intervjufråga är 
den tolkande. Här ges intervjuledaren mer utrymme och tillåts fråga om sådant som den intervjuade 
inte explicit sagt. Det kan exempelvis vara: ”var det så att du blev ledsen?”.(Wärneryd, 1990) 

I ”Handbok för i uppsatsskrivande och forskningsmetodik”(Jimmie Kristensson, 2014) ges följande 
råd vid formulering av intervjufrågor:  

i. Undvik slutna frågor och försök ställa frågor som inte går att besvara med ett ord.  
ii. Undvik att ställa frågor som innehåller två frågor.  
iii. Undvik ledande frågor. Observera att den ledande frågan inte är detsamma som den tolkande 

frågan. Den tolkande frågans syfte är att bekräfta det som redan sagts.  
iv. Förhåll dig så neutral som möjligt och undvik värderande frågor.  
v. Undvik för komplicerade frågor och sträva efter ett tydligt och lättförståeligt språk. 

Bias betyder skevhet eller systematiskt fel. Det finns många olika typer av bias; urvalsfel, designfel, 
mätfel, bortfallsgel och forskarfel. Många av dessa fel är svåra att undvika helt och det är upp till 
författarna att ta ställning till hur stora de kan vara, vad de beror på och hur de påverkar studien. En 
studie med systematiska fel kan komma fram till en slutsats som inte stämmer, något som står i direkt 
relation till validiteten (Jimmie Kristensson, 2014). 
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2.5.2.2 Fallstudiemetodik 
Kvalitativ undersökning innefattar även fallstudier. En fallstudie undersöker noggrant ett särskilt 
fenomen inom ett större sammanhang för en djupare analys och förståelse för specifika begrepp och 
teorier (Nationalencyklopedin, n.d.).  

2.5.2.3 Brainwriting 
Brainwriting utvecklades av Rohrbach och har ett flertal fördelar jämfört med brainstorming. Eftersom 
det saknas en initial diskussion kan många idéer produceras under kort tid, något som är särskilt 
passande under konceptutvecklingens initiala fas. I denna process ges introverta gruppmedlemmar 
som annars inte kommit till tals utrymme att artikulera sina idéer och tankar. Å andra sidan, ges 
extroverta medlemmar en proportionell andel av idéframtagningen, något som nödvändigtvis inte 
behöver försämra kvalitén på deras idéer. En annan fördel med brainwriting är att idéer som annars 
kunnat ses som för extrema, men som för den anledningen inte behöver vara dåliga, lättare kommer 
fram eftersom de delas av kollektivet istället för att härledas till en enskild person. Den kollektiva 
aspekten har även fördelen att gruppmedlemmarna effektivt kan bygga vidare på andras idéer på ett 
koncentrerat och kreativt sätt och samtidigt dela ägandeskap för de idéer och tankar som tar form 
(Rohrbach, 1969). Problem med brainwriting-metoden kan uppstå om det finns en interpersonell 
konflikt i gruppen (VanGundy, 1984). 

2.5.2.4 User stories metodik 
User stories är en mening som beskriver en funktion som är önskad av intressenten. De kan beskriva 
både funktionella krav och icke-funktionella krav. User stories är bland annat efter deras enhetlighet 
och enkelhet vanliga strukturer inom utvecklingen av teknologi. User stories beskriver vad en 
intressent vill kunna göra eller uppleva och varför. Genom sin förutsägbara struktur kan krav på 
tekniska utmaningar som att formulera kvalitetskrav, skapa standard av systemets funktionalitet samt 
möjligheten att spåra källkoden som implementerar den (Nuseibeh & Easterbrook, 2000). 

2.5.2.5 Prototyp 
Vid produktutveckling kan en prototyp, en hypotetisk version av produkten, skapas, betraktas och 
korrigeras innan den verkliga produkten tillverkas. Med hjälp av en prototyp kan utvecklingen 
fortskrida och motivera till engagemang i projektet. Internt i företaget kan en bild av produkten 
förenkla kontakten mellan olika av avdelningar i företaget. En prototyp kan göras på flera sätt. En 
pappersprototyp som för visso har låg trovärdighet, eng. low fidelity, bör skapas tidigt för att skapa en 
uppfattning om produkten. Längre fram i projektet är det viktigt att förbättra trovärdigheten (Hartson 
& Pyla, 2012).  

En så kallad horisontell prototyp har en bred uppfattning, mindre djup och detaljrikedom om 
funktionerna i produkten än en vertikal prototyp. Den horisontella prototypen kan ge en bild av 
funktioner för olika användare. Allteftersom projektet skrider är det betydelsefullt att prototypen 
utvecklas mer detaljrikt till vertikala prototyper. När en ny funktion och dess detaljer ska utforskas är 
en vertikal prototyp bra att använda. Utvärdering av prototypen görs på passande sätt genom att 
användaren vet i vilket stadie prototypen är i (Hartson & Pyla, 2012).  

2.5.3 Implementation av e-shop 
Implementation av e-shop är resultatet av förstudien och är underlaget för utvärderingen av e-shopen 
som ska visa om frågeställningen besvarats i ett senare skede. 

2.5.3.1 Metodik gällande system  
Det primära målet med testning är att säkerställa att den utvecklade produkten uppfyller sina krav 
såsom de är specificerade i user stories. Det sekundära målet med testning är att identifiera buggar för 
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att säkerställa ett stabilt system. Nedanför presenteras några metoder för testning av 
utvecklingsprojekt. 

Big bang testning är en testningsstrategi där alla delar av systemet är sammankopplade och därmed 
testas tillsammans. Nackdelar med denna metod är att det kan vara svårt att identifiera varifrån ett 
funnet fel härstammar (Galin, 2018). 

Acceptanstester söker kontrollera att alla implementerade kravspecifikationer (user stories) fungerar 
enligt specifikationen. Detta kontrolleras genom att utföra de handlingar som är beskrivna i user stories 
på det sammansatta systemet. (Black, 2009) 

2.5.3.2 Metodik gällande kvalitetskontroll av kod 
Att utföra kvalitetskontroll av kod under arbetets gång kan utgöras genom identifiering av buggfixning 
och lokalisera förändringarna som löser buggarna (Kononenko, 2017). 

2.5.4 Utvärdering 
Teori gällande utvärderingen och dess tillvägagångssätt beskrivs nedan.  
2.5.4.1 Thinking Aloud 
Thinking Aloud är en utvärderingsmetod för användarbarhet. Thinking Aloud är då en testperson 
ombeds verbalisera sina tankar om sina upplevelser på webbapplikationen samtidigt som de använder 
dem. Testdeltagarna tillåts på så vis föra en monolog som testledarna försöker föra framåt (Boren & 
Ramey, 2000). Metoden anses fördelaktig då den skapar förståelse för användarens upplevelse om 
designen. En nackdel är att det inte går att dra statistiska slutsatser på resultatet av metoden. En möjlig 
felkälla är att testsituationen kan upplevas onaturlig av testdeltagarna vilket leder till otillförlitliga 
resultat. En ytterligare felkälla är bias från användaren påverkat av tidigare åsikter eller testledaren. 
En risk med denna metod är att resultatet inte är relevant för frågeställningen (Nielsen, 1993)  

2.5.4.2 Inompersonsdesign 
Om man gör ett experiment med fler betingelser och grupperna som utför dessa består av samma 
personer har man en inompersonsdesign. Fördelen med en inompersonsdesign är att samma deltagare 
deltar i samtliga betingelser, och skillnader mellan deltagare kan därmed elimineras. En nackdel med 
denna design är dock att en inlärningseffekt ske, där deltagarna presterar bättre vid en senare betingelse 
på grund av att de tidigare utfört liknande uppgifter i en annan betingelse (Anders Kjellberg; Patrik 
Sörqvist, 2016). För denna studie har dock ingen inlärningseffekt någon relevans eftersom det inte är 
deltagarnas prestation vid de olika uppgifterna som studeras, utan snarare deras enskilda upplevelser. 
Det är dock relevant att dela in deltagarna i två grupper och låta dessa genomföra de olika betingelserna 
i omvänd ordning. Detta för att utesluta att de olika betingelserna påverkar varandras upplevelse. 

2.5.4.3 Bekvämlighetsurval 
Bekvämlighetsurval innebär att man väljer de deltagare som är lättast att rekrytera, och som är 
lättillgängliga för forskarna (Bryman, 2011). 

2.5.4.4 Etik 
Vetenskapsrådet har satt upp ett antal forskningsetiska principer för hur forskning ska bedrivas på ett 
etiskt korrekt sätt. Dessa principer består av fyra huvudkrav som vid uppfyllande ämnar att försäkra 
en etiskt gjord studie. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare ska informeras om studiens syfte, deltagarens 
uppgift samt rättigheter. Detta innebär att deltagaren har rätt till att veta vad studien ämnar undersöka 
och med vilken anledning. Vidare har deltagaren rätt till att informeras om vad deras deltagande 
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innebär och hur data från deltagandet kommer att användas. Vidare ska deltagaren informeras om att 
deras deltagande är frivilligt, och att deltagaren har rätt att avbryta studien när som utan att uppge 
anledning (Vetenskapsrådet, 2002).Vidare ska deltagaren informeras om att deras deltagande är 
frivilligt, och att deltagaren har rätt att avbryta studien när som utan att uppge anledning 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt Vetenskapsrådet innebär samtyckeskravet, att varje deltagare ska samtycka innan de att studien 
börjar (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Vetenskapsrådet innebär samtyckeskravet, att varje deltagare 
ska samtycka innan de att studien börjar (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialitetskravet innebär att varje deltagare och dess data behandlas anonymt och utan koppling 
till denne som person (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet innebär att varje deltagare och 
dess data behandlas anonymt och utan koppling till denne som person (Vetenskapsrådet, 2002).  

Det sista kravet för att uppfylla Vetenskapsrådets riktlinjer om etisk forskning är nyttjandekravet. Detta 
innebär att samtliga insamlade data endast får nyttjas för denna studie och dess forskningsändamål. 
Vidare får data, om enskilda deltagare, inte utlånas för kommersiellt bruk eller för att på andra sätt 
tillfredsställa övrig vetenskap (Vetenskapsrådet, 2002). 
2.5.4.5 Utvärdering enligt Luxury web atmospherics: an examination of homepage design 
I artikeln Luxury Web Atmospherics: an examination of homepage design söker författarna svara på 
vilka designval som gör att en hemsida uppfattas som lyxig. Två prototyper, en lyxig och en 
konventionell, togs fram. Metoden med vilken författarna utvärderar huruvida hemsidorna uppfattas 
som just lyxiga respektive konventionella beskrivas nedan (Kluge et al., 2013): 

Utvärderingsmetoden kräver två olika hemsidor för jämförelser. Den ena hemsidan utformas efter att 
uppfylla frågeställningen medan den andra sidan utformas efter konventionell design. 
Artikelförfattarna har begränsat sig till att skapa en mock-up av respektive hemsida (Kluge et al., 
2013). 

Utvärderingsmetoden utgår från att en lyxig hemsida i högre grad uppfyller BLI-skalans dimensioner 
för vad som uppfattas som ett lyxigt märke och således ger respektive dimension upphov till en 
mothypotes (Kluge et al., 2013): 

 

• Hypotes 1: En lyxig hemsida leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad 
iögonfallandehet. 

• Hypotes 2: En lyxig hemsida leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad unikhet. 

• Hypotes 3: En lyxig hemsida leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad kvalitét. 

• Hypotes 4: En lyxig hemsida leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad hedonism. 

 

En mellandesign-undersökning med två grupper används för att ta reda på hypotesernas giltighet. Den 
ena gruppen utvärderade den lyxiga hemsidan medan den andra utvärderade den konventionella. 
Utvärderingen skedde genom ett e-formulär. Testpersonen valdes ut genom bekvämlighetsmetoden 
och de fick bedöma huruvida den hemsida de testade stämde in på de ord som beskriver det första BLI-
skalans dimensioner. Testpersonerna svarar på en sexgradig likertskala med ändpunkter 1 (Instämmer 
inte alls) och 6 (Instämmer helt) (Kluge et al., 2013). 

Svaren kring BLI-dimensionerna analyseras genom tvåsidiga oberoende t-tester med stickprov, och 
för respektive dimension beräknades p-värden för signifikansnivån där α = 0.05. Att svaren på de 
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beskrivande orden inom samma dimension korrelerade testas genom att beräkna den interna 
konsistensen för dimensionen med hjälp av Cronbach Alfa (Kluge et al., 2013). 

Resultatet från Kluge med fleras undersökning gav följande medelvärden på BLI-kategorierna för den 
lyxiga hemsidan: Iögonfallandehet (4,7), Unikhet (4,22), Kvalitet (4,1) och Hedonism (3,75). För den 
konventionella applikationen var medelvärdena följande Iögonfallandehet (4,03), Unikhet (3,73), 
Kvalitet (3,91) och Hedonism (3,48). Varav dessa uppvisade Iögonfallandehet och Unikhet en 
signifikant skillnad med t-test, där p-värdet understeg alfa på en 95-procentig signifikansnivå (Kluge 
et al., 2013). 

2.5.4.6 Statistik 
Nedan beskrivs metodteori gällande de matematiska testerna som utförs. 

2.5.4.6.1 Hypotesprövning 
Inom statistik används hypotesprövning för att med en viss sannolikhet, p, kunna påvisa att ett 
förhållande gäller, eller om det inte går att säga. Detta utnyttjas för att kunna beräkna sannolikheter 
för skeenden givet förhållanden som inverkar. Beroende på olika förhållanden måste testen anpassas 
därefter, exempelvis beroende på vilken typ av fördelning som ett stickprov består av. Vid 
hypotesprövning ställs två hypoteser upp; nollhypotesen H0 samt dess mothypotes H1. Vid 
hypotesprövningen beräknas huruvida nollhypotesen kan förkastas till förmån för mothypotesen till 
en viss signifikansnivå (Blom, Enger, Englund, Grandell, & Holst, 2011). 

Ett test för att undersöka om medelvärdet av skillnaden mellan två stickprov är noll är att använda ett 
t-test. Detta förutsätter att mätvärdena är normalfördelade. Om fördelningen är okänd kan fördelningen 
istället approximeras till en normalfördelning med den centrala gränsvärdessatsen (Kanji, 1999). En 
sådan undersökning behandlar parvisa mätningar, det vill säga det är samma urval som testas två 
gånger men under olika förutsättningar, och en skillnad mellan dess utfall vill påvisas eller motbevisas 
(Blom et al., 2011). 

Nedan följer beräkning av Z-värdet för nollhypotesen att differensen mellan två stokastiska variabler 
är noll. De två stokastiska variablernas fördelningar är okända, men approximeras med parvisa 
mätningar genom stickprov. 

&'~(*' + ∆, ./) 

1'~(*'	, .3) 

 
4' = &' − 1'	~	(∆	, .) 

Hypoteser sätts till: 

67:	∆	= 0 

6/:	∆	≠ 0, :;;:<	∆	> 0 

Den stokastiska variabeln D 	är approximativt normalfördelning enligt nedan. 

D 	 ≈ N(∆	,
.

√B
) 

Standardavvikelsen skattas. 
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1

B − 1
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Z-värde fås enligt nedan.  

J =
D 	 − 0

C
√B
K

≈ L(0,1) 

Där *' är väntevärde för observation i, . är variansen, X och Y är stokastiska variabler för 
observationer y och x, ∆ är differens i väntevärde mellan de olika stokastiska variablerna, n är antalet 
observationer och C3 är en skattad standardavvikelse för den stokastiska variabeln för differensen 
mellan Y och X. 

H0 förkastas till förmån för H1 om Z-värdet är större än värdet för normalfördelningskurvan vid 95% 
signifikansnivå (Kanji, 1999), givet likhet i H0.  

Figur 5 – Normalfördelningskurva där z-värde > c-värde 

 
2.5.4.6.2 Cronbach alfa 
Cronbach alfa är ett test för att mäta den interna konsistensen vid en gruppering av förklaringsvariabler 
till ett skeende (Oxford, 2006). För att beräkna Cronbach alfa behöver korrelationerna mellan de olika 
förklaringsvariablerna och medelvärde av dessa tas fram. Vid Cronbach alfa önskas en hög korrelation 
mellan variablerna, då detta påvisar att dessa förklaringsvariabler pekar i samma riktning och därmed 
blir samstämmiga till en slutsats. Cronbach alfa beräknas enligt nedan:(Hays, 1969)  

M =
N r 	

(1 + (N − 1) r 	)
 

Där K är antalet förklaringsvariabler och r   är medelvärdet av korrelationerna mellan 

förklaringsvariablerna. För att förklaringsvariablerna skall ses som tillförlitliga krävs ett Cronbach 
alfa-värde på 0,7 eller högre.(Hays, 1969)  

2.5.4.6.3 Konfidensintervall 
Inom matematisk statistik används konfidensintervall för att ge en indikation på inom vilket intervall 
en andel av ett stickprov kommer hamna, givet en känd fördelning med kända parametrar. Vid ett 
konfidensintervall med 95 % konfidensgrad kommer 95 % av stickproven hamna inom intervallet, 
givet att ett obegränsat antal observationer görs. Detta medför att konfidensintervallet blir ett sätt att 
skatta inom ett intervall som ett enskilt stickprov kommer hamna, men lämnar inga garantier för detta. 
En hög konfidensgrad medför ett brett intervall, medan en lägre konfidensgrad kan smalna av 
intervallet, då sannolikheten att hamna inom intervallet minskar (Blom et al., 2011). Om 
konfidensintervallen för två medelvärden som jämförs överlappar går det inte säga att det finns en 
signifikant skillnad mellan dessa på den givna nivån  
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3. Metod 
Metodkapitlet beskriver arbetet som genomförts i syfte att besvara frågeställningen och de åtgärder 
som vidtagits för att säkerställa en hög kvalité, och för att göra studien replikerbar. Metodkapitlet 
inleds med en genomgång av den förstudie som inledde arbetet med webbapplikation som utvecklades, 
hädanefter refererat till som Kronsylt då det är namnet på webbapplikationen. I det nästföljande 
implementeringsavsnittet redogörs det för hur webbapplikationen realiserades, ur tekniska- och 
designmässiga perspektiv. Kapitlet om utvärderingsteori beskriver den teoretiska referensram som 
använts för att genomföra den i nästa kapitel följande utvärderingen. Avslutningsvis redovisas de 
metoder och beräkningar som använts för att analysera datamaterialet från utvärderingen.  

Figur 6 - Metodens delkomponenter och deras ordningsföljd i arbetet. 

 

 
3.1 Förstudie 
Arbetets första fas bestod av en förstudie vars syfte var att ta fram ett realiserbart koncept och 
säkerställa dess affärsmässiga relevans och tekniska lämplighet i avseende på projektets omfattning. 
Metoden som användes för att forma konceptet Kronsylt inleder avsnittet och följs av en redogörelse 
för hur applikationens utformning bestämdes. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur den 
specificeringen som senare utgjorde grund för utvecklingen av webbapplikationen togs fram.  

3.1.1 Framtagning av koncept  
I framtagningsprocessen för konceptet kring Kronsylt fokuserades arbetet kring marknads- och 
affärsmässiga perspektiv. För att lyckas komma fram till en intressant och motiverande idé att forma 
arbetet kring undersöktes vilken typ av produkt som kunde vara av intresse, eventuell 
konkurrenssituation och möjlig nisch för konceptet.  

3.1.1.1 Brainwriting  
Brainwriting (VanGundy, 1984) användes flertalet gånger under projektets gång, exempelvis hölls en 
initial workshop i syfte att finna en passande produkt och frågeställning samt för att ta fram 
funktionalitet. Processen under Brainwriting-sessionerna såg ut som följande:  

1. Gruppen samlades och fick ett varsitt blankt papper. De ombedes att anonymt skriva upp det 
upplevda problemet. En person agerade moderator och tog tid för varje omgång.  

2. Under tystnad fick gruppmedlemmarna skriva ner tre idéer som kunde lösa problemet.  
3. Efter tre minuter samlades alla papper in och blandades för att sedan delas ut igen. Om en 

person fick sitt eget papper upprepas proceduren. Nu ombedes medlemmarna att skriva tre nya 
lösningar alternativt bygga vidare på det problem som tidigare skrivits.  

4. Moderatorn bestämde hur många rundor som genomfördes.  
5. När alla rundor genomförts samlades papperna in och idéerna skrevs upp på en 

whiteboardtavla. Därefter inledes en diskussion kring vilka idéer som bäst skulle lösa det 
aktuella problemet (VanGundy, 1984).  

3.1.1.2 Initial enkätstudie  
En mindre enkätstudie genomfördes för att samla in data. Utfallet beskrev huruvida det fanns ett 
faktiskt behov efter Kronsylts koncept eller ej. Självrapportering tillämpades där enkätdeltagarna 
besvarade enkäten enskilt. Enkäten distribuerades och besvarades via internet. Med utgångspunkt från 
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detta utformades den initiala enkätstudien så kortfattad som möjligt, dels genom ett minimalt antal 
frågor och där tillhörande svarsalternativ var förbestämda. Förutom frågor som rörde inställningen till 
konceptet kartlades individuella karaktäristika. Syftet var att identifiera eventuella skillnader i 
svarsmönstret och därigenom söka hitta en avgränsad målgrupp. 

3.1.2 Utformning av webbapplikation  
I avsikt att stärka det teoretiska underlaget för vilken utformningen av applikationen genomfördes en 
fallstudie. Syftet var att få en praktisk inblick i hur dagens lyxaktörer utformar sina e-
handelsplattformar. Både användarupplevelsen och användargränssnittet granskades, dessa 
kategoriserades i områdena logotyp, typsnitt, layout, design och funktionalitet. Kategorierna fick sedan 
ett tillhörande frågebatteri. För att minska risken för att det empiriska materialet grumlades av egna 
antaganden formulerades frågorna utifrån en binär struktur med ”ja” eller ”nej” som enda alternativ. 
Vilka hemsidor som valdes ut till att ingå i fallstudien beslutades av enskilda gruppmedlemmar med 
kriteriet att personen uppfattade hemsidan som lyxig. 

Utifrån teorin och ovan nämnda fallstudie togs en lista med designfaktorer fram. Varje avsnitt i teorin 
bearbetades för att hitta konkreta faktorer som direkt kunde kopplas till hur lyx såg ut och frågor med 
stor konsensus från fallstudien söktes. Dessa sammanfattades sedan i en lista (se bilaga 3) och låg till 
grund för skapandet av user stories och en designprototyp. I de fall motsägande fakta presenterades 
valdes den mest aktuella källan, och frågor från fallstudien där svaren saknade konsensus bortsågs 
ifrån. Listan sammanställdes med utgångspunkt av att design och vad som anses vara lyxigt är 
föränderligt och kunde därför inte ge detaljerad information om utformningen av webbapplikationen. 
I breda penseldrag målades istället ett recept kring hur lyx såg ut. Listan hade även i syfte att fungera 
som en klassificeringsgrund för studiens senare utvärdering.  

3.1.3 User stories 
Med arbetets frågeställning som utgångspunkt inleddes en brainwriting session i syfte att formulera 
user stories. Användarberättelserna beskrev handlingar eller funktionalitet som såväl användare som 
administratör kunde tänkas vilja utföra. Dessa sammanställdes sedan i en Excel som därmed utgjorde 
projektets productbacklog. Eftersom utvecklingen utgick ifrån användarberättelserna formulerades de 
i avseende på listan med faktorer för lyxig design och funktionalitet, de skrevs enligt:  

”Som X vill jag kunna Y.” 
”Som kund vill jag kunna logga in.”  

”Som administratör vill jag kunna lägga till en ny sylt.” 
 

Där X är agenten; kund eller administratör och Y avser funktionaliteten i fråga. När brainwriting-
processen uppnått en mättnad samlades alla förslag in, eventuella dubbletter sorterades bort och 
snarlika idéer förenades till en user story. Därefter tilldelades de ett task-id och graderades på en 
tregradig skala i avseende på hur viktig användarberättelsen var för arbetet. Skalan definierades enligt: 

Tabell 1 - Prioriteringsskala för user stories 

Prioritet Kommentar 
1 Nödvändigt för att besvara frågeställningen 
2 Förhöjer det upplevda uppfyllandet av frågeställning 
3 I mån av resurser 

3.1.4 Prototyp 
En prototyp togs fram för att underlätta utvecklingen av webbapplikationen som skulle ligga bakom 
undersökningen av lyx och besvara frågeställningen. Genom prototypen utvecklades designen i ett 
tidigt stadie för att kunna korrigeras efterhand.  
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Prototypen utvecklades i syfte att visa en övergripande bild av designen (Hartson & Pyla, 2012). Att 
ha en prototyp är ett viktigt steg mellan användarupplevelse-designfaserna (Arvola, 2014). För att 
kunna få in hur teorin om lyxig design bör tillämpas tas faktorer från listan med lyxdesignfaktorer med 
i prototyputformandet. Den baseras även på teorin om hur en e-shop bör utformas i allmänhet. Det 
första utkastet på prototypen innehöll endast startsidan, produktsidan samt sidan för gör-din-egen-sylt. 
Dessa var alla ritade på papper. Det andra utkastet innehöll samma sidor men gjordes med ett digitalt 
bildverktyg. I detta stadium bedömdes inte prototypen innehålla alla funktionaliteter som efterfrågats 
i behovsanalysen. I det andra stadiet var prototypen på den horisontella prototypsnivån. I det tredje 
och sista stadiet utvecklades e-shopens alla efterfrågade sidor i detaljnivå. Detta stadie var en vertikal, 
detaljrik prototyp.  

3.2 Implementering 
Implementering av e-shopen gjordes utifrån förstudien och prototypen. Denna del förklarar hur 
arbetet kontinuerligt kontrollerades och hur arbetet lades upp för att nå det önskade resultatet.  

3.2.1 System  
I figur 7 beskrivs hur kommunikation mellan klient, server, Stripe och databasen sker.  
 

Figur 7 - Arkitektur för Kronsylts system 

 
3.2.1.1 Front-end 
Webbapplikationens front-end, vilket motsvarar det som visas på klientens skärm programmerades i 
HTML, JavaScript och CSS. För att få webbapplikationen att anpassa sig till olika plattformar och 
skärmstorlekar användes verktyget Bootstrap. JavaScript användes också för att kommunicera med 
servern. Designval under arbetet med frontend har utgått från den framtagna listan med lyxiga 
designfaktorer. 

För att kunna hantera varor som blivit tillagda till varukorgen användes cookies. Detta för att kunna 
hantera informationen på ett enkelt och smidigt sätt. Viktigt att tillägga är att prishantering fortfarande 
är beroende av information som ligger i databasen och därmed inte går att manipulera från klienten.  
 
3.2.1.2 Back-end 
Webbapplikationens back-end kan klienten varken se eller interagera med och den innefattar 
manipulering eller lagerhållning av data. Denna kod skrivs med hjälp av ramverket Flask, i språket 
Python. Till Flask tillkom det ett antal moduler, exempelvis Flask-admin och Flask-Login (för 
fullständig lista se bilaga 4). Databashanteringen drevs av Flask-sql.  
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Som betalningsmetod valdes Stripe. Stripe anropas av serversidan när användning ska ske och 
informationen om vilka kostnader köpet innefattar hanteras med hjälp av de priser som ligger i 
databasen. 
 
3.2.2 Testning 
All testning utfördes manuellt enligt big-bang metodik. Testningen sker av en annan projektmedlem 
än den som utvecklat den komponent som testas. Acceptanstester utfördes i slutet av varje iteration.  

3.2.3 Bilder 
Bildernas komposition valdes med hänsyn till teorin gällande modern konst(Hagtvedt et al., 2008) 
och Palka med fleras studie(Morville & Sullenger, 2010) som visade på att användandet av lyxiga 
ingredienser och detaljer leder till en förstärkt upplevelse utav lyx. Fokus lades även på att främja en 
känsla av kreativitet i enlighet med Hagtvedts med fleras studie (Gorn, G., Chattopadhyay, A., 
Sengupta, J. and Tripathi, 2004). Färgerna valdes i enlighet med fallstudien (se bilaga 2) till högt 
kontrasterande men harmoniserande. 

3.3 Utvärdering 
För att utvärdera hur väl e-shopen förmedlar en lyxig känsla genomfördes en undersökande studie. 
Utvärderingsmetoden baseras på den som Kluge med flera använder i sin studie från 2013. 
Utvärderingen har en kvantitativ och en kvalitativ del, detta för att få en så stor förståelse och 
heltäckande utvärdering som möjligt.   

Figur 8 - Tidsaxel för utvärderingsförfarande av frågeställning 

 
Baserat på studien genomförd av Kluge med flera från 2013 (Kluge et al., 2013) har en 
utvärderingsmetod framtagits. För ökat dataunderlag och därigenom en möjlighet till djupare förståelse 
av huruvida frågeställningen uppfylls har den ursprungliga utvärderingsmetodens kvalitativa metod 
kompletterats med en kvantitet del. 

3.3.1 Beskrivning av utvärderingsmetod 
I likhet med Kluge med fleras studie togs en lyxig och en konventionell webbapplikation fram. Den 
konventionella webbapplikationen valdes ut genom att gå efter Kluge med fleras designfaktorer för 
hur en konventionell webbapplikation ser ut. Webbapplikationen som valdes som konventionell 
webbapplikation var Matsmart.se, en e-handel för livsmedel med ofta stor rea. En skärmbild över 
denna webbapplikations startsida finnes i bilaga 12. 
 Följande hypoteser utvecklades baserat på BLI definitionen av lyx: 

v Hypotes 1: En lyxig webbapplikation leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad 
iögonfallandehet. 

v Hypotes 2: En lyxig webbapplikation leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad 
unikhet. 
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v Hypotes 3: En lyxig webbapplikation leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad 
kvalitét. 

v Hypotes 4: En lyxig webbapplikation leder, i högre grad än en konventionell, till uppfattad 
hedonism. 

Testpersonerna bestod av 34 personer som valdes ut med bekvämlighetsurval. En utförandeguide 
utformades för arbetet med att inhämta dataunderlag från testpersonerna. Utförandeguiden återfinns 
som bilaga 6, och bestod i korthet av följande steg: 

1. Testpersonen hälsas välkomna. De forskningsetiska principerna beskrivs och 
samtyckesformuläret (se bilaga 5) undertecknas i enlighet med informationskravet. 
Utvärderingens upplägg presenteras. Bland annat får testpersonen information om att denne 
senare kommer att utföra uppdrag på två olika webbapplikationer. Under det att uppdragen 
utförs ska testpersonen högt beskriva dennes upplevelse, enligt utvärderingsmetoden Thinking 
Aloud. 

2. Testpersonen genomför en serie av uppdrag på antingen Kronsylt eller den konventionella 
webbapplikationen. Då studien är av typen inomgruppsdesign kommer samma testperson 
genomföra uppdrag på båda applikationerna. Vilken applikation som testas först slumpas dock 
för respektive testperson. Parallellt med att uppdragen utförs beskriver testpersonen högt sin 
upplevelse av webbapplikationen, vilken registreras av en projektmedlem. 

3. Efter att uppdragen utförts ombeds testpersonen fylla i ett e-formulär.  

För att kunna avgöra om fler delar på en webbapplikation hade inverkan på om webbapplikationens 
design upplevdes som lyxig kompletterades Kluge med fleras kvantitativa studie med en kvalitativ del. 
Den kvalitativa delen bestod i att testdeltagaren fick verbalisera sina tankar enligt Thinking Aloud 
metodik. På så sätt kunde tankar som inte fick utrymme i enkätsvaren fångas. 

En webbapplikation som har lyxfaktorerna införda (Kronsylt) och en annan kommersiell 
webbapplikation som inte uppfyller parametrarna för lyx baserat på Kluge, samlad teori och samt 
resultatet från fallstudien. Denna applikation refereras till som konventionell. Likt Kluge med fleras 
studie får testpersonerna värdera sina upplevelser på BLI-skalan. I denna studie används dock den 
uppdaterade och reviderade BLI-skalan. 

3.3.2 Procedur 
I detta avsnitt presenteras den procedur som testdeltagarna genomförde. I korthet fick deltagarna först 
besöka en av webbapplikationerna, genomföra uppdrag på webbapplikationen, fylla i ett formulär om 
sin upplevelse, besöka en annan webbapplikation, fylla i ett likadant formulär som innan, gå in på 
Kronsylt och blanda samt köpa sin egen sylt, besvara övergripande frågor och avslutningsvis fylla i en 
enkät med frågor kopplade till användarupplevelsen. För fullständig procedur se bilaga 6 över 
utvärderingsmetod.  

3.3.2.1 Thinking Aloud  
Under den andra iterationen rekryterades en testgrupp vars syfte var att utvärdera om frågeställningen 
besvarats. Utvärderingen genomfördes först i iteration två, eftersom en i så hög grad som möjligt 
färdigställd webbapplikation skulle ge en mer rättvisande bild av resultatet.  

Utvärderingen kretsade kring fyra uppdrag som testpersonen skulle genomföra på Kronsylt respektive 
den konventionella applikationen. Uppdragen var identiska för de båda applikationerna och 
testpersonerna fick under tiden de genomförde uppdragen verbalisera sina tankar och intryck enligt 
Thinking Aloud. Detta var för att fungera som ett kvalitativt komplement till enkätsvaren.  
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Testledarens huvudsakliga uppdrag var att instruera testpersonen och dokumentera dennes svar. Vid 
sidan av detta ställde testledaren öppna- eller följdfrågor om Thinking Aloud proceduren avstannade. 
Dessa formulerades efter hand och var således inte planerade på förhand.  

Med testpersonens medgivande spelades svaren in. Efter utvärderingen gicks dessa igenom och 
kategoriserades i en mall för applikationernas olika komponenter. Den tid som stod till förfogande 
begränsade transkriberingens omfattning till att enbart bestå av nyckelord under respektive kategori.  

3.3.2.2 Förberedelser 
Innan utvärderingstillfället gjorde testledaren sig bekant med en intervjuguide. Genom att vidta denna 
åtgärd minimerades risken för spretiga svar, otydliga instruktioner samt att testpersonen skulle uppleva 
att dennes tid inte respekterades. Därefter delgavs utvärderingens upplägg och i enlighet med 
vetenskapsrådets rekommendationer information om studiens syfte och deltagarens roll. Därpå fick 
testpersonen fylla i en samtyckesblankett och möjlighet att ställa eventuella frågor. Deltagarna har 
benämnts med ett identifikationsnummer och informationen var inte tillgänglig för personer utanför 
forskningsgruppen, i enlighet med konfidentialitetskravet. 

3.3.2.3 Utförande 
Vid genomförandet tillämpades inompersonsdesign, det vill säga att deltagarna slumpmässigt delades 
upp i två grupper. Alla testdeltagare genomförde samma uppgifter, men den ena gruppen började med 
att utvärdera den konventionella applikationen och sedan Kronsylt, varav den andra gruppen utförde 
uppdragen i omvänd ordning.  
 
3.3.2.4 Gör egen sylt  
För att utvärdera Kronsylts gör egen sylt sida ombads testpersonen att komponera en egen sylt på sidan 
avsedd för detta. Proceduren var utformad på så sätt att testpersonen fick testa sidans alla komponenter; 
välja burkstorlek, bär, extraingredienser och etikettutformning. Eftersom referenssidan inte hade denna 
funktionalitet var detta en del som enbart testades för Kronsylt. Då en statistisk jämförelse inte var 
möjlig, tillämpades enbart Thinking Aloud.  

3.3.2.5 Slutfrågor  
Under slutfasen av utvärderingen ställdes ett par avslutande frågor om specifika delar av 
applikationerna. Dessa frågor ställdes för att kunna få jämförbara svar mellan applikationerna, samt 
för att erbjuda testpersonen att utrycka sina funderingar innan avslut. 

3.3.3 Analys av resultat 
Resultatet från BLI-skalan analyseras med olika metoder för att kunna validera resultatet. 
På insamlade data från E-formulären utfördes hypotesprövningar för BLI:s dimensioner, både från 
direkta frågor samt baserat på respektive dimensioners underord från BLI (Vigneron & Johnson W. 
Lester, 2004). Nollhypoteserna formulerades till att det inte är någon skillnad i upplevd lyxighet mellan 
den lyxiga och den konventionella webbapplikationen, i enlighet med A. Kjellberg, J. Enger, G. 
Englund, J. Grandell och J. Holst (Blom et al., 2011). 

Den interna konsistensen beräknades även för respektive BLI-dimensions underord för att påvisa hur 
väl dessa gemensamt beskriver dimensionen (Upton & Cook, 2014). 

Orden från Thinking Aloud grupperades efter vilken sida som testdeltagarna beskrev, dessa bestod 
utav start-, om oss-, och produktsida samt för Kronsylt även sidan för gör en sylt. För varje delsida 
samlades multipler utav ord som hade förekommit mer än en gång. Uttrycken som användes för att 
analysera sidorna kategoriserades sedan på följande sätt: 
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v Känslouttryck - Känslor eller generella emotionella reaktioner som uttrycktes av deltagarna 
v Synintryck - Beskrivningar av vad deltagarna såg och vad de tyckte om det 
v Layout – Beskrivningar som rörde layouten  
v Bilder – Beskrivningar som rörde bilderna  
v Innehåll – Beskrivningar som rörde innehållet på hemsidan så som text och titlar  

Gör en sylt-sidans ord delades även in i kategorierna: 
v Burkval – Beskrivningar som rörde möjligheten att välja burk 
v Ingredienser – Beskrivningar som rörde de olika ingredienserna 
v Extraingredienser – Beskrivningar som rörde extraingredienser 
v Etikett – Beskrivningar som rörde etiketten 
v Sammanställning – Beskrivningar som rörde sammanställningen 
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4. Resultat 
Resultatet av förstudie, implementering och utvärdering redovisas i detta kapitel för att senare 
kunna analyseras och diskuteras. 

4.1 Förstudie 
Nedan redovisas resultatet av förstudien som innefattar enkätundersökning, user stories, fallstudie 
och prototyp. 

4.1.1 Enkätundersökning 
Utifrån enkäten framkom det att endast en femtedel (av 162 svarande) i dagsläget kokar egen sylt. Fyra 
femtedelar av de tillfrågade ansåg att det vore intressant med möjligheten att få sin egenkomponerade 
sylt hemskickad i brevlådan. Utöver detta kunde det anas att det finns en marknad för försäljning direkt 
mot företag, till exempel som julpresenter eller kommunikationsmaterial. 

4.1.2 User stories 
Under förstudien skapades user stories under olika kategorier som delades upp i mindre tasks (se bilaga 
8). Vid implementering av dessa togs hänsyn till prioriteringsordningen och därmed vilka som var 
mest relevanta för frågeställningen. I slutändan reviderades en del av dessa efter diskussion och en del 
togs bort helt. De user stories och task som implementerades markerades med grönt under status, 
medan de som ej implementerades markerades med rött och reviderade med gult och en tillhörande 
kommentar. Nedan (se tabell 3) visas några exempel på user stories och deras status. 

Tabell 2 - Utdrag ur bilaga 8 - productbacklog. 

ID PRIORITET TASK USER STORIES STATUS KOMMENTAR 

Y2 1 Knapp för att 
bekräfta 

Som kund vill jag 
kunna betala 

  

AG
1 

2 Bild på burkens 
etikett som 
inkluderar 
resultatet av 
kundens val 

Som kund vill jag 
att etiketten ska 
innehålla en lista 
med bärinnehåll 

 Etiketten visar 
endast den 
egenskrivna titeln 
och beskrivningen 

AA
1 

3 Olika knappar 
med respektive 
sötnings-sort att 
trycka på som 
markeras 

Som kund vill jag 
kunna välja typ av 
socker 

  

 
4.1.3 Fallstudie 
Fallstudien visade på att urvalet i hög grad delade gemensamma designattribut. Även om 
webbapplikationerna erbjöd olika produkter och skiljde sig åt vad gäller detaljerade designval så som 
exempelvis färg och typsnitt, kunde ett generellt designmönster bestämmas utifrån den diskreta 
fördelningen med ”ja” och ”nej” som enda två alternativ. Studien visade på en övergripande likhet i 
svaren. Ofta var det en hög andel ”ja” eller en hög andel ”nej” och sällan en jämn blandning av de 
båda. Det är dock värt att påpeka att det inte uteslutande såg ut så, utan det fanns frågor som gav 
varierande svar. Det exakta resultatet och valda webapplikationer går finna i bilaga 2.  
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4.1.4 Prototyp 
Den slutliga prototypen som togs fram under förstudien hade som syfte att redovisa en grundläggande 
bild av hur applikationen skulle designas och vilka funktionaliteter kunde förväntas. Prototypen 
inkluderade tre olika sidor, samt en grundläggande navigation för att användaren ska kunna bilda sig 
en uppfattning om hur navigationen mellan de olika sidorna fungerar. Även en del funktionalitet 
redovisades i prototypen, bland annat hur sidan för köp hanterade olika klick på produkter. De sidor 
som inkluderades i prototypen var en startsida, en sida där produkter kan köpas och en sida för att 
kunna skapa en egen produkt. Val av design och layout till prototypen baserades på den framtagna 
listan över lyxdesignfaktorer (se bilaga 3) som togs fram under förstudien. Bilderna som redovisades 
i prototypen var inte de som användes i slutprodukten, utan var enbart där för att fylla de platser där 
bilder tänktes placeras. Med denna prototyp som grund utvecklades applikationen därefter. 
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4.2 Implementation 
Nedan redovisas resultatet av implementeringen; slutresultatet på webbapplikationen.  
4.2.1 Startsida 

Figur 9 - Skärmbild av startsida för Kronsylt. 

 

Kronsylts startsida designades enligt teorin med en stor horisontell, färgstark och heltäckande bild 
längst upp. I enlighet med fallstudien (se bilaga 2) användes konceptuella bilder med fokus på att bidra 
med en känsla, framför att demonstrera produkterna och placerades i ett galleriformat. 

4.2.2 Header 
Utifrån fallstudien (se bilaga 2) återfanns det att ett rakt typsnitt på logotypen var det vanligaste på de 
undersökta webbapplikationerna. Vidare förankrades det i teorin att textens färg skulle vara svart med 
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vit bakgrund för att uppnå en fräsch och stilren känsla associerad med tidlöshet. Den inloggade såväl 
som den utloggade användaren kan genomföra ett köp. Men det är bara den inloggade användaren som 
har tillgång till sidan ”mina sidor” där personuppgifter och orderhistorik finns.  

4.2.3 Navigationsmeny 
Menyn utvecklades utifrån såväl teori som fallstudie (se bilaga 2). En horisontell, centrerad samt 
avskalad navigationsmeny återfanns som lyxigt design- och funktionalitetsmässigt i teori och 
fallstudie. 

4.2.4 Footer 
Footern utvecklades och designades med länkar till sidor som bortprioriterades i navigationsmenyn 
samt med flertalet kolumner. Då Kronsylt inte har några sociala medier exkluderades länkar till dessa.  

4.2.5 Kontakt 
Kontaktsidan används av såväl inloggade som icke-inloggade användare för att skicka meddelanden 
till företaget. Om användaren är inloggad fylls automatiskt användarens personuppgifter in i 
formuläret. Meddelandena skickas till företagets databas. Kontaktsidans design har utvecklats med 
avseende på fallstudie (se bilaga 2) med få bilder och ett användarvänligt tillvägagångssätt för 
kommunikation med företaget. 

Figur 10 - Skärmbild av Kronsylts kontaktsida där användaren är utloggad. 
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4.2.6 Om oss/koncept 
Figur 11 - Skärmbild av Kronsylts ”om oss” sidor. 
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Figur 12 - Skärmbild av Kronsylts konceptsida. 

 

Utifrån fallstudien (se bilaga 2) togs en konceptsida/historiebeskrivande fram. Språket på sidan 
innehöll ord som kan sammankopplas med BLI:s definition av lyx. I enlighet med fallstudien användes 
även endast ett fåtal bilder där elementen centrerades i förhållande till varandra och en större och 
smalare horisontell bild placerades högst upp och där det fanns mellanrum mellan olika element på 
sidan. På samma vis skapades konceptuella bilder som fokuserade på att bidra med en känsla för 
företaget och inte nödvändigtvis direkt demonstrera produkter. Bilderna sammansattes även med fokus 
på att skapa ett intryck av modern konst och konstnärlighet. Färgerna för text och bakgrund hölls 
neutrala och ljusa, med vit bakgrund enligt fallstudien vilket går emot teorin om svart bakgrund.  
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4.2.7 Produktsidor 
Figur 13 - Skärmbild av Kronsylts produktsida. 

 

Produktsidan hölls avskalad med ett fåtal produkter där varje produkt presenterades på ett konceptuellt 
sätt med fokus på ett konstnärligt intryck med intentionen att skapa ett samstämmigt uttrycksspråk, 
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likt konst i ett galler. I enlighet med fallstudien (se bilaga 2) valdes stora bilder som gick från kant till 
kant på applikationen. Detaljinformation om produkterna var dolda fram till klick för att främja det 
enhetliga intrycket. Titlarna på produkterna gavs namn som inte direkt var en beskrivning av produkten 
eller dess innehåll, detta i enighet med fallstudien där namnen även fokuserade på att skapa ett 
konstnärligt intryck och istället förmedla en känsla. Produktbeskrivningarna innehöll i enighet med 
fallstudien beskrivande ord karakteriserade av många adjektiv och fokuserade mer på att skapa en 
känsla än att beskriva produktegenskaper.  
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4.2.8 Gör egen sylt 
Figur 14 - Skärmbild av Kronsylts gör egen sylt-sida 
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Gör egen sylt-sidan skapades för att främja känslan av unikhet genom att testpersonen fick möjlighet 
att skapa sin egen blandning, samt välja både titel och beskrivning. Sidans intention var även att 
använda IKEA-effekten för att testpersonerna skulle få ett positivare intryck av applikationen och dess 
produkter genom att låta dem välja själva. För att behålla en lyxig atmosfär fokuserade även sidan att 
behålla en minimalism med utskurna bilder för ingredienser och burkval. Förutom de färgstarka 
bilderna hölls färgerna på en svartvita skala.  

4.2.9 Bilder 
Bilderna visas i figur 9 - 14. 

4.3 Utvärdering 
Här nedan presenteras resultatet av utvärderingen som gjordes med 34 personer. Enligt metodteorin 
granskas resultatet genom att testa signifikansen samt att få fler detaljer genom Thinking Aloud.   

Figur 15 - Konventionell referenssida 

 
4.3.1 Brand Luxury Index 
För en tydligare bild över vilka underord som tillhör vilken dimension, se figur 3. 

4.3.1.1 Presentation av mätresultat 
Resultatet av respektive medelvärde visas i diagrammet nedan. För Kronsylt fick respektive kategori 
följande på en ett-till-sex-gradig skala. Iögonfallandehet (4,4), Unikhet (4,6), Kvalitet (4,6), Hedonism 
(4,3) samt Övrigt (4,0). För den konventionella applikationen var resultaten motsvarande 
Iögonfallandehet (2,6), Unikhet (2,7), Kvalitet (2,3), Hedonism (2,9) samt Övrigt (2,9). 
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Figur 16 - Dimensionerna uppbyggda av underord, samt z-värde och kritisk gräns för z-värdet. 

 

Figur 17 - Dimensionerna vid direktfrågor, utan underord. 

 

Tabell 3 - Exakta z-värden för dimensionerna och den kritiska gränsen c (C-värden). 

  Analys av Z   
  Z-värden C-värden 
Iögonfallandehet 10,621 1,960 
Unikhet 11,444 1,960 
Kvalitet 10,629 1,960 
Hedonism 6,181 1,960 
Övrigt 5,834 1,960 
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Tabell 4 - Intern konsistens för respektive applikation. 

 

Tabell 5 - Differensen mellan webbapplikationernas interna konsistens. 

 

4.3.1.2 Konfidensintervall 
Följande diagram visar medelvärdet, medianen samt konfidensintervallet på en 95-procentig 
signifikansnivå för respektive webbapplikation och ord. De är uppdelade inom varje kategori. 

Figur 18 - Underord för dimension iögonfallandehet (exakta värden återfinns i bilaga 9) 

 

Figur 19 - Underord för dimension unikhet (exakta värden återfinns i bilaga 9) 

 

Kronsylt Konventionell sida
Iögonfallandekonsumtion 0,357 0,466
Unikhet 0,707 0,203
Kvalitet 0,760 0,738
Hedonism 0,415 0,641
Övrigt 0,733 0,594

Intern konsistens för respektive sida

Iögonfallandekonsumtion 0,488
Unikhet 0,462
Kvalitet 0,749
Hedonism 0,585
Övrigt 0,756

Intern konsistens för differensen (Kronsylt-Konventionell sida)
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Figur 20 - Underord för dimensionen kvalité (exakta värden återfinns i bilaga 9). 

 

Figur 21 - Underord för dimensionen hedonism (exakta värden återfinns i bilaga 9). 

 
 
. 
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Figur 22 - Underord för dimensionen övriga (exakta värden återfinns i bilaga 9). 

 

4.3.1.3 Sammanfattning av det statistiska resultatet 
Figur 18 – 22 visar om underorden skiljer sig signifikant mellan de två applikationerna. Den 
signifikanta skillnaden tyds av de ord som inte har överlappande konfidensintervall på 
signifikansnivån 95 %. Inga ord inom dimensionerna Iögonfallandehet, Unikhet samt Kvalitet har 
överlappande konfidensintervall mellan webbapplikationerna. Däremot inom Hedonism överlappar 
konfidensintervallet för respektive webbapplikation för ordet Hedonism. I dimensionen Övriga har 
orden elegans och tidlös icke-överlappande konfidensintervall.  

Medelvärdena för dimensionerna är alla högre än den konventionella applikationen. Kvalité har störst 
skillnad med en differens på 2,3. En något mindre differens konstateras på ordet hedonistisk, på 1,4 
enheter. Samtliga dimensioner kan observeras i figur 16. 

Cronbach Alpha är ett mått som i denna undersökning tar hänsyn till hur stark korrelationen är mellan 
de ord som beskriver en dimension. Ett högt värde på alfa, det vill säga den interna konsistensen, 
innebär att dessa ord är bra för att gemensamt beskriva en dimension. Ofta används värdet 0,7 som 
gräns och riktlinje för vad som anses hög respektive låg intern konsistens.  

I resultatet för den interna konsistensen för differensen mellan applikationerna går det att se att 
dimensionerna Kvalitet och Övrigt får värden över 0,7 i tabell 6. Iögonfallandekonsumtion samt 
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Unikhet får lägst värden och hamnar under 0,5. Hedonism hamnar på ett värde mittemellan på närmare 
0,6. 

Om man tittar på den interna konsistensen för respektive applikation får man en överblick var den 
interna konsistensen från differensen kommer ifrån. Högst här är Kvalitet som har ett värde över 0,7 
på både Kronsylt och den konventionella applikationen. En annan observation är att Unikhet har hög 
intern konsistens för Kronsylt men det lägst förekommande för den konventionella med ett värde på 
0,2. Ytterligare en observation är att den interna konsistensen är högre i alla kategorier för Kronsylt 
förutom för Hedonism och Iögonfallandehet.  

4.3.2 Thinking Aloud 
Under utvärderingen ombads användarna att genomföra Thinking Aloud på Kronsylt och en 
konventionell webbapplikation.  
Thinking Aloud-testets resultat delades upp först beroende på vilken typ av sida som testpersonen 
undersökte och sedan i kategorierna känslouttryck, synintryck, layout, bilder och innehåll. Generellt 
upptäcktes att användaren använde sig av mer negativa ord om sidan de testade buggade. För ett 
fullständigt resultat av Thinking Aloud, se bilaga 12.  

4.3.2.1 Startsida 
Totalt användes 18 känslouttryck för Kronsylt där alla var positiva. Flertalet var direkt kopplade till 
lyx (så som “lyx”, “påkostad” och “exklusiv”). En annan vanligt förekommande ordsamling för 
Kronsylt var ord relaterade till intresseväckande (“lockande”, “inbjudande”, “inspirerande”) och det 
enskild vanligaste förekommande ordet var “fräscht”. På den konventionella applikationen var de 38 
känslouttrycken spridda, både positiva och negativa. Några var kopplade till att applikationen lockar 
till konsumtion. De vanligaste förekommande uttrycken var dock “rörigt”, “känns billigt” och 
“tråkigt”. 

De synintryck som beskrevs för Kronsylt var 23 till antalet där alla var positiva eller neutrala. “Fin” 
var det vanligast förekommande ordet och synonymer till fin utgjorde majoriteten av orden. “Modernt” 
och “stilrent” var även de återkommande, så även “färgglad”. De 19 beskrivna synintrycken om den 
konventionella applikationen var till övervägande del negativa, medan några dock beskrev 
applikationen som “trevlig”. Det vanligaste intrycket var “billig design”. 

Layouten för Kronsylt beskrevs med totalt tio ord där åtta av dem var positiva och två negativa. 
Övervägande del av testpersonerna beskrev webbapplikationen med ord så som “clean”, “inte rörig”, 
“inte plottrig” och “enhetlig”. På den konventionella webbapplikationen användes 72 ord eller uttryck 
för att beskriva layouten. De allra vanligaste kommentarerna var “mycket produkter på samma sida” 
och “billiga produkter”. Andra återkommande uttryck var “enkel”, “lättnavigerad”, “orelaterade 
produkter” och “tydlig”. 

Vid beskrivning av bilderna på Kronsylt användes totalt 37 ord varav 25 var enbart positiva. Vanligast 
förekommande kategorier var direkt beskrivande ord så som “snygg” och “fin”, där fin var det 
vanligast återkommande ordet som uppkom åtta gånger. Även färgskalorna nämndes flertalet gånger 
där de benämndes som “bra”, “balanserade”, och “ljusa”. Negativa kommentarer rörde främst 
bildtexterna. Det enda som uttrycktes om bilderna på den konventionella webbapplikationen var “inte 
inbjudande med liten bild”. 

Innehållet för startsidan på Kronsylt beskrevs med sex ord varav alla rörde sidans affärsidé och 
innehållet på bilderna, där några var negativa. På den konventionella webbapplikation beskrevs 
innehållet med 13 ord, där de flesta var positiva. De vanligaste förekommande var “mycket produkter” 
och “bra utbud”. 
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4.3.2.2 Produkter 
Totalt användes nio känslouttryck för Kronsylt där ord relaterade till lyxighet (“lyx”, “premium”, 
“påkostad”) var de vanligaste förekommande och alla orden var positiva. Känslan av unik och 
nyfikenhet var även återkommande. De 16 känslouttryck som användes på den konventionella 
applikationen var väldigt spridda och inget var återkommande. 

De ord som beskrev synintryck var totalt fem för Kronsylt. Där direkt beskrivande ord så som “fin” 
och “bra” var övervägande. Den konventionella applikationen beskrevs med “gott och blandat”, “finns 
inte mycket” och “okonventionell design”. 

Kronsylts layout beskrevs som “clean”, “inte rörig”, “tydlig” och att det var snyggt med expanderade 
info. Layouten för den konventionella applikationen beskrevs både som “lätt att förstå” och “svår att 
förstå”. 

Beskrivande ord för bilderna på Kronsylt var totalt fem där övervägande del var synonymer till snygg. 
Innehållet på bilderna kritiserades av en användare, men beskrevs som positivt av en annan. Den 
konventionella applikationens bilder kommenterades inte. 

Alla ord och fraser, sju stycken, var positiva gällande innehållet på Kronsylt. Framför allt nämndes 
namnet och texten. Det var tre kommentarer gällande innehållet på den konventionella 
webbapplikationen, där den vanligaste var att det var dåligt att det fanns kategorier för varor som inte 
fanns. 
4.3.2.3 Sidor som berättar om företaget och dess affärsidé 
För Kronsylt beskrevs sidorna med nio känslouttryck varav alla var positiva. Flertalet uttryck var direkt 
kopplade till lyx, till exempel ”Känns pompöst, men inte för pompöst”. På den konventionella 
webbapplikationen var de 13 uttrycken både positiva och negativa. Enligt en testperson hade sidan en 
“mycket bra idé”, medan några menade att sidan var tråkig. 

Synintrycket av sidorna för Kronsylt beskrevs med totalt åtta ord där “fin” och synonymer till fin var 
vanligast förekommande. Av de åtta orden var sex positiva. De två synintrycken för den konventionella 
webbapplikationen var “inte unika” och “praktisk”. 

Layouten för Kronsylt beskrevs som “tydlig” och “klassisk”, dock önskades tydligare text. Innehållet 
på Kronsylts om oss- och konceptsida beskrevs av nio ord och rörde främst texten. Bilderna på 
Kronsylt beskrevs övervägande negativt, där flera önskade tydligare bilder. Samtidigt beskrevs 
bilderna som “fina”. På den konventionella applikationen beskrevs layouten främst som ”informativt”, 
men även “mycket text” och “svårt att hitta”. Innehållet beskrevs bland annat som “bra med 
matsvinnsskola” och “svårt att veta vilka som ligger bakom”. 

4.3.2.4 Varukorg 
Varukorgen hos Kronsylt beskrevs med tre känslointryck, så som “fräscht” och “känns bra”. 
Synintrycken som för Kronsylt var sju stycken var övervägande positiva och beskrevs framförallt med 
orden “bra” och “fin”. Den konventionella applikationen beskrevs med 21 känslouttryck där “enkel” 
och “standard” var de mest förekommande.  

Layouten för Kronsylt beskrevs både som “tydlig” och “lite otydligt”. Kommentarer angående bilderna 
för Kronsylts varukorg var att de borde vara tydligare. En testperson ansåg att bilderna på den 
konventionella applikationen var “lite för små”, medan layouten beskrevs övervägande med positiva 
ord som “lättförstådd” och “översiktlig”. 
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4.3.2.5 Gör en sylt 
För gör en sylt på Kronsylt, har orden delats upp efter varje del på sidan. Burken beskrevs både som 
“tydlig”, “lyxig” och “ful”. Ingredienserna beskrevs som “inte samstämmiga med resten av hemsidan” 
och “inte tillräckligt bra gjorda”. Extraingredienserna beskrevs som “härliga”. Etiketten mötte positiva 
reaktionerna, där framför allt ordet “kul” återkom.  

Layouten på webbapplikationen beskrevs som enkel, dock ogillades typsnittet. Bilderna beskrevs som 
lockande men annars huvudsakligen negativt gällande användningen av bilderna. Känslouttrycken var 
även de övervägande positivt, framförallt ord så som kul och nyskapande användes. 

4.3.2.6 Sammanfattning av slutfrågor på Kronsylt 
Utöver de ord som fångades in under Thinking Aloud-momentet ställdes nio frågor i slutet av 
sessionen. Även dessa svar är uppdelade i känslouttryck, synintryck, layout och bilder. Första frågan 
var “Vad tycker du om webbapplikationens design?” där svaren var övervägande positiva. Av de 22 
känslouttrycken var “enkel - less is more principen” och “clean” med sex respektive fyra benämningar 
de med högst svarsfrekvens. Utöver detta var det ord såsom enhetlig, lyxig, trevlig återkommande. 
Synintryckets resultat var också övervägande positivt med där det ord som nämndes mest var “fin” 
med sex benämningar av de 27 som gjordes. Det enda negativa intrycket, som benämndes en gång, 
var “lite oklart ibland”. Layouten var också övervägande positivt där det enda negativa som sades var 
“gör egen sylt inte lika tilltalande som startsidan”. Resten av svaren nämnde att sidan var “väldigt 
snygg” och att typsnittet uppskattades. Bilderna benämndes två gånger, där det ena berömde att det 
var fina bilder medan de andra var att “vissa bilder är otydliga”.  

Vidare var andra frågan “Var det något speciellt du lade märke till?” fick bilderna fler benämningar, 
där en av 12 benämningar var negativ med ordet “skrikig”. Resten var positiva där storlek, färg och att 
de var fina nämndes. Känslouttrycken, synintrycken och layouten var också övervägande positiva där 
det beskrevs som att det kändes lyxigt, stilrent och stilistiskt. Som tidigare nämnt var det negativa här 
att layouten kändes lite oklar ibland. 

Nästa fråga var “Var det något som du gillade?” där det som nämndes flest gånger var att färgerna var 
bra. Bilderna stod förstås till stor del för detta, och de fick mycket beröm. Bildkategorien delade flest 
benämningar med synintryck, med sju stycken.  

Den fjärde frågan löd “Var det något som du ogillade?” där layouten och känslouttrycken fick flest 
benämningar, med sju respektive åtta stycken. Känslouttrycken var blandad kompott med svar som 
“lite ointuitiv”, “svårt att hitta saker” och “att man inte på startsidan förstod vad den gick ut på” samt 
avsaknad av vissa funktioner, eller att befintliga bör justeras. Under layoutkategorien var det som 
nämndes mest, med tre av de sju benämningarna, att det var otydligt var man ska klicka.  

Femte frågan var “Vad tycker du om produkterna på sidan?” där den enda negativa benämningen var 
att det fanns för få produkter. De andra 30 var positiva där konceptet var uppskattat, såväl som att 
produkterna beskrevs som bland annat lyxiga och exklusiva.  

Nästa fråga var en uppföljningsfråga som löd “Var det något speciellt du tänkte på när du såg dem?” 
varpå det var övervägande positiva svar. Att produkterna var fashionabla, moderna och att konceptet 
att göra egna produkter ligger i tiden var några. Det svar med högst svarsfrekvens var att de såg goda 
ut.  

Sjunde frågan de deltagande fick var “Hur skulle du beskriva produkterna?”. Med 38 svar var det 
övervägande positiva ord såsom “fräscha”, “exklusiva”, “premium” och “lyxiga”. Möjligheten till den 
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personliga touchen uppskattades också. Vissa negativa synpunkter uppkom, till exempel på priset som 
sågs som något dyrt och att produkterna inte ingav ett elegant synintryck.  

De sista frågorna handlade om webbapplikationens som helhet, där fråga åtta löd “Berätta om ditt 
övergripande intryck av webbapplikationen”. Av de 49 svar var de flesta positiva där stilrenheten, 
enkelheten, de ljusa och fräscha bilderna nämndes. Det negativa som nämndes flest gånger var hur 
övergripande intrycket var att applikationen var lyxig men behöver mer information.  

Den nionde och sista frågan löd “Om du skulle beskriva webbapplikationen med ett ord, vilket hade 
det då varit?” Där de ord som sades flest gånger var “lyxig” och “fin” med fyra respektive tre 
benämningar. Efter det var det ord där webbapplikationen beskrevs bland annat som elegant, enkel 
och stilren. Det enda svaret som var något svårt att tyda var “fotofirma”. 
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5. Diskussion 
Nedan diskuteras och analyseras resultatet i enlighet med bakomliggande teori. 

5.1 Resultat 
Nedan diskuteras resultatet från undersökningen utifrån dels svaren från BLI-skalan samt resultaten 
från Thinking Aloud-undersökningen.  

5.1.1 Statistiken från BLI 
Nedan diskuteras resultaten från svaren av BLI-skalan. 
 
5.1.1.1 Medelvärden av dimensionerna 
Vid observation av medelvärden för dimensionerna med underord, ser resultatet lovande ut. Alla 
dimensioner för Kronsylt får ett medelvärde över eller lika med 4, medan medelvärdena för den 
konventionella webbapplikationen ligger mellan 2 och 3. Detta ger en bild av att den övergripande 
uppfattningen av Kronsylt upplevs som mer lyxig, enligt dimensionerna för BLI (J. Kim & Johnson, 
2015). En likhet med Kluge med fleras studie var att, även där var, medelvärdena för lyxsidan över 
fyra med undantag för Hedonism. De uppenbara skillnaderna som förekommer om man analyserar 
resultatet för denna studie i figur 16, gentemot Kluge med fleras studie (Kluge et al., 2013), är att 
differensen mellan den konventionella applikationen och den lyxigare är betydligt större i denna studie. 
Detta talar för att det har kunnat påvisas att dessa designfaktorer har en signifikans för att applikationen 
skall upplevas som lyxig. Intressant är att dimensionen kvalitet är den som påvisar störst skillnad 
mellan applikationerna i denna studie men minst i Kluge med fleras studie. Detta skulle kunna ha att 
göra med skillnaden i produkter som studierna visar upp. Kluge med flera visar på försäljning av 
inredning medan denna studie använder produkten sylt där man dessutom kan blanda egen sylt, vilket 
tydligt kan stärka underord som handgjord (Kluge et al., 2013). 

De dimensioner med direktfrågot, utan underord (se figur 17) som testades, genomfördes för att 
bekräfta att de enskilda underorden tillsammans kunde beskriva den dimensionen orden tillhörde. 
Detta betyder att för att få ett idylliskt svar skulle siffrorna vara lika för medelvärdet av dimensionerna 
med underord och dimensionerna utan underord. Detta är enbart fallet i en av åtta punkter, nämligen 
iögonfallande för Kronsylt. Den konventionella applikationen skiljer sig dock minimalt under samma 
dimension, med enbart en skillnad på 0,1, vilket gör att orden som beskriver iögonfallande till 
relevanta ord att beskriva den dimensionen på. Andra samband man kan observera är att ordet 
hedonism landade 0,4 enheter högre i båda fallen på dimensionen utan underord. Även om det kan 
observeras en viss skillnad mellan det idylliska svaret, kan man konstatera att det verkar vara en 
konsekvent skillnad över båda applikationerna. Detta kan grunda sig i att ett underord i dimensionen 
hedonism har lyckats sänka medelvärdet. Detta medan skillnaden i dimensionen unikhet också var på 
0,3 enheter för båda webbapplikationerna, var värdena på dimensioner utan underord 0,3 lägre på 
Kronsylt och 0,3 högre för den konventionella webbapplikationen gentemot värdena för dimensioner 
med underord. Detta tyder på att underorden inte beskriver dimensionen på ett konsekvent och entydigt 
sätt. 

Avslutningsvis har vi kategorin kvalité, där den konventionella applikationen enbart har en skillnad på 
0,1 enheter. Det samma gäller inte för Kronsylt där den största uppmätta skillnaden på hela 0,6 enheter. 
Detta säger att ordet kvalitet uppfattas olika baserat på ordet i sig och orden som bygger upp 
dimensionen. Denna observation kan grundas i att kvalitet är det ord som de flesta kan tänkas ha en 
tidigare relation till, till skillnad från till exempel ordet hedonism som är mindre vanligt i vardaglig 
språkanvändning. 
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5.1.1.2 Säkerställning av signifikansen 
För att säkerhetsställa signifikansen av dimensionernas medelvärde användes ett test med parvisa 
observationer och normalapproximation via centrala gränsvärdessatsen. Som resultatet visar går alla 
dimensionerna att använda utan problem. Detta för att z-värdet i alla dimensioner är större än gränser 
för z-värdet, som ligger på nivån 95 %. I jämförelse med Kluge med fleras studie där både 
iögonfallandehet och unikhet klarar signifikansnivån gör de detta även i denna studie. Däremot klarade 
sig inte övriga dimensioner i Kluge med fleras studie, vilket de gjorde i denna. Det finns olika 
förklaringar till detta, men framförallt kan det bero på att Kluge med flera gjorde ett oberoende t-test 
och denna studie gjorde parvisa jämförelser(Kluge et al., 2013). Detta genomfördes på grund av denna 
studies upplägg med inompersonsdesign (Anders Kjellberg; Patrik Sörqvist, 2016). 

Vid observation av underorden till dimensionerna fanns det flera fall där signifikansen inte kunde 
stärkas. Där är det svårt att säga exakt om orden egentligen kan användas för att sammanfatta 
dimensionerna. Anledningen till detta var att spridningen i svaren i många fall var väldigt stor, vilket 
ledde till breda intervall. Ett annat sätt att se på statistiken vore om man istället skulle kolla på 
differenserna mellan svaren på respektive ord, av varje enskild person. Detta skulle minska 
spridningen och intervallen skulle bli mindre.  

Det statistiken dock kan berätta för oss är att det är en signifikant skillnad mellan orden i dimensionerna 
iögonfallandehet, unikhet och kvalité, då inga av deras konfidensintervall överlappar. Det kan också 
konstateras att Kronsylt har ett högre medelvärde i alla ord under dessa dimensioner, vilket pekar på 
att applikationen har uppfattats som lyxig med avseende på dessa underord. Samma resonemang gäller 
även för medianen av svaren bland dessa ord. Dimensionen övriga har till skillnad från de tidigare 
nämnda dimensioner en majoritet av ord som har ett överlappande konfidensintervall. Medan 
hedonism har ett ord som har ett överlappande konfidensintervall.  

Ett urval av de ord som har breda konfidensintervall är överdådig, arv och ryktbarhet. Överdådig kan 
tolkas på flera sätt, eftersom ordet kan tydas i både positiv och negativ bemärkelse, vilket kan vara en 
orsak till spridningen. Detta eftersom testpersonerna kan ha bildat egna uppfattningar av bemärkelsen 
av ordet (se figur 21). Vidare kan det finnas oklarheter i vad ordet arv betyder i sammanhanget. Det 
går att tolka på flera sätt, vilket också visade sig tydligt under själva intervjuerna, där flera personer 
beskrev ordet varierande sätt (se figur 22). Slutligen, ordet ryktbarhet är, i och med att vi testar ett nytt 
märke, svårt att tolka då det därmed inte finns något rykte för testpersonen att anknyta till. Därför kan 
testpersonen själv välja om de ska uppfatta märket som en potential till ett gott rykte eller de faktum 
att märket är okänt och rykte saknas (se figur 22). 

Ett urval av de ord som hade distinkta konfidensintervall och stor differens mellan Kronsylt och den 
konventionella applikationen är handgjord, exklusiv och elegans. Det gemensamma för dessa är tydligt 
vad som menas. Detta har framgått både i resultatet och i hur testpersoner har beskrivit och pratat om 
ordet under intervjuer (se figur 19, 20, 22). 

En annan del som är viktig att ta upp är att vår statistiska mätning enbart undersöker om 
webbapplikationen för Kronsylt är lyxigare än den konventionella webbapplikationen (Blom et al., 
2011). Detta innebär att enbart undersöka våra statistiska mätningar inte kan säga att Kronsylt betraktas 
som lyxig, utan enbart att den betraktas som lyxigare än den konventionella webbapplikationen. En 
annan del som är viktig att ta upp är att vår statistiska mätning enbart undersöker om 
webbapplikationen för Kronsylt är lyxigare än den konventionella webbapplikationen (Blom et al., 
2011). Detta innebär att enbart undersöka våra statistiska mätningar inte kan säga att Kronsylt betraktas 
som lyxig, utan enbart att den betraktas som lyxigare än referensapplikationen.  
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5.1.2 Intern konsistens 
Den interna konsistensen uppnådde tillfredsställande hög nivå på en av fyra dimensioner. Att flera 
dimensioner fick lägre intern konsistens än den rekommenderade nivån 0,7 (Hays, 1969) kan ha flera 
orsaker. Översätts ett ord felaktig riskerar det att mista sin koppling till sin dimension. Detta riskerar 
att leda till att ordet får sämre korrelation med övriga dimensioner och därigenom försämra den interna 
konsistensen. Att stickprovets storlek, n = 34, är relativt litet kan bidra till detta. 

Att BLI-skalans underord inte beskriver dess dimension är också en möjlig anledning till lägre 
konsistens. Dock visade samtliga underord i en tidigare studie av Kluge med flera på intern konsistens 
över 0,7 (Kluge et al., 2013) vilket indikerar att underorden matchar respektive dimension. Kluge med 
fleras studie genomfördes dock på originalversionen av BLI och ej på den reviderade, (J. Kim & 
Johnson, 2015), och bygger således till viss del på andra underord än denna rapport. Att BLI-skalans 
underord inte beskriver dess dimension är också en möjlig anledning till lägre konsistens. Dock visade 
samtliga underord i en tidigare studie av Kluge med flera på intern konsistens över 0,7 (Kluge et al., 
2013) vilket indikerar att underorden matchar respektive dimension. Kluge med fleras studie 
genomfördes dock på originalversionen av BLI och ej på den reviderade, (J. Kim & Johnson, 2015), 
och bygger således till viss del på andra underord än denna rapport. 

5.1.3 Thinking Aloud  
Nedan diskuteras resultaten från Thinking Aloud-utvärderingen. 
 
5.1.3.1 Värdepåverkare 
Kronsylts webbsida beskrevs övervägande med upplevelse- och känslobaserade uttryck. Detta 
överensstämmer med Wiedmann med fleras slutsats om att lyx främst är kopplat till kringliggande 
upplevelsebaserade faktorer och inte enbart överlägsen funktionalitet (Wiedmann et al., 2007). 
Kronsylts applikation beskrevs till skillnad från den konventionella applikation som dyr eller premium 
vilken istället beskrevs med uttryck så som billig. Detta överensstämmer med den första 
värdepåverkaren för lyx (Wiedmann et al., 2007) som beskriver hur ett högre pris och uppfattningen 
av ett högre pris (Michael, 1989) påverkar det uppfattande värdet av en produkt. Den andra 
värdepåverkaren behandlar huruvida det uppfattas som att märket har en överlägsen funktionalitet. 
Även detta gick att återfinna i valet av ord för Kronsylt. Inom detta område var dock skillnaden inte 
lika enkel att särskilja. Detta kan härstamma från de tillfällen då Kronsylts applikation inte fungerade 
som den skulle, i dessa fall var de använda uttrycken generellt mer negativa. Detta kan härstamma från 
det faktum att Kronsylt då inte uppfyllde den överlägsna funktionalitet som sammankopplas med en 
lyxvara. Antony med flera beskriver hur de känslor en kund upplever under köpupplevelsen starkt 
påverkar hur en kund uppfattar tillfället (Antony et al., 2006). Detta kan förklara varför en bugg på 
Kronsylts applikation ledde till ett försämrat intryck för hela applikationen. 

Ytterligare en värdepåverkare är den uppfattade kvalitén. Detta återfanns tydligt i beskrivningarna av 
Kronsylts applikation där just ordet kvalitet var vanligt förekommande. Ordet kvalitet saknades å andra 
sidan i beskrivningen av den konventionella applikationen, där direkta motsatsord till kvalitet 
användes. Unik och dess synonymer var vanligt förekommande bland testpersonerna som lyfte fram 
känslan av produkterna på sidan och applikationen i sig som unika för Kronsylt, vilket är ytterligare 
en faktor som påverkar uppfattningen av lyx (Wiedmann et al., 2007). Michael beskriver hur uppfattad 
unikhet påverkar känslan av exklusivitet (Michael, 1989). Detta kan förklara varför uttryck direkt 
kopplade till exklusivitet var vanligt förekommande för Kronsylt. Användningen av ord för att 
beskriva Kronsylt kan även falla under den hedonistiska värdepåvekaren där flertalet av de 
kommentarer som uttrycktes var direkt kopplade till exempelvis njutning. Å andra sidan beskrevs den 
konventionella applikationen endast med funktionella begrepp vilket kan tyda på att den inte uppvisar 
några hedonistiska faktorer. Även ord som sammankopplas med det utvidgade jaget gick att återfinna 
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bland testpersonernas beskrivningar av Kronsylt. Dock återfanns inte ord som överensstämmer med 
värdepåverkarna för materiellt värde, uppfattningar av andra och prestige av sociala nätverk. Detta kan 
härledas från testets utformning som inte undersökte testpersonen bakomliggande vilja att konsumera 
lyx samt hur personen interagerade med andra. 

5.1.3.2Dimensioner 
Enligt Wiedmann med flera finns fyra dimensioner som avgör de värdeskapandeeffekterna för 
lyxvaror, dessa fyra dimensioner skapas av värdepåverkarna. För det finansiella värdet beskrivs priset 
som den enda avgörande faktorn (Wiedmann et al., 2007). Denna faktor återfinns för Kronsylt men 
inte för den konventionella applikationen. De värdeskapandeeffekterna som kommer ifrån de 
funktionella aspekterna är unikhet, kvalitet och användarbarhet. För dessa kategorier kunde det ses att 
Kronsylt främst stack ut på två av de tre, där det funktionella värdet, på grund av de buggar som fanns 
inte särskilde sig lika tydligt från den konventionella applikationen. Den konventionella applikationen 
hade inte några uttryck som tydde på att den hade en funktionalitet som kunde bidra till en lyxig 
uppfattning. Gällande den individuella dimensionen återfanns endast tecken på en hedonistisk 
påverkan. För den sociala dimensionen upptäcktes inga tendenser varken för Kronsylt eller den 
konventionella applikationen. De ord som användes för den konventionella applikationen tydde på ett 
stort fokus på applikationens funktionalitet samtidigt som orden för Kronsylt rörde områden så som 
skönhet, balans och form. Maslow beskriver hur människor drivs av olika behov (McLeod, 2018) där 
Kronsylt på grund av beskrivningarna kan sägas tillfredsställa ett behov på den sjätte eller sjunde steget 
på den utvecklade behovstrappan. Detta samtidigt som fokuset på funktionalitet tyder på en lägre nivå 
av bakomliggande drivkraft för den konventionella applikationen. Detta överensstämmer med 
Anthony med fleras arbete som konstaterar att lyxshopping är mer hedonistisk och upplevelsebaserad 
än vad den är funktionell (Antony et al., 2006).  

Kronsylts beskrivningar rörde främst de känslor och de synintryck som applikationen skapade och den 
estetik den förmedlade. Detta överensstämmer med hur Berthon med flera visar på hur lyx inte enbart 
måste uppfylla de nyttobaserade förväntningarna av även visa upp en rik, estetisk upplevelse (Berthon 
et al., 2009). Shen med flera visade vidare på hur estetisk formalitet och estetisk tilltalande kan 
stimulera en känsla av lyx (Shen et al., 2016). Detta återfinns för Kronsylt där applikationen beskrevs 
både uttryck som går att koppla till estetisktilltalande och estetisk formalitet samt med lyx och dess 
synonymer. Dominerande för beskrivningarna av Kronsylt var främst känslouttryck och synintryck 
som beskrev hela upplevelsen av webbapplikationen vilket överensstämmer med McCarthys teori om 
att helhetsupplevelsen av alla faktorer vid köpupplevelsen är avgörande för den uppfattade lyxen 
(McCarthy et al., 2014). 

5.1.4 Delsidors påverkan av lyxkänslan 
Här diskuteras och analyseras hur olika delsidor påverkar lyxkänslan hos användaren med hjälp av 
resultatet från Thinking Aloud. 

5.1.4.1 Startsida 
Startsidan är som bekant det första användaren ser vid ankomst till en webbplats. Eftersom det visats 
att en webbapplikations design är en viktig faktor för hur den uppfattas vid första anblick  är det av 
stor betydelse att startsidan genast förmedlar den känsla som är ämnat.  

Enligt resultaten från fråga 9 var de fina och stora bilderna något som användarna speciellt lade märke 
till när de besökte Kronsylts startsida. Resultatet från Thinking Aloud visar även på att bilderna 
uppfattades som att de bidrog med bra färgbalans och var snygga. Synintrycken, vilka förstås beror en 
stor del på bilderna är också fylld med ord som benämner att det är fint, färgglatt och modernt. Detta 
tyder på att bilderna tycks ha hög kvalitét, vilket (Wiedmann et al., 2007) tyder på att detta förmedlar 
en känsla av lyx. Även en skillnad på Kronsylt och den konventionella applikationen är att det första 
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som syns på den konventionella applikationen är mängder med produkter, ofta sålda i storpack, medan 
Kronsylt har få bilder där endast en av bilderna är på en faktisk produkt. De andra bilderna är där 
endast för inspiration och för att förfina webbapplikationen. Detta kan hjälpa till att framhäva en känsla 
av unikhet och exklusivitet, vilket i teorin framkallar en känsla av lyx. Dessa bilder kan förklara 
kommentarerna från Thinking Aloud som “Bra aura” och “inbjudande”. Det är en stor kontrast jämfört 
med den konventionella applikationen där kommentarer som “tråkig” och “billig design” var högt upp. 
Kronsylts startsida hade stora bilder, vilket verkar vara uppskattat, till skillnad från den konventionella 
applikationen där deras enda kommentar om bilderna var “inte inbjudande med liten bild”. Detta tyder 
på att bildstorleken på startsidan har påverkan för första intrycket. Däremot går det inte att skala upp 
bilder som inte gjorda för att vara stora. En kommentar hos Kronsylt var att det var “lite dålig 
upplösning”, vilket förstås sänker intrycket att det är av god kvalité, vilket i sin tur sänker känslan av 
lyx. 

Ytterligare känslouttryck som uppfångades vid Thinking Aloud-sessionen för Kronsylts startsida var 
ord som lyxigt, exklusiv och påkostad. Detta talar för sig självt att startsidan påverkar lyxkänslan hos 
användaren. En av kommentarerna för Kronsylt var att det kändes lyxigt med champagne, en produkt 
som generellt ses som något lyxigt. Teorin menar att minimering av antalet element är att föredra. Den 
konventionella applikationen har mångfaldigt (cirka fem gånger fler) element på startsidan än 
Kronsylt, och det är troligtvis varför den konventionella applikationen fick under Thinking Aloud-
sessionen många kommentarer så som “rörigt” och “mycket produkter på samma sida”. Det är inte 
kommentarer som klingar lyxigt enligt den minimalistiska designen som erkända lyxmärken idag går 
mot (Walker, 2018). Kronsylts kommentarer så som clean, enhetlig och “bra att den inte är plottrig” 
tyder på att färre element är att föredra och höjer kvalitén på webbapplikationen vilket i sin tur ger en 
känsla av lyx.  

Nästa väsentliga skillnad är att Kronsylt inte visar några prisuppgifter på startsidan. Enligt Voorveld 
med flera (Voorveld et al., 2009) eftersträvar lyxmärken att skapa lyxkänslan med bland annat 
inredning som ger ett exklusivt intryck och väl utvald uppläggning av produkterna. Hos Kronsylt blir 
fokuset på liknande vis, att försöka skapa ett exklusivt intryck genom stora och väl utvalda bilder som 
bidrar med harmoni och känslan av lyx. Målet är inte att visa så många produkter som möjligt och på 
så vis fånga köparen, utan snarare att först skapa en trevlig atmosfär där användaren vill stanna kvar 
och ge dem en känsla av lyx, för att sedan leda dem till produkterna. Motsatsen finnes hos den 
konventionella webbapplikationen där på startsidan syns mängder av produkter direkt och priserna är 
tydliga. Kommentarer som ”billigt, slå till nu!”, “röda prislappar” och "billiga produkter” tyder på att 
redan på startsidan får användaren en uppfattning av priset, mer specifikt att det är lågt. Enligt 
McCarthy med flera(McCarthy et al., 2014) går intrycket av hets inte i linje med vad lyxmärken idag 
eftersträvar. 

5.1.4.2 Produkter 
För Kronsylt innebär produktsidan endast en sida, medan för den konventionella webbapplikationen 
fanns det många olika produktsidor, men då designen var likadan och endast produktsorten annorlunda 
ses det i denna rapport som en sida.  

Utifrån resultaten i Thinking Aloud skiljer sig synintrycken tydligt mellan Kronsylt och den 
konventionella applikationen. Kronsylts fick kommentarer som “ser gott ut”, “lyxigt upplagt” och 
“känns unikt”. Detta tyder på att designvalen att använda stora bilder och få element lyckas förmedla 
en förhöjd känsla av lyx, trots att produkten i sig inte traditionellt ses som lyxig. Ytterligare något som 
hjälpte Kronsylt att få dessa positiva kommentarer och ligger i linje med teorin (Palka & Newerli-guz, 
2018) är att ingredienserna i produkterna inte är vad som brukar finnas i en traditionell sylt. Det skapar 
en känsla av unikhet. Det var flertalet kommentarer som påpekade och uppskattade dessa 
ingrediensval, så som till exempel “intressanta smakkombinationer” och “känns som ‘mer’ än sylt”.  
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Kronsylts funktionalitet fick flertalet negativa kommentarer, där det framkommer att produktsidan inte 
är tydlig och enkel att använda. Flera av testpersonerna kommenterade att det var svårt att inse att det 
går att trycka på de stora bilderna, att det faktiskt var produkter. Ytterligare kommentarer var att det 
var dåligt att en “antal” knapp inte fanns, och att det var “okonventionellt”. Enligt (ISO, 2010) är det 
faktorn usable som påverkas negativt, vilket i sin tur sänker upplevelsen för användaren. Den 
konventionella applikationen var enligt testpersonerna för det mesta tydlig och enkel att använda, om 
än det var mycket produkter och plottrigt. Trots detta fick Kronsylt positiva kommentarer gällande 
känslouttryck som “lyxigt upplagt”, “blir nyfiken på nästa produkt” och “spännande”. Alltså tycks det 
verka att syn- och känslointrycken kan vara positiva och peka mot en förhöjd lyxkänsla även fast all 
önskad funktionalitet och tydlighet inte finns. Detta kan bland annat vara på grund av de enligt 
(Wiedmann et al., 2007) andra värdepåverkarna är starkare för Kronsylts produkter än den 
konventionella applikationens. Den konventionella applikationen som i detta fall säljer vanliga 
livsmedel till endast rabatterade pris kommer bli negativt påverkad i faktorerna pris, användbarhet och 
unikhet. Kvalitet, hedonistiskt värde och materiellt värde går inte att säga något om. Däremot ligger 
den konventionella applikationen rätt med den kulturella faktorn då de fick några positiva 
kommentarer om att det är “bra med vego” och att det är positivt att de har en hälsokostsida. 

5.1.4.3 Om oss och koncept 
På Kronsylt utvärderades sidorna “Om oss” och “Koncept”. Den konventionella applikationen hade 
flertalet sidor som beskrev företaget, men eftersom dessa hade liknande design och alla testpersoner 
inte besökte alla sidor analyseras de i denna rapport som en sida.  

Det som lyftes fram om Kronsylts sidor var att de gick i linje med resten av webbsidan, vilket ansågs 
positivt. På Kronsylt var det återigen främst bilderna som kommenterades, till skillnad från den 
konventionella applikationen där kommentarerna främst rörde innehållet. Att bilderna kommenteras 
mycket går i linje med teorin att de har stor inverkan på huruvida en webbsida uppfattas som lyxig 
eller inte (Ynghagen, E. Karlsson, 2016). Den konventionella applikationen ansågs främst som 
informativ med mycket text, och några kommenterade att även Kronsylt borde ha mer information. 
Det skulle dock vara svårt att lägga till mycket information och samtidigt hålla webbsidan stilren och 
avskalad. 

Generellt var det inte lika mycket kommentarer rörande dessa sidor som på exempelvis startsidan, 
vilket är en indikation på att dessa troligtvis inte påverkar lyxkänslan till samma grad. 

5.1.4.4 Gör en sylt 
Denna sida finns bara hos Kronsylt och utvärderades som en egen del. Tanken var att “Gör en sylt” 
skulle bidra till en känsla av unikhet och självförverkligande som ska höja lyxkänslan (Michael, 1989). 
Sidan fick många känslouttryck där flera tyckte att det var ett kul koncept och en bra, nyskapande idé, 
vilket går i linje med teorin att innovation är en viktig aspekt för att förmedla lyxvärde (Palka & 
Newerli-guz, 2018). Detta kan kopplas till att webbsidan upplevs som unik, vilket även var ett 
beskrivande ord som användes. Den upplevdes även som snygg och tydlig. Något som stack ut var 
möjligheten att göra en egen etikett, vilket uppskattades av flera testpersoner och blev en ytterligare 
del i personifieringen av varan. Detta kan kopplas till IKEA-effekten gällande att värdet ökar när 
konsumenten själv får bygga ihop produkten (Norton et al., 2012). 

Negativa aspekter som togs upp med applikationen var att den var svår att förstå för äldre, samt att 
ingrediensbilderna borde ha varit bättre gjorda för att passa in med resten av webbsidan. Det svåra 
med att göra det tydligt för alla, även äldre, blir återigen en balansgång med att applikationen också 
ska hållas stilren och avskalad. Med för mycket information och beskrivningar skulle göra dessa 
aspekter sänkas.  
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“Gör egen sylt”-sidan fick totalt väldigt många kommentarer, precis som startsidan. Det är dock svårt 
att veta om det berodde på att sidan utvärderades som en egen del eller för att den var en av sidorna 
som hade störst avtryck och påverkade helheten. 

5.1.5 Inverkan av olika designfaktorer 
I resultatet från Thinking Aloud-utvärderingarna kan en del kommentarer kopplas till designfaktorerna 
(se bilaga 3) som togs fram utifrån teorin och fallstudien (se bilaga 2). Det kan diskuteras vilka av 
designfaktorerna som hade större betydelse för intrycket av webbsidan genom att titta på vilka som 
nämndes vid Thinking Aloud utvärderingarna.  

Flera testpersoner beskrev Kronsylt som stilren och ansåg att det var bra att den inte var rörig eller 
plottrig. Detta kan kopplas till designfaktorn “Webbapplikationen upplevs som avskalad med få 
objekt” och att den därmed var betydande. Det var dock ingen som uttryckligen sa att det bidrog till 
en känsla av lyx, utan mer att det gav ett allmänt bra intryck.  

En annan designfaktor var “Produktbilderna består inte enbart av produkten, utan en mer konstnärlig 
aspekt av produkten” som gav blandade reaktioner. En del menade att bilderna på Kronsylt var snygga, 
fina och att mycket frukt gjorde att det kändes hälsosamt, medan andra menade att det blev för lite 
fokus på själva produkten och därmed otydligt vad som såldes. Överlag fick bilderna väldigt mycket 
kommentarer och designfaktorn “Ljusa färger” verkar ha bidragit till ett sammantaget gott intryck med 
åsikter om att färgbalansen och färgskalan var bra. Detta styrker det som fallstudien visade (se bilaga 
2) och därmed motsäger en del av teorin som beskriver att en hemsida ska ha en mörk bakgrund för 
att uppnå en känsla av lyx (Kluge et al., 2013). I enighet med Ynghagen och Bills studie verkar den 
ljusa bakgrunden ha bidragit till en fräsch och stilren känsla (Ynghagen, E. Karlsson, 2016). 

Det går även att titta på kommentarer om den konventionella applikationens design som avviker från 
de framtagna designfaktorerna. Ett exempel på detta är logotypen som var färgglad till skillnad mot 
Kronsylts svartvita. Den konventionella applikationens röda logotyp beskrevs ge ett barnsligt och 
oseriöst intryck, vilket går att se kopplingar till teorin om att en “Svart logotyp” uppfattas som lyxig 
(Ynghagen, E. Karlsson, 2016). Även om färgen på Kronsylts logotyp inte kommenterades kan det 
visa på att den svarta färgen anses neutral, vilket i detta fall är positivt eftersom det inte försämrar 
helhetsintrycket.  

Det observeras att många av de faktorer som beskrivits som positiva för webbapplikationen går i linje 
med det som Morville (Morville & Sullenger, 2010) tar upp som faktorer för en god 
användarupplevelse. Flertalet ord som påvisade användbarhet, såsom enkel och att den inte var rörig, 
nämndes. Vidare var applikationens image något som kommenterades, och påvisade applikationen och 
dess produkters unikhet. Det kan kopplas till Morvilles eftersträvansfaktor (Morville & Sullenger, 
2010) där produkten uppfyller ett behov. 

5.2 Skillnader mot Kluge med fleras metodik 
Kluge med flera använde sig i sin studie av två olika modeller av startsidor som testpersonerna sedan 
utvärderade enligt uppsatta kriterier (Kluge et al., 2013). Det var alltså inte möjligt att navigera runt 
på applikationen. 

Kluge med fleras arbete fokuserade på att undersöka lyxfaktorer på startsidor för att ge ett lyxigt första 
intryck(Kluge et al., 2013). Till skillnad mot Kluge användes istället två interaktiva webbapplikationer 
för att besvara frågeställningen. Detta då det som ämnades att utvärdera var en generell lyxupplevelse 
på en webbapplikation. Testpersonerna i denna studie skulle således använda webbapplikationen för 
att utföra önskade uppgifter där den bakomliggande upplevda känslan av lyxighet undersöktes. 
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I utvärderingsprocessen i denna studie användes uppdrag som gjorde att testpersonerna tvingades att 
navigera runt på webbapplikationen och få ett helhetsintryck av dess funktionalitet samt övergripande 
design. Då Kluge med flera enbart undersökte en startsidas design behövde metoden utökas för att 
uppfylla det syfte som fanns till denna studie. Därav användes i denna studie Thinking Aloud samt 
generella slutfrågor för att fånga upp testpersonernas generella upplevelse på de interaktiva 
applikationerna.  

I Kluge med fleras studie undersöktes 81 lyxmärkens startsidor och experter rådfrågades för att ta fram 
faktorer som är viktiga för en lyxig känsla (Kluge et al., 2013). Denna studie utgick från samma 
metodik och utgick från 18 olika webbapplikationer tillhörande en lyxig produkt. Utöver detta 
användes teori inom området för att ge ett ytterligare stöd i vilka faktorer som påverkar en 
webbapplikations generella lyxkänsla. 

2015 kom en rapport innehållande en reviderad version av BLI-skalans utformning(J. Kim & Johnson, 
2015). Denna användes i denna studie, till skillnad från Kluge med flera som använde sig av en äldre 
version(Kluge et al., 2013). Anledningen till att den nya versionen användes var att få en så aktuell 
studie som möjligt som baseras på det senaste inom forskningen inom området för mätning av lyx. 

För att ge ytterligare ett referensvärde ombads testpersonerna svara på fyra frågor som behandlade fyra 
kategorier som undersöks i Kluge med fleras metodik för att ge en lyxkänsla. Dessa var iögonfallande, 
unikhet, kvalitét och hedonism. Detta för att kunna jämföra testpersonernas svar angående de ord som 
enligt Kluge med flera bygger upp dessa kategorier, samt de svar som testpersonerna gav när de direkt 
svarade på frågan om hur väl de två webbapplikationerna passade in i de olika kategorierna. 

Kluge med flera genomförde ett ANCOVA-test på den erhållna mätdata för att utesluta ålder, kön, 
sysselsättning, internet- och konsumtionsvanor som förklaringsvariablerna (Kluge et al., 2013). Detta 
har inte kunnat replikeras då ett sådant test är komplext att, på ett tillförlitligt sätt, utföra och tolka och 
har därmed bedömts ligga utanför projekts resursramar. 
 
5.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Denna webbapplikation och e-shop som tagits fram kommer att delvis hantera en försäljning av 
livsmedel. Eftersom rapporten ämnar undersöka sambandet mellan lyx och design, valdes produkten 
sylt för att den konventionellt sett inte anses vara lyxig. När man sedan placerar denna produkt i en 
lyxig kontext med avsikt att sälja produkten till ett högre pris en vad den egentligen kan anses vara 
värd, uppstår en problematik då produkten egentligen inte har förbättrats. Detta kan skapa en förvirring 
bland konsumenter där lyxprodukter tidigare har associerats med kvalité, men nu kan man göra vad 
som helst att framstå som lyxigt utan att själva produkten är bättre än en mindre lyxig variant. En 
problematik som kan uppstå för etablerade lyxföretag kommer då bli hur man differentierar sina egna 
produkter gentemot ny konkurrens, eftersom om man följer vissa riktlinjer kan man få även mindre 
lyxiga produkter att framstå som lyxiga på internet. Frågan blir då hur konsumenten ska lyckas 
särskilja lyxföretagen på internet. 

5.4 Metod  
Nedan diskuteras metoden. Metodens styrkor och svagheter lyfts och metoden jämförs även med 
tidigare studier. Även möjliga felkällor och källkritik diskuteras. 

5.4.1 Reflektion gällande metod 
Arbetet inleddes med en förstudie. Det var en intensiv fas där både koncept, affärsmodell och design 
togs fram. Även om dessa kunde ändras vid ett senare tillfälle så satte de en stor prägel på det fortsatta 
arbetet. Skillnaden mellan den initiala designprototypen och det slutgiltiga resultatet blev exempelvis 
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tämligen små. En stor del av arbetet bestämdes under kort tid. Det var då viktigt att alla 
gruppmedlemmars tankar och idéer fick utrymme direkt. Ett medel för att uppnå det kan exempelvis 
vara brainwriting (Rohrbach, 1969), vilket användes. Ett potentiellt problem med att så stor del av 
arbetet bestäms under en kort tidig fas är att gruppmedlemmarna har svårt att veta hur pass realiserbara 
deras idéer är, kanske framförallt ur teknisk synpunkt. En förebyggande åtgärd som kan vidtas är att 
planera projektet efter en skalbar modell där den färdiga produkten kan utvidgas efterhand och på så 
vis undvika riskerna med en nästan färdigställd slutprodukt.  

När projektidén bestämts inleddes en specificeringsfas. Empiriskt material samlades och en fallstudie 
genomfördes. Dessa två informationskällor lade grunden för arbetet. Det var en fördel att blanda 
teoretiska och praktiska källor eftersom de i de fall då de visade samma resultat var en god indikation 
på en hög trovärdighet. I motsats kunde större försiktighet vidtas då litteratur och artiklar skiljde sig 
från de besökta hemsidorna. Eftersom den digitala infrastrukturen snabbare kan uppdateras än 
exempelvis forskning, och att frågeställningen berörde ett ämne som är i ständig förändring(Chevalier, 
2008) var den praktiska aspekten av fallstudien bra komplement till litteraturen.  

Designprototypen baserades på user stories, samt vad teori och fallstudien sade om vad som anses 
uppfattas som lyxigt på en webbapplikation. Eftersom frågeställningen till stor del baseras på design 
som utmynnar i en visuell upplevelse för användaren var prototypen vägledande för resultatets utfall.  
Enkäten utformades och genomfördes i enighet med riktlinjer för en enkätstudie(Jimmie Kristensson, 
2014; Wärneryd, 1990). Denna innehöll ord som var översatta från engelska till svenska med hjälp av 
nationalencyklopedin, dock upplevdes ett antal av orden som förvirrande till följd av att betydelsen 
var annorlunda för det svenska ordet jämfört med det engelska. Det upptäcktes även att det fanns en 
kulturell kontext där hur vissa av orden uppfattades berodde på kulturella skillnader, ett sådant 
exempel var engelskans Upper-class och svenskans överklass. Detta skulle kunna ha lösts genom att 
placera orden i meningar för att förtydliga betydelsen av orden genom att ge dem ett sammanhang. 
Det skulle dock ha kunnat skapa en problematik på grund av att författarna då skulle kunna påverka 
uppfattningen av orden på ett sådant sätt att bias skapas, vilket enligt Kristensson får en negativ 
inverkan på studiens validitet(Jimmie Kristensson, 2014). Ytterligare en potentiell lösning skulle vara 
att genomföra en förstudie för att avgöra hur orden uppfattades.  Då testledarna hade en sedan klar 
uppfattning om vilket resultat testet skall ha gett kan detta ha skapat en bias hos testdeltagarna. En 
svårighet med Thinking Aloud var att testpersonerna inte alltid uttryckte sina åsikter och förmedlade 
intrycken. Öppna frågor kunde då ställas, men det var då viktigt att inte ställa ledande frågor som 
skulle kunna påverka resultatet(Jimmie Kristensson, 2014). En del beskrev sina tankar mer ingående 
än andra, vilket kunde leda till att dessa testpersoner upptog en större del av det sammanställda 
resultatet.   
Resultatet bedöms dock ha god validitet då det bygger på en metod som tidigare har används i 
vetenskapliga sammanhang. De statistiska testerna som användes för att bearbeta resultaten är 
vedertagna och tester gjordes för att kontrollera dess tillförlitlighet. 

Om testet skulle göras igen finns ett antal faktorer som skulle göra att resultatet skulle kunna bli ett 
annat givet denna metod. Framförallt är det valet av den konventionella sidan som har stor påverkan 
på resultatet för att den är referenspunkt. Det bör finnas många olika typer av e-shopar som inte de 
faktorer som definierar lyx som därför skulle kunna vara referenssida. Beroende på vad den e-shopen 
säljer, vad de har för målgrupp, hur starkt och väletablerat deras varumärke är hos testpersonerna lär 
påverka resultatet i stor grad och tyder på att differensen i hur lyxig den egenutvecklade 
webbapplikationen påverkas. Att kraven på den valda sidan är så låga att de öppnar upp för en stor 
bredd av referenssida påverkar reliabiliteten negativt. Dessutom gör valet av bekvämlighetsurval att 
urvalet av testpersonerna påverkas av de som utför studien och bland annat deras ålder, livssituation, 
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geografisk plats och socioekonomiska status.  Om testpersonerna valts ut som ett slumpmässigt urval 
av hela befolkningen skulle reliabiliteten påverkas till det positiva. 

En annan aspekt är att mätningen gjordes med antagandet av att den underliggande teorin var sann. 
Om det visat sig att Kluges forskning (Kluge et al., 2013) eller BLI-skalan (J. Kim & Johnson, 2015; 
Kluge et al., 2013) inte var lämpliga verktyg för att besvara frågeställningen skulle arbetets reliabilitet 
påverkas negativt. 
Genom att följa utvecklingen av webbapplikationen och applicera de delar av designen som omnämns 
i lyxdesignlistan kan man replikera designen på den framtagna webbapplikationen. Genomförandet av 
utvärderingsfasen kan man följa i kapitlet om metod i rapporten, samt i de bilagor som finns bifogade. 
Med detta bedöms utsikterna för replikerbarhet goda. 

En uppenbar nackdel med utvärderingsmetoden är att den enbart besvarar huruvida den ena hemsidan 
är lyxigare än den andra. Genom Thinking Aloud-metoden framkommer visst dataunderlag kring 
specifika designelement, men merparten är av mer generell natur. Den data som framkommer anses 
tillräcklig för att föra en resultatdiskussion men inte tillräcklig för att med säkerhet framhäva dessa 
enskilda designfaktorer som centrala för lyx. För sådana slutsatser rekommenderas att genom 
statistiska tester söka signifikanta utslag för upplevd lyx vid förändring av enstaka designelement. 

5.4.2 Felkällor 
I utvärderingen av webbapplikationen Kronsylt jämfördes denna med en konventionell 
webbapplikation som inte uppfyllde de kriterier som en applikation med lyxigt intryck hade. Då 
testpersonerna som deltog i utvärderingen kan ha haft en tidigare erhållen uppfattning av denna 
konventionella applikation är det möjligt att detta hade en inverkan på utfallet av undersökningen. 
Huruvida detta bidrog till att de svarande ansåg applikationen vara mer eller mindre lyxig på grund av 
detta är svårt att utröna, men för att minska felkällans inverkan uppmanades testpersonerna i början av 
utvärderingen att fokusera på sina upplevelser av webbapplikationerna, och frånse affärskoncepten. 

En annan aspekt att ta i beaktning är insatsen i utvecklandet av Kronsylt respektive den konventionella 
webbapplikationen. Då den konventionella webbapplikationen har utvecklats och implementerats för 
ett företag som bedriver sin verksamhet genom denna, har större resurser lagts ner i utvecklandet av 
denna webbapplikation. Detta skulle kunna ha medfört att den generella funktionaliteten är mer 
omfattande. Det kan ha bidragit till att den konventionella applikationen känns mer komplett och 
välarbetad, något som skulle kunna höja den upplevda lyxkänslan. För att minimera denna felkälla 
skulle istället två webbapplikationer ha utvecklats, en i linje med lyxfaktorerna och en som bryter mot 
dessa. På så sätt skulle de båda versionerna vara på samma nivå när det kommer till bakomliggande 
resurser, och det skulle även var möjligt att utesluta den tidigare nämnda felkällan att den 
konventionella applikationen hade ett varumärke som testpersonerna redan kan ha haft en uppfattning 
av.  

Vid Thinking Aloud fanns en risk för feltolkning av det som testpersonerna uttryckt. Detta kan ha 
medfört att det testpersonerna faktiskt uppfattade inte kom med i sammanställningen av insamlade 
data. För att motverka detta hade flera personer ansvar för sammanställningen av Thinking Aloud-
testerna, för att på så sett minimera risken att en personlig tolkning skulle ge inverkan på resultatet. 
Det blev istället gruppens generella tolkning av det testpersonen uttryckte som gav underlag till den 
sammanställning som producerades. Vidare kunde en skillnad ses i det testpersonerna uttryckte i 
Thinking Aloud-testerna när det uppkom problem på webbapplikationerna i form av buggar eller att 
sortiment saknades. Detta bidrog till att Kronsylts resultat försämrades när testpersonernas fokus 
hamnade på de buggar som uppkom. På den konventionella applikationen var det främst avsaknad av 
sortiment som testpersonerna fastnade på och det drog ner den konventionella applikationens resultat.  
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Vid utvärdering av applikationen ombads testpersonerna att gradera hur väl webbapplikationerna 
stämmer in på ett antal ord. Dessa ord hämtades från Kluge med fleras studie (Kluge et al., 2013) och 
översattes sedan till svenska då denna studie genomfördes på svenska. För att få översättningarna så 
likvärdiga som möjligt användes Nationalencyklopedins uppslagsverk. Vid utvärderingen 
uppmärksammades dock att vissa ord kunde tolkas på olika sätt och att det därför var möjligt att 
testpersonerna graderade felaktigt gentemot studiens syfte. Detta togs hänsyn till när det 
sammanställda resultatet diskuterades och analyserades. 

Utvärderingen genomfördes med 34 testpersoner, vilket är betydligt lägre än Kluge med fleras 92 
personer (Kluge et al., 2013). För att minska risken för slumpmässiga avvikelser användes en 
inompersonsdesign vid utvärderingen, innebärandes att samma testpersoner utvärderade båda 
applikationerna och resulterade således i 34 svar på respektive applikation. För att minimera risken för 
en inlärningseffekt då man utvärderat en annan liknande applikation tidigare fick hälften av 
testpersonerna börja med att utvärdera Kronsylt och den andra hälften den konventionella 
applikationen. Vidare användes bekvämlighetsurval vid rekrytering av testpersoner till utvärderingen. 
Detta berodde på den begränsade tillgången av resurser i form av tid som fanns tillgänglig till studien. 
Vid vidare studier i ämnet skulle det rekommenderas att en större grupp rekryteras som testpersoner. 

5.5 Källkritik 
Till denna studie har det använts ett sextiotal olika källor. Av dessa är en majoritet vetenskapliga 
artiklar, men det finns även källor från böcker, tidskrifter och hemsidor. De källor som inte är 
vetenskapliga kan dock motiveras med att de bedömts ha tillräckligt högt förtroendevärde för att kunna 
användas i rapporten. En del hemsidor som exempelvis Nationalencyklopedin och ordböcker har 
använts för att fastställa definitioner som varit oklara eller behövt förtydligas.  

Många av de sidor som använts rörande design av hemsidor har varit några år gamla. Kluge med fleras 
studie, som denna studie är baserad på, är exempelvis genomförd 2013 (Kluge et al., 2013). Eftersom 
design förändras(Chevalier, 2008), bedömdes det som stod skrivet i många av de vetenskapliga 
artiklarna angående detta snabbt hade blivit utdaterat. Det löstes genom att själva utföra en fallstudie 
för att se vilka delar som hade förändrats och vilka delar som fortfarande var aktuella. Det finns dock 
brister även med detta tillvägagångsätt. Att basera urvalet av hemsidor till fallstudien på 
projektmedlemmarnas subjektiva uppfattning om lyx kan försvåra arbetets replikerbarhet. Att istället 
basera urvalet på en vetenskapligt erkänd lista över lyxmärken hade varit ett mer vetenskapligt 
tillvägagångssätt. 

5.6 Relation mellan lyx och webbdesign 
Vad lyx är i den moderna tidsåldern är fortfarande inte definierat (Uggla, 2017) där svårigheter har 
beskrivits med att överföra de lyxiga intrycken från butik till internet där färre sinnen är aktiva och att 
helhetsintrycket på så vis blir lidande. I dagsläget befinner sig dock en stor del av befolkning internet, 
inklusive lyxsegmentets kunder, och flera lyxföretag har därför ökat sin närvara online (Uggla, 2017). 
Studiens resultat visar på att även en webbapplikation kan förmedla en känsla av lyx i och med att 
antalet sinnen är begränsat till synen och till viss del hörsel och blir designen därför en mycket viktig 
aspekt för att förmedla en känsla av lyx.  

Chevalier med flera lyfter fram vikten av att all design för ett märke överensstämmer och är 
konsistent(Chevalier, 2008), i den moderna tidsåldern kan webbapplikation ses som ytterligare en del 
av hela märket och det är därför av största vikt av att intrycket av denna överensstämmer med det som 
varumärket försöker förmedla. För lyxvarumärken kan det till och med anses vara extra viktigt med 
en webbapplikation som förmedlar samma budskap som resterande del av varumärket då lyxen är 
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beroende utav helhetsupplevelsen(Wiedmann et al., 2007), och att kunderna möter samma intryck 
oavsett kanal är därför av största vikt.  
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6. Slutsats 
I denna del kommer det att presenteras vilka slutsatser som kan dras utifrån de resultat som har 
analyserats. Även förslag på framtida studier kommer tas upp. 

Genom att ha utvecklat en webbapplikation och utfört både kvantitativa och kvalitativa användartester 
har frågeställningen Hur ska en e-shop utformas för att upplevas som lyxig med avseende på design? 
kunnat besvaras.  

Utifrån fallstudien (se bilaga 2) och teorin togs en lista med lyxdesignfaktorer fram (se bilaga 3) som 
låg till grund för hur e-shopen skulle utformas. På denna applikation utfördes senare användartester 
för att kunna besvara frågeställningen. Genom dessa samlades data in för både en statistisk analys och 
en analys genom Thinking Aloud.  

Den statistiska analysen visade på att Kronsylts resultat var mer tillfredsställande än den 
konventionella applikationen i samtliga lyxdimensioner. Dessa innefattade iögonfallandehet, unikhet, 
kvalité, hedonism och övrigt. De aspekterna med tydligast differens var kvalité och unikhet, medan de 
med lägst var övrigt och hedonism. 

Genom analys av Thinking Aloud-testerna kan slutsatsen dras att en webbapplikations lyxighet är 
beroende utav den helhetsupplevelse som kunden har under köpet. Detta gäller även för den 
traditionella handeln av lyxvaror(Kluge et al., 2013; McCarthy et al., 2014). Av testerna kan även 
slutsatsen dras att de estetiska elementen på applikationen var de som hamnade i fokus för användaren 
vilket är i linje med Shen med fleras studie (Shen et al., 2016) gällande estetikens betydelse för en 
lyxig uppfattning. Bilder och layout var stora delar av estetiken och tog med det stor plats i 
användartesterna. En avskalad layout med en galleriliknande bilduppsättning av hög kvalité förstärkte 
upplevelsen av lyx. De värdepåverkare som tydligaste framkom var kvalité och unikhet i enlighet med 
Michaels studie (Michael, 1989), där tydliga kopplingar kunde dras mellan unikhet och möjligheten 
på applikationen att kunna skapa en egenkomponerad produkt. En slutsats som dras av detta är att 
genom att designa en applikation där användaren själv kan påverka slutprodukten ökar känslan av lyx. 

Med statistiken och resultatet från Thinking Aloud observeras vikten av unikhet och kvalité för att 
kunna designa en webbapplikation som upplevs som lyxig. Denna slutsats går i enlighet med Kluge 
med fleras studie vad gäller att unikhet är en viktig del för uppfattningen av lyx, men frångår den vad 
gäller kvalitet (Kluge et al., 2013). 

I ett fält som till stor del ännu är outforskat finns god potential för vidare studier på lyxkonsumtionens 
plats i den digitala tidsåldern. Potential ses till exempel i möjligheten att undersöka hur en lyxprodukt 
påverkas av en omnikanal upplevelse med såväl webbapplikation som sociala medier. I studien 
framkom den nära kopplingen mellan estetik och en lyxupplevelse och studier gällande relationen 
mellan konst, webbdesign och lyx skulle därför kunna bidra till en större förståelse för hur 
konsumenter påverkas utav en applikations design. Det framkom även i studien att helhetsupplevelsen 
var av största vikt för att applikationen skulle upplevas som lyxig och en studie som påvisar precis hur 
känslig lyxigdesign är för moment som upplevs som störande skulle därför kunna bidra med förståelse 
för hur olika delar av designen samverkar. 

Som en vidareutveckling av webbapplikationen Kronsylt skulle det gå att införa en ny webbapplikation 
med nyheter för att inspirera användarna. En sådan utveckling av webbapplikationen har möjligheten 
att främja applikationen designmässigt, vilket hade varit intressant ur frågeställningsperspektivet. Att 
implementera en nyhetssida hade sammanfattningsvis kunnat leda till en förändring av både resultat 
och slutsats, något som därför hade varit intressant att undersöka.  
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Bilaga 2: Fallstudie av lyxhemsidor 
 
Logotyp Logotyp är svart  61,11% 
 Logotyp är i färg  38,89% 
 Logotyp består enbart av bokstäver 72,22% 
 Logotyp består delvis/helt av grafik  22,22% 
 Logotyp är placerad i övre vänstra hörnet  38,89% 
 Logotyp är centralt placerad i header 61,11% 
Typsnitt Typsnittet är snirkligt/skrivstil 11,11% 
 Typsnittet är modernt/rakt  94,44% 
 Typsnittet ändrar färg när musen hoovrar över det 33,33% 
 Typsnittet stryks under när musen hoovrar över det  11,11% 
 Typsnittet ändrar inte utseende när musen hoovrar över det  44,44% 
Layout Hemsidan har en footer  94,44% 
 Hemsidans footer är i en annan färg  72,22% 
 Hemsidan har en menybar högst upp 83,33% 
 Hemsidans menybar är i en annan färg  16,67% 
 Hemsidan har ett horisontellt bildspel/film/bläddring  38,89% 
Design Hemsidan har rörliga bilder 38,89% 
 Hemsidan har en övergripande bild  38,89% 
 Hemsidan består av ett collage av bilder  88,89% 
 Hemsidan upplevs som ”ljus” med ljusa/transparenta färger 77,78% 
 Hemsidan upplevs som ”mörk” med mörka/mättade färger 16,67% 
 Hemsidan upplevs som avskalad med få objekt/intryck 83,33% 
 Hemsidan upplevs som detaljrik med många objekt/intryck  11,11% 
Funktionalitet Startsidan är scrollbar  88,89% 
 Hemsidan visar en ”scroll-indikator” i högra sidopanelen vid scrollning  72,22% 

 Sidan skickar dig vidare till andra sidor när du klickar på länkar (ej 
onepager) 88,89% 

 Sidan visar enbart nya vyer när du klickar på länkar (one-page:er)  11,11% 
 Headern följer med vid scrollning / finns kvar i alla vyer (redirectad sida) 72,22% 
 Headers ändrar utseende vid scrollning / alla vyer (redirectad sida) 16,67% 
 Sidan upplevs som lättnavigerad  94,44% 
 Sidan är lätt att förstå  94,44% 
 Sidan har snabb respons (du skickas snabbt mellan olika menyer etcetera)  61,11% 
 Sidan upplevs unik och är minnesvärd  66,67% 
 Sidan har en sökfunktion  83,33% 
 Sidan erbjuder hjälp eller kontakt med en kundtjänst  94,44% 
 Hemsidan visar tydligt att den kan leverera till Sverige  38,89% 
 Hemsidan visar en kundkorg  44,44% 
 Kundkorgen är placerad i övre högra hörnet 44,44% 
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Undersökta sidor: 
Alla sidor hämtades 2019-02-18 
Patek Philippe https://www.patek.com/en/home 

Byredo https://byredo.se 

Cartier https://www.cartier.com 

Gucci https://www.gucci.com/se/en_gb/ 

Tiffany & Co. https://international.tiffany.com/ 

Chanel https://www.chanel.com/en_SE/fashion.html 

Koenigsegg https://www.koenigsegg.com/ 
Rolls-Royce https://www.rolls-roycemotorcars.com/en-GB/home.html 
Ideal of Sweden https://idealofsweden.com/ 

Prada https://www.prada.com/se/en.html 

Louis Vuitton https://us.louisvuitton.com/eng-us/homepage 

Versace https://www.versace.com/eu/en/home/ 

Svenskt Tenn https://www.svenskttenn.se/sv/ 

Bentley https://www.bentleymotors.com/en.html 

Rolex https://www.rolex.com/ 

Audemars Piguet https://www.audemarspiguet.com/en/ 

Hermes https://www.hermes.com/us/en/ 

Richard Mille https://www.richardmille.com/en/home/ 
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Bilaga 3: Lista med lyxdesignfaktorer 
  
Svart logotyp  
Logotyp enbart av bokstäver  
Logotyp centralt placerad i header  
Modernt/Rakt typsnitt  
Footer finns  
Footer i annan färg  
Footer innehåller enbart länkar  
Horisontell menybar under logotyp  
Hemsidan har en övergripande bild  
Hemsidan består av ett collage av bilder  
Ljusa färger på hemsida  
Hemsidan upplevs som avskalad med få objekt  
Startsida scrollbar  
Visar scrollindikator på höger sida  
headern följer med vid scrollning  
Sidan erbjuder hjälp eller kontakt med en kundtjänst  
Hemsidan visar en kundkorg  
Kundkorg är placerad i högra hörnet  
Varukorgen hanteras vertikalt  
Vit bakgrund  
Utstickande typsnitt för logotyp  
Bilderna har padding  
Bilderna och bildupplägget ska efterlikna ett galleri  
Produktbilderna består inte enbart av produkten, utan en mer konstnärlig aspekt av produkten  
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Bilaga 4: Lista över använda moduler vid programmering 
Detta är den fullständiga listan över alla moduler som användes vid programmeringsarbetet. Den 
framtogs genom att använda pip freeze > requirements.txt och sedan avläst från requirements-filen. 
alembic==1.0.8 
Click==7.0 
Flask==1.0.2 
Flask-Admin==1.5.3 
Flask-BasicAuth==0.2.0 
Flask-Login==0.4.1 
Flask-Migrate==2.4.0 
Flask-SQLAlchemy==2.3.2 
Flask-WTF==0.14.2 
itsdangerous==1.1.0 
Jinja2==2.10 
Mako==1.0.7 
MarkupSafe==1.1.0 
python-dateutil==2.8.0 
python-dotenv==0.10.1 
python-editor==1.0.4 
six==1.12.0 
SQLAlchemy==1.3.0 
virtualenv==16.3.0 
Werkzeug==0.14.1 
WTForms==2.2.1 
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Bilaga 5: Samtyckesformulär 
Linköping 2019 

Samtyckesformulär 
Denna studie syftar till att undersöka användarupplevelsen för en webbapplikation. Ett kvantitativt 

och kvalitativt tillvägagångssätt kommer att implementeras, där du som deltagare kommer att få 

utgöra ett par uppgifter på olika webbapplikationer, fylla i ett formulär samt tala högt om din 

upplevelse. Du kommer att få muntliga instruktioner om vilka uppgifter som ska genomföras och när 

du lyckats med dessa. Vi vill betona att det inte är uppfyllandet av uppgiften som utvärderas i denna 

studie, utan intresset ligger i din enskilda upplevelse. Data från ditt deltagande kommer att 

utvärderas genom statiska analyser samt en tematisk analys. En ljudupptagning önskas göras i delar 

av testet som kommer ligga till grund för den tematiska analysen, och därefter raderas. 

Ditt deltagande i denna studie, det vill säga utförande av olika uppgifter ifyllande av formulär samt 

tänka-högt testet, är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta utan att uppge anledning. Den 

information som samlats in kommer att behandlas konfidentiellt, där du som deltagare förblir 

anonym. Data från denna studie kommer att användas i samt publiceras i en offentlig 

kandidatuppsats vid Linköpings Universitet.  

Ditt deltagande kommer att ta sammanlagt att ca 60 min. 

Jag samtycker till att mitt deltagande spelas in auditivt:     JA NEJ 

 (vänligen ringa in ditt svar) 

Jag samtycker härmed att delta i studien enligt ovan: 

Namnunderskrift: ____________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: __________________________________________________________ 

 

Ort, datum: ______________________________________________________________
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Bilaga 6: Guide för utvärderingsdel av metoden 
Denna guide är skapad i syfte att du som genomför intervjun ska ha ett underlag som 
säkerställer utvärderingarnas enhetlighet samt att allt material behandlas. 
Utvärderingsledaren bör bekanta sig med denna text innan intervjutillfället.  
 
Figur över utvärderingsförfarande 

Den praktiska delen av utvärderingen består av jämförelse (A), blanda sylt (B) och slutfrågor 
(C) i kronologisk ordning. Dessa beskrivs nedan mer ingående:  
 
A - Jämförelse  
  

1. Hälsa deltagaren välkommen.  
2. Presentera muntligt det som står i början av samtyckeskontraktet, där syftet med studien 

framgår:  

“Denna studie syftar till att undersöka användarupplevelsen för en hemsida. Ett kvantitativt 
och kvalitativt tillvägagångssätt kommer att användas, där du som deltagare kommer att få 
utföra ett par uppgifter på olika hemsidor, fylla i ett formulär, samt tala högt om din 
upplevelse. Du kommer att få muntliga instruktioner om vilka uppgifter som ska genomföras 
och när du lyckats med dessa. Vi vill betona att det inte är uppfyllandet av uppgiften som 
utvärderas i denna studie, utan intresset ligger i din enskilda upplevelse. Data från ditt 
deltagande kommer att utvärderas genom statiska analyser samt en tematisk analys. En 
ljudupptagning kommer göras i delar av testet som kommer ligga till grund för den tematiska 
analysen, och därefter raderas”             

3. Berätta inte om frågeställningen.  
4. Informera om att utvärderingen går i linje med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer och beskriv vad de innebär (utförlig beskrivning finns i metod-
utvärderingsdokument):  

a. Informationskravet 
b. Samtyckeskravet 
c. Konfidentialitetskravet 
d. Nyttjandekravet  

5. Överlämna samtyckeskontraktet och be testdeltagaren skriva under, förtydliga även att 
genomförandet är helt frivilligt.  

6. Beskriv utvärderingsförfarandet i korthet:  
a. Besöka en hemsida 
a. Genomför uppdrag på den 
b. Fyll i ett formulär om din upplevelse av detta 
c. Besöka en annan hemsida 
d. Fyll i samma formulär igen 
e. Gå in på Kronsylts hemsida och blanda en egen sylt som du sedan köper 
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f. Besvara övergripande slutfrågor 
g. Fyll i en enkät om vem du är (ålder, kön, internetvanor med mera).  

  
7. Bestäm vilken sida testpersonen börjar med (två personer av ens totalt 4 testpersoner skall 

börja med Kronsylt. De andra två skall börja med Den konventionella sidan) 
8. Ge tilldela personen ett “Testpersons-id” (För att kunna ange i formuläret) 
9. Öppna upp startsidan för den första utvärderingssidan och placera datorn framför 

testpersonen. 
10. Be dem tala högt om deras tankar när de får uppdragen. Vilka spontana tankar kommer upp 

när du är på sidor och går runt? 
11. Gör en ljudinspelning av hela proceduren av uppdragen med mobilen, men anteckna även det 

viktigaste de säger. 
12. Ge uppdragen en efter en: 

a. A. Gå in på hemsidan och orientera dig till en sida där du kan läsa på mer om 
företaget. 

b. B. Logga in på sidan 
i. a.    Kronsylt (användarnamn: test, lösenord: test) 
ii. b.    Den konventionella sidan (användarnamn: 

simonjwhenriksson@gmail.com, lösenord: test) 
c. C. Påbörja ett köp genom att lägga en sylt/marmelad i varukorgen  
d. D. Ta bort varan från varukorgen  
e. E. Logga ut och återvänd till startsidan 

13. Påpeka att de under tiden skall implementera TA (Om de inte gör det naturligt är det ok att 
ställa öppna frågor i stil med “Vad täkter du på nu?”) 

14. När alla uppdrag är slutförda: öppna BLI-formuläret för första sidan och be dem fylla i det. 
a. Länk till formulär för Kronsylt samt den konventionella sidan. 

i. Del 1 – länk (BLI-frågor)  
15. Påbörja nu testet för den andra sidan genom att följa stegen från och med steg 7. 

  
B – Blanda sylt 

16. Be testpersonen köpa en egenblandad sylt på Kronsylt-sidan med start i startsidan och målet 
att ha gjort en artificiell betalning. (Tillgodose kortuppgifter innan) 

(Kortnummer: 4242 4242 4242 4242 Giltigt: 02/22 CVC: 4444: fungerar för betalning) 
17. Under tiden ber man testpersonen utföra TA. 
18. Gör en ljudupptagning under testet. Anteckna det viktigaste. 

  
C – Slutfrågor 

19. Ställ slutfrågor till testpersonen för att komplettera TA 
a. Hemsidans design 

- Vad tycker du om hemsidans design? 
- Var det något speciellt du lade märke till? 
- Var det något som du gillade? 
- Var det något som du ogillade? 

b. Produkterna 

- Vad tycker du om produkterna på sidan? 
- Var det något speciellt du tänkte på när du såg dem? 
- Hur skulle du beskriva produkterna? 
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c. Helhetsintryck 

- Berätta om ditt övergripande intryck av hemsidan? 
- Om du skulle beskriva hemsidan med ett ord, vilket hade det då varit?  
Införa Thinking Aloud:  
Samla orden i mall för TA Kronsylt eller den konventionella sidan (beroende på 
vilken som testas). Efter utfört test, flytta över mall till mappen genomförda test 
TA.  

20. Be personen fylla i omkring-frågor i ett formulär (Dokumentera alla dessa svar) 
• Dessa frågor finns nu inlagda i formuläret. 

i. Del 2 - länk  
21. Tacka testpersonen för ett väl utfört test och att denne presterade bra. 

 

D – Sammanställning 
Denna del utfördes efter att testpersonen lämnat testplatsen. 
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https://docs.google.com/forms/d/1cD2qcz8nV5qaf2SMVj0x3QDpSOBJVhdrXmSexZs8gYQ/edit 1/5

Utvärdering av hemsida
Enkäten är utformad som en del i kursen TDDD83 . Alla svar kommer hållas anonyma.

 
Första 3 avsnitten är frågor kring hemsidan och dess produkter. Det avslutande avsnittet är frågor 
om dig själv.

*Obligatorisk

1. Skriv ner det test-id du tilldelats av
utvärderingadministratören. *

Hur väl stämmer orden nedan in på hemsidan du just besökt?

2. 1. Märkbar *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

3. 2. Inflytelserik *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

4. 3. Påkostad *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

5. 4. Premium *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

6. 5. Exklusiv *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

BILAGA 7
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7. 6. Kraftigt intryck *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

8. 7. Elit *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

9. 8. Tilldragande *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

10. 9. Nyskapande *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

11. 10. Överdådig *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

12. 11. Ryktbarhet / berömmelse *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

13. 12. Elegans *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt
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14. 13. Tidlös *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

Hur väl passar följande ord in på hemsidans produkter?

15. 14. Tillfredsställande *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

16. 15. Arv *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

17. 16. Värdefull *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

18. 17. Unik *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

19. 18. Handgjord *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

20. 19. Hög kvalité *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt
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21. 20. Sofistikerad *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

22. 21. Överlägsen
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

23. 22. Utsökt *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

24. 23. Högt anseende *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

Övriga frågor kring hemsidan och dess produkter. 

25. 25. Iögonfallandekonsumtion innebär att konsumtionen till viss del bygger på att imponera
på andra. Kan hemsidans produkter konsumerar för iögonfallandehet? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

26. 26. Unikhet innebär begränsad upplaga eller tillgänglighet av varan. Uppfattas hemsidans
produkter vara unika? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

27. 27. Hedonistisk konsumtion innebär att konsumtionen leder till personlig njutning och
förverkligande. Kan hemsidans produkter konsumeras i hedonistiskt syfte? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt
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Tillhandahålls av

28. 28. Kvalitébaserad konsumtion innebär att produkten konsumeras för att den förväntas
hålla hög kvalitet. Kan hemsidans produkter konsumeras på grund av förväntad hög
kvalité? *
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6

Instämmer inte alls Instämmer helt

29. 29. Vilken hemsida utvärderar du? *
Markera endast en oval.

 Den konventionella hemsidan

 Kronsylt

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


TASK ID PRIORITET TASKBESKRIVNING USER STORIES SPRINT STATUS KOMMENTAR

STARTSIDA

A

1 2 Headern ska alltid synas när kunden
 scrollar på hemsidan

2 1 Loggan ligger centrerat längst upp på sidan
3 2 Vid klick länkar loggan till startsidan
B
1 3 Navbar blir mindre vid scrollning

2 2 Navbar försvinner successivt 
vid scrollning

3 1 Startsidan ska bestå av en stor bild, vid scroll ska 
resterande material visas

C

1 1 Navbar längst upp - med knapparna
 "gör en sylt", "vårt koncept", "produkter"

2 1 Gör en knapp "gör en sylt" som länkar till vår 
blandasylt-sida

3 1 Gör en knapp "produkter" som länkar till vår färdig-
sylt-sida

4 1 Gör en knapp "vårt koncept" som länkar till vår 
informationssida

D

1 2 Vid kundkorgen syns en liten text,
 "ej inloggade" eller "mina sidor" vid inloggning

Har endast texten "mina 
sidor" vid inloggning, 

annar ingen text.
2 3 Vid mitt namn finns en pil till en dropdown-meny

3 1
Gör en knapp "Logga ut" som loggar ut 
användaren. Knappen finns bara för inloggad 
användare

E

1 2 I footer finns det information
 om företaget.

2 2 Gör en knapp i footer som leder till information om 
hur man kontaktar företaget. 

F

1 3
Skapa inloggnings-modul som
 öppnas som en ruta på skärmen utan att ladda 
om/lämna sidan man är på

2 1 Skapa inloggningssida

3 2
Gör en knapp "Mina sidor" som länkar till mina 
sidor om användaren är inloggad annars står det 
"Logga in"

4 2
Gör knapp logga in bredvid 'kundvagnen'.
 Är man redan inloggad står det 
"mina sidor" istället

G

1 1 Stor bild på framsidan ska
 motivera till syltköp

2 2 Skapa sidan "Vårt koncept" som är en ny html-fil

H

2 1 Skapa en footer med länkar till om oss, logga in 
osv

3 3 I footer finns länkar till sociala medier
4 2 Footern ses bara om man är längst ner på sidan
5 1 Skapa en footer

I

1 1 Använd Bootstrap för att lösa detta
J

1 1 Ställ in en lyxig font, som 
sedan används överallt.

2 1 Språk på hemsidan: Svenska
3 1 Koda på engelska
K

1 1 Knapp som tar användaren 
till en ny sida "Gör din sylt"

FÄRDIGA PRODUKTER
M

1 2 Pekaren ändras vid hoovring för att visa att man 
kan klicka på bilden

2 2 Bild med sylten på som fungerar som en knapp

O

1 1 Efter knapptryck på en bild, skall information
 om den sylten hämtas från databasen

2 1 Ladda in informationen i en div som
expanderar nedåt

P

1 1 Knapp på expanderade-sylt-sidan
till varukorgen

2 2 Sylten kopplas till den personens
 cookie och läggs till i varukorgsdatabasen

VARUKORG
L
1 1 Ny sida efter betalning
2 2 Återskapar information om köp
R

1 1
Display som visar antalet 
av respektive sylt, placerat i samma
div som infon och bilden

2 1 Varukorgen ska tömmas efter köp
3 2 Knapp för att minska antal
4 2 Knapp för att öka antal

S

1 2 Logga in och köpknapp

2 3 Pop-up som suddar ut bakomliggande
fönster. 

3 3  Knapp för att logga in på pop-up
och gå tillbaka till köp-sidan

Vid registrering kommer
man till logga in-

sidan (ej en pop-up) och
måste sedan klicka på varu-

korgen igen.
T
1 2 Registrera sig och köpknapp

1

Som kund vill jag kunna logga in.

Som kund i e-shopen vill jag se på hemsidan om jag 
är in- eller utloggad för min säkerhet. 

Som kund i e-shopen vill jag kunna läsa lite generell
 information om sylt för att bli motiverad till köp. 

 Som kund vill jag att det är enkelt att hitta till produkten/-erna utan för många klick. 

Som användare vill jag kunna klicka på logotypen
 för att återvända till startsidan.

Som användare vill jag när jag scrollar på sidan att headern ska bli smalare. 

Som kund vill jag kunna ha en tydlig panel med länkar till sidans innehåll.

Som kund i e-shopen vill jag enkelt kunna hitta kontaktinformation
 till säljaren när jag har frågor eller funderingar om sylten.

Som kund vill jag kunna se information om företaget
 längst ner på respektive sida. 

 Som kund i e-shopen vill jag att skärmen ska anpassa sig
 efter vilken enhet jag använder, för användarvänlighetens skull. 

Som kund vill jag att det ska vara en snygg defaultfont. 

Som kund vill jag kunna trycka på en "logga in"-knapp
 i varukorgen.

Som kund vill jag kunna registrera mig när jag ska köpa.

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Som kund vill jag få en bekräftelse på mitt köp.

Som kund vill jag kunna se bilder på färdigblandade sylter.

Som kund vill jag att bilden på den färdigblandade sylten 
expanderar och visar mer info när jag klickar på den.

Som kund vill jag kunna lägga till en färdigblandad sylt i kundkorgen.

Som kund vill jag kunna justera antalet produkter i varukorgen.

2

1

1

2

2

1

1
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2 3 Pop-up som suddar ut bakomliggande
fönster. 

3 1 Formulär för att fylla i förnamn, efternamn, adress 
o.s.v.

4 2 Knapp för att registrera sig och gå 
tillbaka till köpsidan

Vid registrering kommer
man till registrerings-

sidan (ej en pop-up) och
måste sedan klicka på varu-

korgen igen.
U

1 1 Formulär för att fylla i förnamn, efternamn, adress 
o.s.v. (utan att behöva logga in)

2 1 Visa de valda produkterna
3 1 Knapp för att gå vidare till betalning

V

1 2 Förnamn, efternamn, adress o.s.v. finns
sparat och är ifyllt

2 2 Textrutorna ska gå att redigera
W
1 2 Ruta för att välja utlämningsställe

2 1 Ruta för att välja hemleverans 

Fraktsättet blir automatiskt
hemleverans och därför
finns ingen knapp för

att välja det.
3 3 Knapp för att välja extra snabb frakt
X
1 2 Knapp för att godkänna
2 2 Knapp för att läsa om villkoren
3 2 Alert med text om villkoren
Y
1 1 Formulär för att fylla i kortuppgifter
2 1 Knapp för att bekräfta

GÖR EGEN SYLT
Z
1 2 Markering för vilken burkstorlek som är vald

2 1 En container med bilder på olika burkar att trycka 
på finns

3 3 En knapp "Fortsätt" skall finnas så man kommer 
ner till bärvalsidan

Å
1 1 Det skall finnas en cointainer för detta val

2 2 En horisontell lista med bär
som utgör basingredienserna.

3 2 Det skall finnas en bild på respektive bär i listan
4 2 Det skall finnas namn på respektive bär
5 2 Pilar till vänster och höger för att bläddra i listan

6 3 En knapp "Fortsätt" skall finnas så man kommer 
ner till extraval

Ä

1 2 Ha ett "Fördelningsfält" i fast storlek 
med "fältandelar" i

Vi har ett fördelnings-
fält där det blir en fast,
jämn fördelning mellan

de valda bären.

2 2 Det skall tillkomma en "fältandel" då man 
väljer ett nytt bär

Det går inte att ändra
fältanderlarna.

3 2 Reglagets "fältandelar" skall 
representeras med olika färger

4 2 "Fältandelarna" skall separeras med 
dragbara begränsningar

5 2 De valda bärens namn skall listas under fältet 
kopplat till en punkt med motsvarande färg

Ö

1 3
En knapp som heter "Fördela jämnt" skall finnas 
under "Fördelningsfältet" som gör att alla valda bär 
delas upp till lika stora delar i "Fördelningsfältet"

AA

1 3 Olika knappar med respektive sötningssort att 
trycka på som markeras

AB

1 3 Det skall finnas ett sockerreglage som man kan dra 
i

AC

1 2 En lista med lyxiga 
specialingredienser

2 3 Ett reglage för extravalen skall finnas
AD
1 2 Det skall finnas en textruta att skriva namnet i

2 2 En knapp "Fortsätt" skall finnas så man kommer 
ner till Sammanställning

AE

1 2 En container som har tillgång till all information 
om de tidigare valen

AF
1 1 Priset visas som text i sammanställningen

AG

1 2 Bild på burkens etikett som inkluderar resultatet av 
kundens val

Etiketten visar endast den
egenskrivna titeln och

beskrivningen.
AH

1 3 En tooltip med info kommer när man hovrar över 
ett bär

AI

1 3 En knapp i sammanställningen som heter "Slå in i 
presentpapper" markeras

AJ

1 2 I sammanställningen finns en illustration på en 
burk som ser ut som den man kommer få hem. 

2 3 Färgen på den baseras på innehållet
AK

1 1 Genom att skrolla upp på sidan skall man komma 
tillbaka till containers med alla val

AL

1 1 I sammanställningen finns det i slutet en knapp 
som heter "Lägg till i varukorg"

2 1
Längst upp på sidan finns en varukorgsknapp som 
vid tryck gör att man kommer till 
varukorgssidan/kassan

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Som kund i e-shopen vill jag kunna se priset på varan.

Som kund vill jag kunna välja typ av socker.

Som kund vill jag kunna välja extraingredienser.  

Som kund vill jag kunna välja namn på etiketten.

Som kund vill jag få en sammanställning på 
mina val innan jag lägger till i kundkorgen.

Som kund vill jag kunna välja bär.

Som kund vill jag kunna dra i reglage för att kunna bestämma respektive bär-andel.

Som kund vill jag kunna registrera mig när jag ska köpa.

Som kund i e-shopen vill jag veta var alla ingredienser kommer ifrån.  

Som kund vill jag kunna köpa utan att logga in.

Som kund vill jag att min uppgifter fylls i 
automatiskt i varukorgen om jag har loggat in.

Som kund vill jag kunna välja fraktsätt.

Som kund vill jag kunna beställa min sylt
 i en presentförpackning utan extra kostnad.

Som kund vill jag kunna välja ungefärligt sockerinnehåll på min egenblandade sylt. 

Som kund vill jag kunna ångra ingredienser jag redan valt. 

Som kund i e-shopen vill jag kunna se en tydlig knapp med ”Varukorg” 
för att enkelt kunna ta mig till varukorgen vid betalning

Som kund vill jag att etiketten ska innehålla en lista med bärinnehåll. 

2

Som kund i e-shopen vill jag kunna se bilder på varorna.  

Som kund vill jag ha en tydlig knapp för att fördela de valda bären jämnt

Som kund vill jag kunna godkänna och läsa villkor.

Som kund vill jag kunna betala.

Som kund vill jag kunna välja mellan olika storlekar på syltburkar.

1

2

2

2

2

2

2



AM

1 2 Sidan skall tolka knapptryckningen på "Fortsätt" 
som en nedåtskrollning till nästa container

MINA SIDOR
AP
1 2 Navbar försvinner vid scrollning

2 3 Navbar försvinner successivt 
vid scrollning

AQ

1 2 Knapp som länkar till kontaktsidan från mina 
sidor.

AR

1 1 Gör mina sidor "log-in-required"
AS
1 1 Gör en textruta för förnamn *required
2 1 Spara uppgifterna för förnamn i databas
3 1 Gör en textruta för efternamn *required
4 1 Spara uppgifterna för efternamn i databas
5 1 Gör en textruta för gatuadress *required
6 1 Spara uppgifterna för gatuadress i databas
7 2 Gör en textruta för c/o *valfri
8 2 Spara uppgifterna för c/o i databas
9 1 Gör en textruta för postnummer *required

10 1 Spara uppgifterna för
 postnummer i databas

11 1 Gör en textruta för ort *required
12 1 Spara uppgifterna för ort i databas
AT
1 1 Gör en textruta för mejladress *required
2 1 Mejladressen går att ändra i textrutan
3 1 Spara uppgifterna för mejladress i databas

AU

1 3 Gör en textruta för 
telefonnummer *required

2 3 Spara uppgifterna om telefonnummer i databas
AV
1 1 Gör en textruta för ordernummer, tid etc.
2 2 Information gällande returer
3 1 Som kund vill jag kunna returnera en order
4 2 Hämta tidigare ordrar från databas

AW

1 3 Gör en mina preferenser-lista

2 3 Gör en länk från varje objekt (min preferens)
 som lägger in min kombination i blanda-sylt-sidan

AX
1 3 Gör en mina sparade sylter-lista

2 3 Gör en länk från varje objekt (mina sparade sylter) 
som lägger in min kombination i blanda-sylt-sidan

AY
1 1 Ordna vid registering

AZ
1 3 Ordna vid varukorg

ADMIN-SIDOR
AÅ
1 1 Skapa lösenordskyddad adminsida

AÄ
1 1 Skapa konton-flik på adminsidan

2 1 Skapa klassen "account" med nödvändig 
information 

AÖ
1 1 Skapa "köp"-flik på adminsidan
2 1 Skapa klassen som representerar köp

3 1 (Undersök vad som är nödvändig data för att lagra 
ett köp)

4 1 Lista denna klass i admins viewModel
BA

1 1 Det förstnämda bör finnas redan med hjälp av flask-
admin

2 2 (Undersök hur man tar bort tillhörande köp)
BB

1 3

(Undersök detta, någon slags SQL query-
implementering?) 
SELECT transactions FROM <accountList> 
WHERE accountList.name = Janne 
Eller egentligen skall ID vara i WHERE-clausen, 
undersök hur det hela fungerar.

BC
1 2 Implementeras med flask-admin

BD

1 2 Skapa klassen "jam" med nödvändiga attribut, se 
"vanliga köp sylt-sidan" 

Produkter - Products, läggs in 
i ett orderItem

Blanda egen - 5 mindre 
klasser för som läggs ihop för 

att skapa ett orderItem
OM

BE
2 2 Bild på oss i gruppen
3 1 Text om oss 

KONTAKT
BF

1 1 Ett kontaktformulär med namn, e-post, samt 
meddelande.

2 1 Meddelandet ska skickas till vår databas

3 2 Information om hur snabbt man kan få hjälp, 
telefonummer, kontakt tider osv

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Som kund vill jag kunna välja “min sparade adress” utan att behöva 
fylla i massa info.

Som användare vill jag när jag scrollar på sidan att headern ska bli smalare. 

Som kund i e-shopen vill jag enkelt kunna hitta kontaktinformation
 till säljaren när jag har frågor eller funderingar om sylten.

Som kund i e-shopen vill jag kunna logga in med användarnamn och lösenord
 för att kunna se min orderhistorik, kunduppgifter etc. 

Som kund vill jag kunna ändra min sparade adress på mina sidor

Som kund vill jag kunna ändra min sparade mejladress på mina sidor

Som kund vill jag kunna ändra mitt telefonnummer dit jag får aviseringar.

Som kund vill jag kunna se min orderhistorik

Som kund vill jag kunna spara mina preferenser så att jag kan
 köpa samma syltkombination igen

Som kund vill jag kunna spara en hopblandad sylt och kunna köpa den senare.

Som kund vill jag kunna spara min egen adress på mitt konto.

Som kund vill jag  veta vilka upphovsmakarna är

Som kund vill jag kunna komma i kontakt med ansvariga för hemsidan

Som admin vill jag kunna lägga till en (icke-custom) sylt

Som admin vill jag kunna ta bort konton och tillhörande köp

Som admin vill jag kunna söka på ett konto och se tillhörande köp

Som admin vill jag kunna skapa ett konto

Som kund vill jag att sidan scrollas ned automatiskt 
när jag trycker på “fortsätt”-knapparna.

Som admin vill jag kunna logga in på en lösenordskyddad admin-sida

Som admin vill jag kunna se alla registrerade konton

Som admin vill jag kunna se alla gjorda köp
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Resultat av implementering 

 

Figur 1: Skärmdump av startsida som icke-inloggad användare.  
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Figur 2: Skärmdump av startsidan som inloggad användare. 



 

Figur 3: Skärmdump av produktsidan. 



 

Figur 4: Skärmdump av produktsidan efter klick på en produkt.  



 

Figur 5: Skärmdump av gör egen sylt-sidan. 



 

Figur 6: Skärmdump av gör egen sylt-sidan efter val av burkstorlek, ingredienser, extraval 
och etikett samt tryck på ”FORTSÄTT TILL SAMMANSTÄLLNING”-knappen. 



 

Figur 7: Skärmdump av vårt koncept-sidan. 

 

 

 



 

Figur 8: Skärmdump av om oss-sidan. 



 

Figur 9: Skärmdump av kontaktsidan som icke-inloggad användare. 



 

Figur 10: Skärmdump av kontaktsidan som inloggad användare. 



 

Figur 11: Skärmdump av registrera dig-sidan. 



 

Figur 12: Skärmdump av logga in-sidan. 



 

Figur 13: Skärmdump av mina sidor med ingen tidigare orderhistorik. 

 



 

Figur 14: Skärmdump av mina sidor med en tidigare order. 

  



 

Figur 15: Skärmdump av information om returer-sidan. 



 

Figur 16: Skärmdump av varukorgen som icke-inloggad användare.  



 

Figur 17: Skärmdump av varukorgen som inloggad användare. 



 

Figur 18: Skärmdump av startsidan för administratörer. 

  



 

Figur 19: Skärmdump av användarsidan för administratörer. 

  



 

Figur 20: Skärmdump av kontaktforumlärssidan för administratörer.  

  



 

Figur 21: Skärmdump av produktsidan för administratörer. 

  



 

Figur 22: Skärmdump av ordersidan för administratörer.  

  



 

Figur 23: Skärmdump av orderobjekt-sidan för administratörer. 

  



 

Figur 24: Skärmdump av burksidan för administratörer. 

  



 

Figur 25: Skärmdump av ingredienssidan för administratörer. 

  



 

Figur 26: Skärmdump av extravalsidan för administratörer. 
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1. Inledning 
Inledande i marknadsföringsplanen beskrivs behovet av erbjudandet.  

1.1  NABC 
En NABC används för att i korthet sälja in erbjudandet som marknadsplanen behandlar. 
NABC beskriver en ide genom att gå in på behovet för en produkt på marknaden, hur lösning 
för hur behovet skall täckas, fördelen med lösningen samt vad lösningen har för konkurrens. 

1.1.1 Need 
Enligt Maslows behovshierarki strävar en individ efter självförverkligande när de mer 
grundläggande behoven är uppfyllda [1]. Självförverkligande, definierat såsom möjligheten 
att bli sitt bästa jag, kan kopplas samman med faktorer gällande det “utvidgade jaget”. Teorin 
rörande det utvidgade jaget påvisar hur konsumtion av vissa typer av produkter leder till att 
egenskaper hos produkterna eller dess image adopteras utav konsumenten. I samhällen, 
såsom det svenska, där de grundläggande behoven är uppfyllda kommer individerna söka 
självförverkligande, teorin om det utvidgade jaget ger att detta är möjligt att uppnå genom 
konsumtion av produkters vars image eller personlighet överensstämmer med den som 
individen strävar efter. En stor drivkraft bakom köp av produkter kopplade till 
självförverkligande och det utvidgade jaget även kan kopplas samman med uppfattningen av 
produkternas unikhet [2]. Dessa två faktorer är även nära sammankopplade med den 
hedonistiska uppfattningen av premium enligt Wiedmanns med fleras teori gällande 
motivatorer för konsumtion av premiumvaror. Slutsatsen från teorin är därför att i samhällen 
där de grundläggande behoven är uppfyllda så skapas behov av självförverkligande, vilket 
enligt ovan nämnda teorier kan uppkomma från konsumtion [2]. 

Undersökning av redan existerande hemsidor som specialiserar sig på anpassade och unika 
produkter inom livsmedel visar på att det finns ett behov av varor som tillfredsställer de 
ovannämnda behoven. Ett exempel är mymuseli.com där kunderna själva kan sätta samman 
sin kombination utav müsli. 

För att finna stöd till iden har en enkätundersökning gjorts. Den visar att endast en femtedel 
(av 162 svarande) i dagsläget kokar egen sylt. Fyra femtedelar av de tillfrågade svarade att 
det vore eller kanske vore intressant med möjligheten att få sin egenkomponerade sylt 
hemskickad i brevlådan. Vi ser ytterligare en marknad i att vända oss mot företag för t.ex. 
julpresenter eller kommunikationsmaterial. 

1.1.2 Approach 
På den svenska marknaden kan behovet av självförverkligande tillfredsställas genom 
konsumtion, där vårt koncept “unik sylt” är som klippt och skuret för egenbruk så väl som en 
omtyckt present till släkt och vänner. Vår e-shop säljer egenkomponerad sylt där kunden själv 
bestämmer mängd och innehåll av högkvalitetsingredienser i sin sylt. Genom en extravagant 
webbdesign förmedlar vi en unik produkt och tjänst i ett, en sylt såväl som ett hantverk. 
Utöver komponeringen av sylten erbjuder vi en unik text på etiketten, där kunden själv kan 
pryda etiketten efter tycke och smak. 
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Det går att spekulera i om samhället har inträtt en förflyttning mot en digital infrastruktur, där 
bland annat nätbutiker så som Linas matkasse och MatHem konkurrerar ut fysiska 
matbutiker. Skiftet kan även ses på klädesmarknaden där till exempel H&M:s butiker 
konkurreras ut av klädbutiker på nätet. Det går åtminstone att säga att företags digitala 
närvaro har ökat betydligt på senare år. Där efterfrågan finns vill företagen vara. Därmed 
passar vår snabba e-shop in fint i dagens digitala samhälle.  

1.1.3 Benefit 
Vår produkt skapar känslan av hemmagjord sylt, utan den tidskrävande processen. Kunden 
får en personlig produkt perfekt anpassad till sina egna, eller en vän eller anhörigs, 
smakpreferenser. Kunden kan med detta uppnå känslan av att ha skapat “sin egen” produkt, 
vilket enligt IKEA-effekten leder till att upplevelsen av produkten blir bättre, utan själva 
arbetet som kommer med att koka sylt. 

Möjligheten för kunden att välja små kvantiteter utav varje ingrediens tillsammans med vår 
förmåga att köpa in i större mängder leder till en kostnadseffektiv produktion.  
Produkten blir även en perfekt present där känslan av att ge bort något egen-skapat kan 
kombineras med det professionella intrycket som en produkt av hög kvalitet skapar.  
Den höga kvaliteten hos råvarorna samt möjligheten att själv välja ingredienser leder till att 
kunden har full kontroll över vad som finns i deras produkt och kan på så vis fritt anpassa den 
till allergier, dieter och smakpreferenser. 

1.1.4 Competition 
Att göra egen delikatessylt hemma med riktiga bär eller att köpa en annan delikatessylt 
(online eller i fysisk butik) är alternativ som vår sylttillverkning måste se som konkurrens. 
Genom att sälja egenkomponerad delikatessylt i en e-shop och konkurrera mot den 
hemmagjorda sylten erbjuder vi ett bekvämare sätt att blanda sin egen delikatessylt med en 
personlig touch. Vår sylt profilerar sig som en personlig premiumsylt lämplig som present, 
till skillnad från annan sylt. Med några enkla klick får man smidig högkvalitetssylt 
hemlevererat i brevlådan med vår tjänst. 

1.2 Verksamhetsbeskrivning 
Kronsylt ska tillhandahålla en webbapplikation innehållande e-handel av egenkomponerad 
sylt och färdiga blandningar. Kunden ska på webbapplikationen ha möjligheten att själv styra 
innehållet i sylten för att sedan beställa hem den. Personlig anpassning och hög kvalité är 
centrala för Kronsylt vid framhållning av en lyxig produkt, för att differentiera sig från övriga 
aktörer på den nuvarande syltmarknaden.  
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2. Omvärldsanalys 
En omvärldsanalys beskriver ur ett makroperspektiv faktorer som påverkar erbjudandet. 

2.1  PEST-analys 
En PEST-analys är en omvärldsanalys som tar upp Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella 
och Teknologiska faktorer som kan påverka erbjudandet. 

2.1.1 Politiska 
Matsäkerheten är viktig i Sverige det finns många regler om hur livsmedelsaktörer bör 
hantera livsmedel fram till kund [3]. För aktörer som hanterar mat på livsmedelsmarknaden 
finns det speciella krav som inte finns om man endast säljer produkter som inte skall förtäras. 
Bland annat omfattar detta hygienregler som till exempel kan bestå av rengöring, 
temperaturövervakning, samt uppföljning av biologiska och kemiska kriterier [4]. 

Utöver de allmänna regler som finns för livsmedelshantering finns det ytterligare regler för 
verksamhet som innefattar transport av livsmedel hem till slutkunden. Det är bland annat 
särskilt viktigt med märkning. All obligatorisk livsmedelsinformation (exklusive 
datummärkning) skall finnas på hemsidan innan köpet är klart för att kunden skall kunna ta 
de i beaktande. I korthet skall informationen inte vara vilseledande utan tydlig [3]. 

I webbapplikationen som skall hantera syltköpet skall det finnas möjlighet att ändra 
innehållet och proportionerna av innehållet i produkten. Detta medför att hemsidan måste 
klara av att ändra sina beskrivningar beroende på innehållet i produkten. 

2016 skrev Sveriges dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström att det inte blir någon 
sockerskatt i Sverige, som det varit tal om [5]. Detta medför att sockerinnehållet i sylten inte 
kommer beskattas ytterligare i nuläget. Då Kronsyltskunden själv väljer hur stort 
sockerinnehåll sylten ska inneha, kommer det även vara kunden som styr merkostnaden om 
det i framtiden skulle komma att införas en sockerskatt i Sverige. 

2.1.2 Ekonomiska 
Priselasticitet är ett mått på hur efterfrågan påverkas av priset av varan. Det innebär förenklat 
att en procentuell förändring av varans pris ger en större procentuell förändring i efterfrågan 
vid elastisk priselasticitet, lika stor vi neutral elasticitet eller mindre vid oelastisk 
priselasticitet [6]. Syltproduktens pris kommer att påverkas av hur marknaden ser på 
produkten, och därmed påverka deras priselasticitet. För en lyxvara är det mest 
eftersträvansvärda att hamna inom kategorin “verblen-vara” där efterfrågan ökar med ökat 
pris på produkten, och skulle då ha en positiv priselasticitet [7]. Om detta sker kommer 
produkten och försäljningssidan få en hävarm och antagligen öka lönsamheten. 

2.1.3 Sociokulturella 
Den svenska e-handeln växer år för år och utgör en alltmer viktig del av den svenska 
detaljhandeln. Under 2017 hade den svenska detaljhandeln online en tillväxt på 16 %, något 
som skulle leda till ungefär en fördubbling av omsättningen över en 5-årsperiod med samma 
tillväxttakt. 2017 utgjorde e-handel 8,7 % av den totala detaljhandeln i Sverige. Än mer 
intressant för Kronsylts affärsidé är det faktum att e-handel av livsmedel växte starkare än e-
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handel i stort och låg på en tillväxt på 19 % under 2017. Då är det främst mix-segmentet som 
gått framåt, medan de färdiga matkassarna hade en något trögare tillväxt. [8] 

2.1.4 Teknologiska 
Kunders tillgång och användande av internet är en nödvändighet för att en e-handel ska nå ut 
till sina kunder. I rapporten “Svenskarna och Internet 2018” visas att den svenska 
befolkningen har generellt en hög internetanvändning på runt 99 % i åldrarna 12 - 65 år. 
Därefter sjunker användandet; 91 % i segmentet 66 - 75 år använder internet och endast 58 % 
i 75+ segmentet. Dock syns att trenden för de äldre segmenten är att internetanvändandet 
ökar, exempelvis använde bara 23 % av de i segmentet 75+ internet 2010 [9]. Detta innebär 
att majoriteten av Sveriges befolkning är möjlig att nå ut till genom internet, vilket medför att 
Kronsylt har potential till att få en stor kundbas till sin e-handelsplattform. 

2.2  Konkurrentanalys 
Nedan är en sammanställning av erbjudandets största konkurrenter och substitut fördelade in i 
grupper sex stycken grupper. 
 

Tabell 1 - Konkurrentanalys utifrån Kronsylts erbjudande. 

4P \ 
Konkurre
nter 

Köp av fulsylt i 
matbutik (t.ex. 
BOB) 

Köp av finsylt i 
matbutik (t.ex. 
Clean eating, 
KungMarkatta) 

Hembeställning 
av fulsylt på 
nätet (t.ex. från 
MatHem) 

Hembeställning 
av finsylt på 
nätet (t.ex. från 
MatHem) 

Gårdsbutiker 
på nätet 

“Hemmasyltgör
arna” 
(Substitut) 

Produkt Säljer 
färdigblandad sylt 
i butik 

Säljer 
färdigblandad sylt 
i butik 

Säljer 
färdigblandad 
sylt i på e-
handelssida 

Säljer 
färdigblandad 
sylt i på e-
handelssida 

Säljer 
färdigblandad 
sylt i på e-
handelssida 

Sylt som görs 
från 
grundingredien-
serna hemma i 
köket 

Pris En 400 g burk 
från 10 - 30 
kronor 

En 400 g burk 
från 50 - 70 
kronor 

En 400 g burk 
från 15 - 40 
kronor 

En 400 g burk 
från 50 - 70 
kronor 

En 400 g burk 
60 - 140 
kronor 

Ca 15 kronor 

Plats Shoppingcentrum 
nära och i städer, 
samt lokala 
butiker 

Shoppingcentrum 
nära och i städer, 
samt lokala 
butiker 

Internet Internet Hemsidor 
som har en 
jordnära aura 

Hemma 

Påverkan Reklam i TV, 
Internet. 
Stor kundbas. 
Produkterna 
exponeras i butik 

Reklam i TV, 
Internet. 
Stor kundbas. 
Produkterna 
exponeras i butik 

Reklam i TV, 
Internet via 
Facebook, 
annonser 

Reklam i TV, 
Internet via 
Facebook, 
annonser 

Reklam i 
lokala medier 
 

Samhällsklimat 
som förespråkar 
hemlagat 

 
 
Notering vid konkurrentanalys. Marmeladmarknaden är en marknad som har ett tydligare 
lyxsegment. 
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2.2.1 Fulsylt i butik 
Denna kategori innefattar butiksåterförsäljare som säljer billigare sylt. Dessa är bland annat 
de egna syltvarumärkerna från ICA, Coop, Hemköp och Willys. Vidare innefattar det även 
producenter så som BOB och Önos som har finare burkar men ändå har ganska billiga 
produkter. Dessa har ett pris från cirka 10 kronor till 30 kronor omräknat till priset för en 
burk på 400 gram.  

Det konkurrenskraftiga med dessa produkter är det låga priset. Sylten kommer även i många 
olika förpackningar från 1,5 kilograms burkar, till påfyllningskorvar samt till mindre burkar 
på några hundra gram. Dessa syltar riktar sig antagligen till det vardagliga användandet av 
sylt som tillbehör till olika maträtter och efterrätter, där stor kvantitet och funktionalitet är 
värdefaktorer. Ofta är bärhalten lägre och sockerhalten högre i dessa produkter än hos andra 
konkurrenter.  

2.2.2 Finsylt i butik 
Denna kategori innefattar butiksåterförsäljare som säljer finare sylt. Detta innefattar 
producenter så som CleanEating och KungMarkatta. Dessa har ett pris från cirka 50 kronor 
till 70 kronor omräknat till priset för en burk på 400 gram. Dessa produkter säljs ofta i mindre 
burkar för att framhäva dess exklusivitet. En fördel är att man kan få känna och klämma på 
produkten i butik. 

2.2.3 Fulsylt på e-handelssida 
Denna kategori innefattar e-handelssidor som säljer billigare sylt. Exempel på sådana e-
handelssidor är MatHem.se, mat.se och delitea.se. Dessa säljer bland annat sylt av kända 
matproducentmärken. I övrigt är denna kategori lik den som fulsylt i butik. 

2.2.4 Finsylt på e-handelssida 
Denna kategori innefattar e-handelsförsäljare som säljer finare sylt. Detta innefattar 
producenter så som CleanEating och KungMarkatta. Dessa har ett pris från cirka 50 kronor 
till 70 kronor omräknat till priset för en burk på 400 gram. Dessa produkter säljs ofta i mindre 
burkar för att framhäva dess exklusivitet. En fördel är att man kan få produkten 
hemlevererad. 

2.2.5 Gårdsbutiker på internet 
Denna kategori innefattar e-handelssidor av lokala gårdsbutiker som säljer finare sylt. 
Exempel på sådana e-handelssidor är kalixsylt.se, alterhedens.se och gourmetrummet.se. 
Dessa sidor säljer fin sylt som ofta benämner sig som lokalproducenter.  

Det konkurrenskraftiga med dessa produkter är att butikerna ofta skyltar med var sylten är 
producerad och att den ofta inte innehåller några onödiga konserveringsmedel. Sylten 
kommer ofta i mindre burkar på några hundra gram. Dessa syltar riktar sig finare tillfällen 
och ofta till mer lokala köpare. Ofta är bärhalten högre än syltar som finns tillgängliga i en 
vanlig livsmedelsbutik.  
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2.2.6 Hemmasyltgörarna 
Denna kategori innefattar ett substitut till vårt erbjudande. Hemmasyltgörarna är personer 
som gör hemmagjord sylt istället för eller som komplement till att köpa sylt. De använder 
råvaror som bär och socker med möjlighet att undvika konserveringsmedel och har därmed 
fördelen av att de vet exakt vad de äter. Variationsmöjligheterna ökar avsevärt när 
proportionerna av innehållet kan ändras på många olika sätt, endast begränsat av mängden av 
respektive råvara.  

Hemmasyltgörarna är den kategori som vårt erbjudande kommer att konkurrera mest med 
gällande variationsmöjligheterna. Det område där vårt erbjudande har en stor fördel är tiden 
och energin som behöver läggas ned. Den är mycket lägre än att behöva tillverka sylten själv. 
Som kund behöver man heller inte ha kunskap om sylttillverkning för att kunna köpa sin sylt. 

2.3  SWOT-analys 
SWOT-analysen beskriver inre (styrkor och svagheter) och yttre (möjligheter och hot) 
faktorer inom ett företag som påverkar företagets erbjudande.  

Tabell 2 - SWOT-analysen av Kronsylt. 

Styrkor 
Variation/personifiering 
Hemleverans 
Attraktiv design 
Kvalité, tydligt vad innehållet är 
Öppna ny marknad 
“Blue ocean” 

Svagheter 
Svårt att få volym då varje beställning är unik 
Sylt är inte lyx i vanliga fall 
Tung frakt 
Hållbarhet/hygien 
 

Möjligheter 
Ökad e-handel 
Lätt att ändra innehåll 
 

Hot 
Eventuell sockerskatt 
Klimat 
Hälsotrend - sylt ses generellt som onyttigt 

2.3.1 Styrkor 
Möjligheten att styra syltens innehåll medför att kunden kan få sin sylt precis som önskad, bland annat 
med avseende på innehåll och burkstorlek. Dessutom ges möjligheten att själv välja etikettext, något 
som gör att Kronsylt blir anpassningsbar för många situationer. Genom att sylten levereras i en 
attraktivt designad burk ges möjligheten att ge bort produkten som en gåva med kvalitétskänsla. 
Dessutom är det möjligt att helt själv välja vad produkten ska innehålla, och kan därför anpassas såväl 
efter allergier och kost som personliga preferenser. Hembeställning av egenkomponerad sylt är nu en 
outforskad marknad, en så kallad ”blue ocean”, som inte har några direkta konkurrenter som 
tillhandahåller en likadan produkt. 

2.3.2 Svagheter 
Då en central del i affärsprodukten är just att varje burk sylt ska skräddarsys efter kundens önskemål 
medför detta att den totala volymen av varje sylt inte blir särskilt stor. Det uppkommer således inte 
några påtagliga stordriftsfördelar i affärsmodellen och skalbarheten kan således begränsas. En annan 
problematik är fraktkostnaden då produkten är tung i förhållande till volym och fraktkostnader till stor 
del beror på just vikt. 
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En annan problematik skulle kunna vara det att sylt traditionellt sett inte ses som en lyxprodukt och att 
det således skulle kunna vara svårt att få kunderna att motiveras att betala en premie för att skräddarsy 
sig egen sylt. Detta finns det dock tidigare exempel på där en förändring har skett på marknaden. 
Müsli är ett exempel på kost som tidigare var ytterst billig till att nu ha stor variationsmöjlighet med 
ett helt annat pris. 

2.3.3 Möjligheter 
Trenden med ökad e-handel är något som är gynnsamt för Kronsylt. Genom att etablera sig online ges 
möjlighet att nå ut till en bred, växande kundbas. En annan styrka som finns i affärsmodellen är 
enkelheten att ändra innehållet i produkten och behålla samma grund. Exempelvis skulle sylt kunna 
utökas med marmelad och fortfarande behålla samma grundkoncept men kunna gå in på en ny 
marknad. 

2.3.4 Hot 
En eventuell sockerskatt skulle kunna problematisera försäljningen av sylten då denna skulle bli 
dyrare att producera och således skulle även försäljningspriset ökas. Sockerhalten skall dock kunna 
regleras av konsumenten så denne kan aktivt välja att få ett lägre sockerinnehåll i sin produkt. Ett 
annat hot är den nu rådande hälsotrenden. Sylt ses generellt som en onyttig produkt och den rådande 
hälsotrenden är således inte i linje med Kronsylts affärsidé. Precis som med sockerskatten ligger 
Kronsylts lösning i sockerreglagen. Konsumenten kommer själv ha möjligheten att påverka 
sockerinnehållet och därmed göra produkten mer nyttig. 

Klimatförändringar skulle kunna medföra att skördar av frukt och bär slår fel, vilket medför ett ökat 
inköpspris av råvarorna för Kronsylt.  
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3. Marknadsanalys och strategi 
Marknadsanalys och strategi beskriver hur företaget ska hantera den tilltänka marknaden. 

3.1  Marknadsmål 
Marknadsmålet är att erbjuda en hemsida med möjlighet att blanda och beställa hem en burk 
sylt. Marknadens syn på fin sylt som en statusprodukt bör höjas, genom en exklusiv 
utformning av hemsidan. Utöver vetenskapliga rapporter som beskriver hur en lyxig sida bör 
se ut skall den sidan som utformas, som komplement att ta inspiration från e-handelssidor 
som erbjuder lyxprodukter. Marknaden skall på lång sikt associera hemsidan som en lyxsida 
tillsammans med andra sidor som säljer produkter som anses vara lyxiga. 

3.2  Marknadsstrategi 
För att från början nå ut till kunder skall marknadsföring ske i kanaler där målgruppen är 
aktiv. Detta primärt genom internet för att enkelt leda vidare konsumenten in på 
webbapplikationen och verka för en första interaktion med produkten och förhoppningsvis 
även ett första köp. Kanalerna anpassas efter målgruppen, exempelvis sociala medier eller 
forum. Förhoppningen är att, genom att erbjuda en produkt av hög kvalité och lyxig 
framtoning, få produkten att marknadsföra sig själv genom mun-till-mun-metoden mellan 
befintliga och blivande kunder. Genom att få ett högt anseende för produkten är 
förhoppningen att kunna hålla marknadsföringskostnaderna nere. 
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3.3  STP  
Segmentering, targeting samt positionering används för att analysera marknaden, välja ut ett 
lämpligt segment och sedan fokusera på denna målgrupp i marknadsföringen. 

3.3.1 Segmentering 
Vid marknadsföring av konsumtionsvaror används ofta en eller flera av följande 
segmenteringsfaktorer; geografisk, demografisk, psykografisk, sökt fördel och 
användningsfrekvens [10]. Ålder kommer användas som demografisk faktor i 
segmenteringen för att ge en tydlig segmentering av marknaden som även ger en indikation 
på köpkraft genom dess huvudsakliga sysselsättning. Som geografisk faktor kommer 
produkten i nuläget endast rikta sig till konsumenter inom Sveriges gränser. Detta på grund 
av potentiellt stora fraktkostnader för transport utomlands samt för att först få en fungerande 
marknad i Sverige innan expansion blir aktuellt. 

Kronsylts marknadsundersökning omfattande 162 svar var fördelningen i ålder följande: 
 
Tabell 3 - Utfall marknadsundersökning 

Ålder Antal 

<18 2 

19 - 25 91 

26 - 35 28 

36 - 50 13 

>50 28 

 

Av de svarande identifierade sig 81 som män, 79 som kvinna och 2 stycken som annat. 

Segmentet <18 år går fortfarande i skolan och har därför låg inkomst för egen konsumtion. 
Segmentet utför inte stor del av inköpen av matvaror till hushållet men kan influera föräldrar 
och vårdnadshavare till vilka produkter som skall väljas. Segmentet 19 - 25 år är till stor del 
antingen i början av sitt arbetsliv eller har påbörjat vidareutbildning. Detta medför att även 
detta segment har låg disponibel inkomst. För segmentet 26 - 35 har de ekonomiska 
förhållandena förändrats. Individerna har nu huvudsakligen etablerat sig på arbetsmarknaden 
och har stabila inkomster på en högre nivå än tidigare. Detsamma gäller för 36 - 50 år, om än 
till högre nivåer. Det sista segmentet, >50 är tvådelat, dels 50 - 65, som är de som arbetar, 
och >65 år, som generellt sett har gått i pension. Där är den första gruppen i slutskedet av sin 
karriär och har generellt sett den högsta disponibla inkomsten. Vid pensionering minskar 
inkomsterna och således även den disponibla inkomsten. Då inkomsten minskar till följd av 
pension ökar samtidigt individernas lediga tid. 

3.3.2 Targeting 
I marknadsundersökningen framkommer att vilka parametrar som värderas högt när man 
köper sylt varierar mellan segmenten. Anmärkningsvärt är att priset minskar i betydelse för 
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de som har arbete som huvudsaklig sysselsättning, samtidigt som faktorer som övergripande 
kvalité, hög halt av bär, sockerinnehåll, ekologiskt och närproducerat blir allt viktigare. Dessa 
preferenser stämmer väl in på Kronsylts affärsidé och påvisar således en potentiell målgrupp 
för Kronsylt. Produkterna som erbjuds av Kronsylt kommer vara av ett högre pris än 
motsvarande produkter som kan köpas i butiker. Skräddarsydd sylt finns för närvarande inte 
att köpa utan alternativet för kunder som är intresserade av detta är att göra egen sylt. Då 
arbetande generellt sett har mindre ledig tid än andra segment finns potential för Kronsylts 
produkt för att slippa den tidskrävande processen att göra egen sylt. Individer i arbetsför ålder 
har generellt en god inkomst vilket möjliggör inköp av produkter av högre pris för en högre 
kvalité. Därav väljs segmentet ”arbetande” som primär målgrupp för Kronsylt.  

3.3.3 Positionering 
För att nå ut till segmentet behöver Kronsylt differentiera sig från sina konkurrenter. Då 
finsylt redan har ett flertal aktörer behöver Kronsylt nischas för att påvisa fördelen med dess 
produkt. Detta uppnås genom möjligheten till att själv styra innehållet i sin sylt. Genom att 
låta konsumenten välja parametrar som andel bär, typ av bär och sockerinnehåll ges 
konsumenten stora möjligheter att anpassa produkten efter egen smak och tycke, något som 
skapar mervärde för konsumenten. Genom att låta konsumenten välja parametrar som andel 
bär, typ av bär och sockerinnehåll ges konsumenten stora möjligheter att anpassa produkten 
efter egen smak och eget tycke, något som skapar mervärde för konsumenten. Utöver detta 
kommer sylten innehålla ekologiska och närodlade produkter, faktorer som målgruppen 
generellt sett anser vara av stor vikt vid köp av sylt. 

Inom varumärkespositionering uppnår Kronsylt de fyra C:na; clarity, credibility, consistency, 
competitiveness (klarhet, trovärdighet, jämnhet och konkurrenskraft) [11]. Klarhet och 
jämnhet uppnås genom att tillhandahålla en produkt där konsumenten själv får välja 
innehållet och utforma det efter egna önskemål. Trovärdigheten kommer från att produkterna 
som används är ekologiska och närodlade råvaror. Konkurrenskraften uppkommer genom att 
produkten erbjuder en ny nisch inom segmentet och därigenom differentierar sig från de 
etablerade aktörerna på marknaden. 
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3.4  Marknadsmix 
Marknadsmix är en metodik för att utforma en strategisk positionering för en produkt på en 
marknad och består utav fyra P:n som fokuserar på olika delar för att marknadsföringen skall 
bli lyckosam. 

3.4.1 Produkt 
Kronsylt ska tillhandahålla en webbapplikation för egen komponering av sylt. Genom att låta 
reglage påverka innehållet i produkten som kunden beställer och genom att använda 
ekologiska och närodlade råvaror av hög kvalitét blir Kronsylt en produkt som ses som en 
finsylt med stor variationsmöjlighet. Kärnfunktionen för produkten är att tillhandahålla en 
sylt av hög kvalité. Den verkliga produkten är att kunden från Kronsylts hemsida kan beställa 
hem en burk egenblandad sylt. Utöver variationsmöjlighet av burkens innehåll kommer det 
finnas möjlighet att variera burkstorlek samt etikettext, som därmed är den utökade 
produkten. Detta medför att produkten får stor anpassningsbarhet till situation, vare sig den är 
tänkt till vardags, fest eller gåva. Konceptet blir samma som att göra sylt hemma. Skillnaden 
blir att Kronsylt istället låter konsumenten enkelt komponera ihop sin egen skräddarsydda 
produkt online och få den hemlevererad. 

3.4.2 Pris 
Priset på produkten bör om man gör en marknadsorienterad prissättning ligga på cirka  
50 - 150 kronor per 200 grams burk beroende på innehåll och extraval. 

3.4.3 Plats 
Handel av sylten kommer ske på Kronsylts egen webbapplikation innehållande en e-shop. 
Inkluderat på webbapplikationen kommer hanteringssida för komponering av sylt att finnas, 
och betalning av produkten sker även det på webbapplikationen. Vid beställning av en 
produkt väljs även fraktsätt för att få produkten levererad till kunden. 

3.4.4 Påverkan 
Marknadsföringen sker främst genom internet för att med enkelhet dirigera kunden till 
webbapplikationen och verka för ett första köp. Exempelvis Facebook samt livsstils- och 
matlagningsforum kan ses som relevanta kanaler för att nå ut till målgruppen. 

Annonsering skulle göras där målgruppen skulle nås med största möjlighet. Tänkbara 
annonseringskanaler är hemsidor som samlar recept på nätet och tidskrifter om mat samt 
livsstil.  

I ett långt perspektiv är det önskvärt för Kronsylt att så pass gott renommé att produkterna 
marknadsför sig själva genom mun-till-mun mellan kunder. För att uppnå detta är det av stor 
vikt att hålla hög kvalité och uppnå hög kundnöjdhet. 

Som del av marknadsföringen bör Kronsylt även arbeta med PR. Det vill säga att inte bara 
marknadsföra syltprodukterna utan också arbeta aktivt med att förmedla fördelarna med 
konceptet så som möjligheten att få skapa sig en unik produkt. Dessutom vill Kronsylt 
långsiktigt förmedla sin lyxiga aura genom att arbeta aktivt med PR.  
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Antal Kronsylt Antal Den konventionella sidan Antal Kronsylt Antal Den konventionella sidan

Känslouttryck 1 Bra aura 1 Allmänt irriterande sida Bilder 1 Bildtexten ser paintig ut 1 Inte inbjudande med liten bild
1 “Blir nyfiken på sylt” 1 Bilr inte uppmuntrad till konsumtion 2 Bra
1 Exklusiv 1 Blir succesivt mer taggad på att köpa 2 Bra färgbalans
3 Fräscht 2 Blir taggad på att handla på sidan 1 Bra färger
1 Harmonisk 1 Bryr mig inte om nyinkommet 1 Bra färgskala
2 Inbjudande 1 Ej exklusiv 1 Burken ser lite konstig ut

1 Inspirerande 1 Gillar idén/konceptet 1
En av bilderna är svår
 att läsa (sänker första 

intrycket)
2 Lockande 1 Ihopslängd 8 Fina
2 Lyxigt 1 Inte så rolig 2 Färgstarka

1 Positiv känsla 1 Kul att man får se vad man sparat
vid köp av billiga produkter

1 För lite syltbilder

1 Påkostad 6 Känns billig 1 Hade varit coolt med
 bilder på tillverkningen

1 Smaklig 1 Känns hetsigt "billigt, slå till nu!" 1 Häftiga
1 Wow 2 Lågpris 1 Lite dålig upplösning

1 Många flikar på högersidan. 
Vissa flikar uppfattas konstiga. 

2 Ljusa 

1 Roligt att få "kap" 2 Lyxigt med champagne

6 Rörigt 1 Ni borde inte ha billigt 
bubbel i bilderna

1 Saknas jämförpris? 1 Onaturlig sylt 
(mittenbilden)

1 Som det brukar vara 1 Skrikiga
1 Trygg 3 Snygga
1 Unika pga låg tillgänglighet 1 Stora

2
Vet vad de ska trycka på för att få

kunder att köpa. Bra slogan - 
rädda världen känsla.

3 Svårläst bildtext

4 Tråkigt 1 Texten smälter in i första
 och sista bilden

Synintryck
2 Fin design 5 Billig design

Innehåll
2

Blir lite förundrad över 
rosenvatten men tycker 

inte det låter gott
1 Alldagliga produkter

3 Fint 1 Dålig blandning av rött & brunt 1 Hälsosamt med mycket frukt 1 Bra med fraktkostnad
3 Färgglad 1 Ful design 1 Vad är det som säljs? 1 Bra med toppsäljare

1 Glansig 1 Inte lyxigt 2 Varför är det en 
blomma här?

2 Bra utbud

1 Hög kvalitet 2 Klassisk köpdesign, tråkig men
effektiv

1 Dåligt jämställt på kundservicesidan

3 Modern 1 Krimskrams 1 Erbjudande
1 Ser ut som en fotofirma 1 Röda prislappar 1 Lockvaror

3 Snygg 1 Ser lite miljötänk på hemsidan. Det 
inspirerar inte till köp, men bra.

3 Mycket produkter

2 Stiligt 1 Ser platt ut 1 Rea

2 Stilrent 2 Snygg! Fin! Inbjudande! Får fram 
vad de gör

1 Tydliga specials

1 Vacker 2 Trevlig sida
1 Väldigt designmässigt koncept 1 Trevligt med ansikten Funktionalitet 1 Förstår vad det handlar om 1 Bra med filtrering (gluten/ekologiskt)

1
Konfunderad över 

att den översta raden 
försvinner

1 Bra med sökfunktion

Layout 1 Bra med centrerad logga 1 Basic 1 Lätt att förstå 5 Dålig sökfunktion

1 Bra att den inte är plottrig 6 Billiga produkter 1
Svårt att förstå att 
varukorgen är en 

varukorg
1 Inte tydligt inloggad

2 Clean 1 Bra uppdelningar 1 Krångligt att gå tillbaka
1 Enhetlig 1 Lite oklart utbud 1 Lagom många klick
1 Fin layout 2 Dåliga rubriker 1 Lång scroll
1 Ingen förtydligande text 2 Enhetligt 1 Lätt att scrolla
1  Inte rörig 1 Enhetlig med köpknappar och priset 1 Mycket klickande för att hitta rätt produkt 
1 Lätt att följa 4 Enkel 1 Smidigt (att köpa på internet)
1 Outvecklad grafisk design 1 Enkla typsnitt 1 Trycker på funktionalitet

1 Färgglatt
1 Gillar layouten
1 Gillar navigationen
1 Hemmamålat och kladdigt
1 Inte så välgjord
2 Krångligt att hitta
1 Liten text
1 Lätt att använda, lättare än Kronsylt
4 Lättnavigerad
1 Lättöverskådlig
1 Mer info än Kronsylt
1 Mer strukturerad än Kronsylt
1 Mycket detaljer
1 Mycket händer

1 Mycket & blandade färger - 
barnsligt intryck (t.ex. loggan)

7 Mycket produkter på samma sida
1 Nyheter är positivt

1 Något annat (blir påmind om andra 
liknande sidor)

4 Orelaterade produkter
1 Otydlig
2 Plottrig
1 Snabbt pris och bra information
1 Stilrent
1 Svårläst med mörk bakgrund
1 Svårnavigerad

3 Svårt att hitta om oss, men hittar lite info om 
företaget. Borde finnas info uppe. 

1 Topplistan var väldigt random
4 Tydlig
1 Tydliga extrapriser
3 Tydligt med rött pris
1 Välgjord hemsida
1 Övergripande information

Startsida



Antal Kronsylt Antal Den konventionella sidan Antal Kronsylt Antal Den konventionella sidan

Känslouttryck 2 Ambitiöst 1 Bra med ekologiskt Innehåll 1 Bra att se innehåll 1 Bra grejer med vego

2 Känns unikt 1 Förpackningsbyte är en bra idé 1 Bra namn 2
Dåligt med kategori för 

sylt
 när sylt ej finns

1 Lyxigt upplagt 1 Gillar idén att köpa saker som
 passerat bäst före

3 Bra text

2
Blir nyfiken på nästa 
produkt, spännande. 

Man vill scrolla
1 Hetsigt att de skriver vikt i titeln 1 Fint med annan 

färg på titeln

1 Påkostad 1 Hälsokostsida, positivt 1 I tiden med
 ekologiskt

1 Premium 1 Jag kan köpa underkläder
 för jag är special guest

3 Roliga namn

1 Jag är special guest – det är jättekul

1 Krånglig
Funktionalitet

1
Bra med pop-up

 så man vet när man 
köpt

1 Typ laggigt när
 man klickar köp

1 Lockad att köpa pga billigt 1 Antal-knapp vill 
jag ha

1 Lågprismärken 1 För lite information
 om syltarna

1 Mycket rea 1 Köpknapp syns ej 
från början

1 Mycket tramsprodukter.. och sen 
finns det pasta. Eko munskölj? 

1 “Oj, jag råkade
 köpa tre”

1 Oklart varför vissa grejer är "eko" 1 Okonventionellt

1 Rörigt 1
Otydligt att det 
kommer upp 

nedanför

1 Tydligt 7

Svårt att hitta rätt 
och inse att det går 

att trycka på 
produkterna

1
Vad betyder det att majonnäsen är 

“vegan”? (citationstecknena menas) 
Är det veg eller inte? 

2 Svårt att förstå 
om man har köpt

1

Tycker 
beskrivningarna 
är humoristiska 
snarare än bra. 

Reagerar på att alert-
en är ful + att man 
måste kryssa ner 

den. Reagerar också 
på att sylten har 

olika namn i 
varukorgen och i 

produktfliken.

Synintryck
1 Clean 1 Finns inte mycket 1

Vill se priset uppe 
till höger (där det nu 
är antal produkter)

2 Fin 1 Gott och blandat
2 Känns unikt 1 Okonventionell design
1 Lyxigt upplagt
1 Premium
2 Ser bra ut
4 Ser gott ut 
1 Snyggt

Layout 1 Inte rörig 2 Lätt att förstå

1
Snyggt med 

expanderande info 
om sylt

1 Många tomma sidor

1
Text skrivet av 
en konnässör 

(positiv bemärkelse)
1 Svår att fatta

2 Tydligt

Bilder 1 Bra innehåll
1 Fina
1 Snygg infotext
1 Snyggt upplägg

3
Skulle vilja ha bilder 
på själva sylten. Det 

är konstigt

Produktsida



Antal Kronsylt Antal Den konventionella sidan Antal Kronsylt Antal Den konventionella sidan

Känslouttryck 1
Fräscht 1 Bra

Funktionali
tet - 

allmänt 1
Buggig 

1
Känns bra 1 Coolt med “sparat mot

 normalpris” 1
Dåligt med

 information

1
Lättförståligt 6 Enkel

1

Försöker köpa gör egen 
sylt men misslyckas, 
tycker det är konstigt

1 Fräsch
2

Mer detaljer och info 
önskas

1 Inget speciellt intryck
1

Saknar fortsätt att handla 
knapp

1 Konstigt med grön knapp
 för att ta bort vara 

1

Obehagligt att den vet om mina 
uppgifter även fast jag inte varit på 

denna sida. (antagligen p.g.a. använt 
Klarna förut) 

Funktionali
tet - 

varukorgen 2

Avrunda priset till heltal 
för egengjorda syltar

1 Bra att man kan klicka på
 varan och komma till den 

1 Positiv känsla med gröna knappar

1

Förstår inte riktigt att 
varan försvunnit från 

varukorgen vid 
borttagning

1 Funktionell

1 Reagerar på det starka prisfokuset. 
Tycker överlag den är bra 2

Hur rensar jag? Vill 
kunna rensa

1 Kom tillbaka när sylten var borttagen 

1 Smidig

1

Ligger kvar i varukorg 
vid inloggad

1

Konstigt att man kastades 
ut från

 varukorgen när den blev 
tom

 vid klick på papperskorg

3 Standard

1

Tycker det konstigt att 
extraval står med fast 
tomt om man valt sylt 

utan extraval.

1 Tappar priseffekt med rött
på varje vara

1 Tryckt med Klarna

Funktionali
tet - 

personuppg
ifter 1

Bra med autoifyll vid 
inloggad

1 Tydlig 2 Måste jag registrera mig?

1
Svårt att förstå om man 
måste fylla i uppgifter

Synintryck 1
Bra att inte ha ful 

varukorg

1

Bra att man kan se 
produkterna

Funktionali
tet - 

genomföra 
kortbetalni

ng 3

Förstod ej att köp hade 
genomförts

1 Bra 1 Vill ha bekräftelsemail

1 Bra med steg för steg 1
Vill ha sammanställning 

vid köp (sidan kraschade)
1 Clean
1 Enkel
3 Fin

Layout 3 Lite otydligt 1 Fungerar

3
Litet minustecken 1

För mycket grejer (tror menas 
element, min anm.) “Vill bara ha 
min vara, antal och priset typ” 

1 Ser lite ”tunn ut” 1 Lättförstådd

2
Tydlig 1 Seg prisuppdatering 

(vid ökning av produkter) 
1 Tydligt med minus 1 Tydligt med minus

1 Uppdrag - Lättare att förstå vid köp
 (jämför med Kronsylt) 

1 Varukorgen ger mycket mer 
information

1 Översiktligt

Bilder 1
Egen sylt i 

varukorgen var fin
1 Lite för små bilder (t.ex. vid

 en platta Trocadero) 
1 Otydliga

1

Saknar 
specialanpassad bild 
för egengjorda sylten

1
Önskar tydligare 

bilder

Varukorg



Antal Kronsylt Antal Den konventionella sidan

Känslouttryck 1 Fancy 1 Gammaldags
1 Fräscht 1 Inget märkvärdigt

1 "Känns pompöst men 
inte för pompöst"

1 Inte inspirerad

1 Lyxig 1 Känns ändå som att kvalitén är ok

1
Olssons pastejer 

(barnbok från 1988, 
rekommenderar 10/10)

1

Inget ordernummer så får man inte
 kontakta dem (ungefär) dåligt!

 Även på övriga frågor?!
 Vill kunna fråga innan beställning. 

1 Positivt 1 Lockar priskänsliga

2 Produkterna kommer 
att ha hög kvalitet

1 Lättförstått

1 Trevlig 1 Mycket bra idé

1
Var lik de andra 

sidorna på Kronsylt 
(positivt)

1 Störigt att sidobaren försvann

2 Tråkig

1 Töntig och ful, men fungerar pga 
resten av sidan är också det

1

Gillar chattar för att kontakta oss.
 Gillar inte formulär. Då har man

 skrivit in the middle of nowhere, vet
 inte om man får svar. Gillar bättre att 

skicka från egen mail, då kan man 
köra typ läskvitto iaf. 

Synintryck 3 Fin 1 Inte unika, massproducerade

1 Färgerna – fina 
och ljusa

1 Praktisk

1 Händer mycket
1 Snygg design
1 Standard

1 Sylten ser 
konstgjord ut

Layout
1 Bra med 

förtydligande text
5 Informativt

1

“För tunn text 
eller radavstånd” - 
tycker det är lite 

svårläst

2 Inget "om oss", dåligt om man vill 
veta mer om företaget

1 Klassisk layout 2 Mycket text
4 Tydligare text önskas 2 Svårt att hitta

3 Tydligt 1
Viss förvirring kring var man

 hittar fliken. Fastnar dock för om 
bolaget. 

Bilder
1

De röda "blobbarna" 
på bilden uppfattas 

konstiga

1 Egen sylt i varukorgen
 var fin

1 Fina

1 Ogillade bild, 
men lyxig

1 Otydliga

1
Saknar specialanpassad

 bild för egengjorda 
sylten

1 Önskar
 tydligare bilder

Innehåll 1 Bra 1 Bra med matsvinnskolan
1 Felstavat 1 Informativ film

1 Framgår att man kan 
göra en egen sylt

1 Klumsig kundservice, känns som om
 du får det du betalar för, inte mer. 

1

Företaget verkar ha ett 
koncept av personlig 

touch men inget om var 
gården ligger, var 

råvaror hämtas, och så 
vidare

1

Svårt att veta vilka som ligger bakom 
företaget. Dåligt med 

könsfördelningen
 i kundtjänsten. Lite stereotypiskt. 

1 Rolig 1 Motivering
1 Rabatter

Funktionalitet

1

Konstigt med värde-
ord om sig själva (det 

står ”den eleganta 
sylten”). Rimligare att 

ha det som mål. 
1 Lätt att hitta dit

1
Nice att loggan 

(headern) där uppe 
följer med ner

Koncept & om oss



Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1

Avancerat, bra 
koncept, 

borde finnas (och 
finns i viss mån redan 

för andra varor) Burkval 1

Ful burk

3 Bra idé 1 Lyxig förpackning

2
Enkel process

2
Tydligt med 
burkstorlek

1 Härligt

1
Hög kvalitet

Ingredienser 1
Bilderna på bären 

är konstiga

1

Kreativt

1

Det behövs fixas 
ett lite mer lyxigt 

intryck på 
ingredienserna

6
Kul koncept

1

Hur mycket 
socker 

brukar det vara?

2
Känns inte helt 

färdig 1
Jordgubben ser 
animerade ut

1
Modernt

1

Lite oseriöst 
intryck 

på bären

1
Nyskapande idé

2

Snyggt med 
fortsätt 

till extraval
1 Spännande 1 Socker? Paj?

1
Trevligt

1
Vill ha info om
 tillsatt socker

1 Unikt

2
Visuellt rolig

Extraingredienser 2
Härliga tillbehör, 
man blir sugen

Synintryck 1

Fint

Etikett 1

Breakade 
beskrivning

 vilket gav ett lite 
konstigt intryck.

2 Fräscht 6 Kul med etikett

1
Färglöst

1
Snyggt med 

etikettval

1
Inte lika snyggt 

som resten av sidan 2

Specialinställninga
r

 för etiketten

2
Simpel

1

Text på etikett 
borde komma upp 

på en gång
1 Smarrigt

5
Snyggt

Sammanställning 2
Snygg 

sammanfattning

9
Tydlig

1
Tydlig

 sammanställning

Layout 1

Enkel design, 
passar med typsnittet

Funktionalitet 2

Bra att man 
hamnade i 

varukorgen efter 
tryck på lägg i 

varukorgen
1 Fel font på knapparna 1 Bra med scrollen

2

Generellt ogillar 
fonten, ger intryck av 

hemmabygge! 1
Bra med val

1
Lättläst, rakt på sak

1
Delas lika, 

visa mängd!
1 Saknar text 1 Enkelt att hitta

1

Förtydliga 
vad som avgjort 

pris

Bilder 1
Bra med bilder 
på produkterna 1

Förstår ingenting

2

För stora bilder, 
svårt att se helheten

2

Förstår inte att 
det kostar extra 
(t.ex. extraval, 

olika burkar osv)
1 Lockande bilder 3 Otydligt för äldre

1

Motsägelsefull 
produktbild 1

Personen hade 
svårt att hitta till 

sidan

1
Ser photoshoppat ut

1
Risk för dålig 

produkt

2

Uppskalningen på 
bilderna är lite för 

uppenbar 1

Scrollknappen 
känns 
onödig

1

Skulle vara bra 
att veta hur priset 

sätts

Innehåll 1

Borde ha större 
mellanrum – vill inte 

se nästa val 3

Svårt att förstå hur 
det fungerar 

1

Bra diskret
 bekräftelse (när man 

gör ett val) 1

Vill kunna se det 
som är redan är 
valt på vägen

1
Bra som present

1
Vill köpa fler av

 samma

1
Header för stor

1
Delas lika, 

visa mängd!
1 Tydlig markering 1 Enkelt att hitta

1

Förtydliga 
vad som avgjort 

pris
1 Förstår ingenting

2

Förstår inte att 
det kostar extra 
(t.ex. extraval, 

olika burkar osv)
3 Otydligt för äldre

1

Personen hade 
svårt att hitta till 

sidan

1
Risk för dålig 

produkt

1

Scrollknappen 
känns 
onödig

1

Skulle vara bra 
att veta hur priset 

sätts

3
Svårt att förstå hur 

det fungerar 

1

Vill kunna se det 
som är redan är 
valt på vägen

1
Vill köpa fler av

 samma

Gör en sylt



Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1
Blanda sylt inte lika 

tilltalande som startsidan Layout 1 Fina typsnitt

4 Clean 1 Typsnittet är snyggt

1 Elit 1
Blanda sylt inte lika 

tilltalande som 
startsidan

2 Enhetlig 4 Väldigt snygg

6
Enkel – less is more 

principen
1 Känner ingen stress Bilder 1 Fina bilder
2 Lyxig 1 Vissa bilder är otydliga
2 Trevlig
1 Tycker den förmedlar lyx
1 Tänkt till
1 Unik

Synintryck 6 Fin
1 Lite oklart ibland
1 Lite omodern
4 Ljus och luftig
1 Lättnavigerad
2 Matchande färger
1 Minimalistisk
2 Modern
3 Simpel
2 Snygg
1 Snyggt med lite färg
2 Stilren
1 Tydlig

Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1 Exklusiv Layout 1 Lättläst
1 Kändes lyxig 1 Tydlig
2 Fräscha 1 Bra typsnitt
2 Kraftfulla 1 Lite oklart ibland
1 Ljus 1 Lättnavigerad
1 Lockande färger 1 Tydlig
1 Rena

Bilder 5 Fina
Synintryck 2 Snygg 3 Färgstarka

4 Stilren 1 Fina färger
4 Stilistisk 1 Bra med bilder
1 Färgskalor 1 Stora bilder

1 Skrikig

Vad tycker du om hemsidans design?

Var det något speciellt du lade märke till?



Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1 Känns fräsch Layout 1
Texten upplevs som 

exklusiv och 
fantasigivande

1 Ljust och lätt - Passar med 
innehållet

1 Lyxig känsla Bilder 1

Att det inte var för 
mycket innehåll på 
sidan, bilderna fick 
tala för sig själva

1 Lätt 1 Dispositionen och 
innehållet 

1 Tydlig 1 Fräsch känsla
2 Gillade bilderna

Synintryck 1 Designen berättar vad sidan 
är till för 1 Harmoniska

2 Enkelheten 1 Omtyckta bilder
4 Gillade färgerna

Innehåll 1 Att göra egen sylt
1 Burkvalet

1 Konceptet med sylt 
kändes roligt och nytt

1 Omsorgsfull
1 Sidan flöt på bra

Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1

Att man inte direkt på 
startsidan förstod vad den 

gick ut på Layout 1

Att infon på 
produktbilderna 

hamnade nedanför

1
Inte smidigt med 

användarnamn, hellre mejl 1
Lite info, skulle vilja ha mer

1 Lite ointuitiv 1 Liten textstorlek

1

Notiser för meddelande, köp 
osv sänker kvaliteten 

(skapar osäkerhet) 3

Otydligt var man ska 
klicka

1
Svårt att hitta saker

1
Tydligare markering 

av val på gör egen sylt

1
Ursprung/Fairtrade - tappar 

trovärdighet

1
Vill ha betalningsbekräftelse

Bilder 2
Burkdesignen kunde 

ha varit bättre

1
Vill ha blandningsförslag

1
Vissa bilder (se 

koncept och om oss)

Synintryck 1
Att man inte fick se pris 

tidigare
1 För färgstarkt

Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1 Användbar Synintryck 1 Enhetligt
1 Bra 1 Exklusivt

1
Bra att man kunde välja 

storlek 3
Fina

1 Bra grejer för sylt 1 Hög kvalitet
1 Bra med tema 1 Inbjudande
1 Fräscha 1 Kulturell
1 För få produkter 1 Lockande

1
Härliga bilder. Man blir 

sugen 2
Lyxiga

1
Intressanta 

smakkombinationer
1 Känns som “mer” än sylt Layout 1 Tydligt innehåll
2 Lät goda
1 Roliga produkter
1 Roliga twister
1 Roligt koncept
1 Skulle köpa
1 Spännande
1 Svensk 
1 Värdefull

Var det något som du gillade?

Var det något som du ogillade?

Vad tycker du om produkterna på sidan?



Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1
Blandningssidan kanske skulle 

ha förslag på blandningar Synintryck 1 Fashionabla

1 Hög igenkänningsfaktor 1 Fina burkar
1 Konstig beskrivning av dem 3 Goda

1
Ligger i tiden att göra egna 

produkter
1 Moderna Bilder 1 Bilderna ger en fräsch känsla
1 Sylt 1 Fina bilder

Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1 Attraktiva Synintryck 1 Fina färger 

1 Enkel produkt 1

Fin syltburk 
med egenvalt 

innehåll
1 Exklusiv 1 Inte eleganta
1 Exotiska 1 Lite extra
1 Fancy 2 Moderna

2 Fräscha 2
Personlig etikett 

uppskattas
2 Goda 1 Premium
1 God doft 1 Somrigt

1

Jag skulle dock inte köpa dem. 
Har inte förtroende för att 

handla online 1
Tilltalande

1 Kvalitet över kvantitet 1 Unika
2 Lite oklart exakt vad det är
3 Lyxiga Bilder 3 Fina bilder
1 Nytänkande kombinationer
1 Något dyra 
1 Personliga
1 Smart idé
1 Trevliga
1 Överklass

Var det något speciellt du tänkte på när du såg dem?

Hur skulle du beskriva produkterna?



Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 2 Bra Synintryck 1 Clean
1 Buggigt 3 Enkel

1
Fick en känsla av bra kvalitet 

och lyx 1 Fin

1 “Flummigt - kanske bra.” 1 Färgglad
1 Helt okej 1 Inbjudande
1 Lagom mycket 1 Inspirerande 

4
Lyxig men behöver mer 

information 1 Inte plottrig

1 Lyxiga produkter 1 Inte standard
2 Lättnavigerad 3 Snygg

1
Modern men saknade 

bekräftelser 3 Stilren

1
Nytänkande tillverkning och 

försäljning av sylt 1 Tilltalande

1 Positiv känsla
2 Professionell Bilder 1 Bra färger
2 Trevlig 1 Fina
2 Tydlig 2 Fräsch
1 Vill stanna kvar 1 Gjorde starkast intryck

1 Glada
1 Ljus
1 Klara färger

Antal Kronsylt Antal Kronsylt

Känslouttryck 1 Användarvänlig Synintryck 2 Elegant
1 Fotofirma 2 Enkel
4 Lyxig 1 Exklusiv
2 Trevligt 3 Fin
1 Unik 2 Färgstark
1 Ögonfallande 1 Smakfull

1 Snygg
2 Stilren
1 Utmärkt

Berätta om ditt övergripande intryck av hemsidan

Om du skulle beskriva hemsidan med ett ord, vilket hade 


