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1 INLEDNING
E-handel är fortfarande ett relativt nytt sätt att handla på, men ett fenomen som växer
explosionsartat. År 2018 spenderade finländare sammanlagt 2,9 miljarder euro (exkl.
moms och transportkostnader) på att inhandla varor online. Detta var en ökning på 6% i
jämförelse med året innan, och tillväxten förväntas fortsätta växa med 9% år 2019
(Kaupan liitto 2019).

Vi vänder oss allt oftare till e-handel som följd av stress och långa arbetsdagar eftersom
det underlättar vardagen. Fördelar med e-handel är att det sparar både tid och kraft i och
med att man inte behöver besöka en fysisk butik. På samma gång kan det även spara
pengar eftersom det enkelt går att jämföra priser mellan olika försäljare online (DIBS
2017 s.18). När marknaden erbjuder två produkter i samma prisklass är det avgörande
vilken produkt som attraherar kunden mest (Nordgren 2017 s.24). Därför spelar en
webbutiks grafiska design en mycket viktig roll för försäljningen.

Den grafiska designen är en viktig faktor som ger en webbsida dess visuella utseende och
skapar ett sammanhängande koncept. Det har visat sig att en välplanerad och estetiskt
vacker webbsida kan leda till att konsumenter väljer att handla från en sida (Wolk 2018
s.6). Är det dock möjligt att det på samma gång kan ha en negativ påverkan ifall grafik
och prisnivå inte stämmer överens med konsumentens förväntan?

Orsaken att jag valt detta ämne för mitt examensarbete är att jag nyligen besökt några
webbutiker som avvikit från andra genom att deras produkters prisnivå varit betydligt
lägre än jag inledningsvis förväntat mig. Detta fick mig att inse hur snabbt jag själv,
endast baserat på webbsidans utseende och grafik, bildar mig en åsikt om en webbutik.
Som en följd av denna händelse föddes idén för mitt arbete. Jag är intresserad av att ta
reda på ifall detta är ett fenomen som alla besökare lägger märke till, eller som endast jag
upplever som konstigt på grund av min utbildning och intresse för branschen.

Detta arbete har som mål att genom en enkätundersökning ta reda på om en besökare kan
uppskatta rätt prisnivå, för en webbutiks produkter, endast på basen av webbutikens
7

grafiska design och utseende. Undersökning skulle vara viktig för branscher som ehandel, online marknadsföring och webbutveckling eftersom det ur deras synvinkel är
viktigt att skapa och driva en attraktiv och stilren webbutik som lockar kunder att handla.
Därför är det är viktigt att bättre förstå på vilket sätt en webbutiks grafiska design påverkar
besökarens första intryck av prisnivån.

1.1

Problemområde

Internet har vuxit en hel del sedan Cern den 30 April 1993 gjorde World Wide Web
tillgängligt för allmänt bruk, och speciellt under de senaste åren ha antalet webbsidor ökat
explosionsartat. Enligt Netcrafts månatliga Web Server Survey fanns det runt 1,4
miljarder webbsidor online i mars 2019. Det är svårt att uppskatta exakta mängden för
hur många nätsidor det egentligen finns online. Antalet sidor ändrar konstant och största
delen av alla sidor som existerar är skapade av robotar och får aldrig någon besökare.
Netcraft uppskattar i sin undersökning att det av dessa 1,4 miljarder webbsidor endast är
cirka 180 miljoner som är aktiva (se figur 1).

Figur 1. Totalt antal av webbsidor (Netcraft 2019).

Trots att 180 miljoner endast är en bråkdel av den totala mängden sidor handlar det
fortfarande om en väldigt stor mängd aktiva sidor. Detta är en 125% ökning i jämförelse
med situationen för 10 år sedan, mars 2009, då det endas fanns runt 80 miljoner aktiva
webbsidor. I och med denna tekniska utveckling har det uppstått en massa nya branscher
och marknader, varav e-handel är en av dem.
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1.2

Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete är att analysera hur en webbutiks grafiska design påverkar en
besökares första intryck av prisnivån. Målet är även att ta reda på ifall man kan uppskatta
priset på en produkt endast baserat på den grafiska designen och hur detta påverkar
besökarens helhetsintryck av en webbutik.

För detta arbete har följande frågeställningar formulerats:
•

Hur påverkas en besökares intryck av webbutiken om grafiken och prisnivån inte
korrelerar som man tänkt sig?

•

Kan en besökare uppskatta rätt pris för en produkt endast på basen av en
webbutiks utseende?

1.3

Avgränsningar

Eftersom e-handel är ett så brett fenomen kommer denna undersökning avgränsas till
endast en marknad, modebranschen. Denna marknad har valts av den anledningen att den
är bland de mest populära kategorierna inom e-handel i Finland. Enligt en
konsumentundersökning utförd av Suomen Tekstiili & Muoti ry (2018) har ett genomsnitt
på 77% av alla kvinnor, och ungefär hälften av alla män, någon gång handlat kläder
online. Detta betyder att det är ett bekant fenomen bland finländare, och något som görs
ofta.

1.4

Definitioner

I arbetet kommer följande begrepp användas:
•

DESIGNERS – I detta arbete kommer jag hänvisa till grafiska formgivare som
designer. Det är de som jobbar med grafisk design och att skapa visuella koncept.

•

E-HANDEL – Elektronisk handel av varor och tjänster som sker online med hjälp
av datakommunikation (Nationalencyklopedin 2019).

•

FÖRSTA INTRYCK – I detta arbete kommer jag att använda begreppet första
intryck som definition för upplevelsen eller känslan en besökare får då hen
besöker en webbsida för första gången.
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•

GRAFISK DESIGN – Visuell formgivning för olika sorters medium. Innefattar
själva skapande och val av element som typsnitt, färger, fotografier, illustrationer
m.m.. (Gaffney 2018).

•

WEBBUTIK – Själva butiken online var man kan köpa produkter och/eller
tjänster (Oxford Web Studio 2019). Även kallad nätbutik eller webshop.

•

WEBBDESIGN – Fokuserar på skapandet av webbsidor. Webbdesign fokuserar
i större grad på en webbsidas funktion och att skapa en användarvänlig upplevelse
online (Iiu 2017).

2 LITTERATURÖVERSIKT
Inom andra designbaserade professioner, som till exempel mode och industriell design,
finns det väletablerade traditioner för arkivering, dokumentation och publicering. Grafisk
design däremot verkar fortfarande söka sin form. Detta betyder inte att det inte finns
publicerat material om grafisk designs förflutna, men att det inte har undersökts i samma
omfattning som de andra (Triggs 2011 s.3). Bland tidigare forskningar har jag hittat
mycket litteratur som behandlar olika sätt konsumentens tillit för e-handel kan påverkas
av en webbsidas utseende. En studie som jag funnit speciellt hjälpsam för mitt egna arbete
är Bäck Karlander & Erikssons (2013) kandidatuppsats som tangerar hur en webbsidas
utseende kan påverka en besökares första intryck. Däremot har jag inte hittat någon
tidigare forskning som direkt studerat sambandet mellan prisnivå och grafisk design och
dess inverkan på första intrycket av en webbutik.

För insamlingen av litteratur för detta arbete har jag använt mig av böcker och
vetenskapliga arbeten, på svenska, engelska och även finska, ur olika databaser som till
exempel Theseus och Arcada Finna. Jag har även valt att inkludera ett antal webbsidor,
artiklar och vetenskapliga arbeten jag hittat på webben eftersom grafisk design är ett fält
som utvecklas mycket snabbt. Nya medier växer fram, programvaror uppdateras och
datorer förbättras ständigt vilket lett till att jag inte alltid lyckats hitta aktuell information
ur böcker, vilket traditionellt anses vara en av de mer tillförlitliga källorna. Allt material
har noggrant läst igenom och analyserat ur en kritisk och objektiv synvinkel för att
säkerställa att informationen i detta arbete går att lita på.
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För att gå tillväga med denna undersökning är det viktigt att förstå utvecklingen av både
grafisk design och hur grafiken kan skilja sig mellan olika kulturer. Detta är viktigt att
lyfta fram, förutom ur ett kunskapsperspektiv, även därför att det motiverar de
avgränsningar jag valt att lägga för min studie. För att få djupare förståelse för
problemområdet är det även viktigt att reflektera över vilken betydelse konsumentens
tillit har för e-handel och hur grafiken kan påverka detta.

2.1 Utvecklingen av grafik på webben
Grafisk design var genom historien länge sammankopplat endast med skapandet och
utformning av typsnitt, produktförpackningar och publikationer. I och med uppkomsten
av internet, att användningen av datorer blev allt vanligare samt publiceringen av den
första versionen av Adobe Photoshop i början av 90-talet, skedde en revolutionerande
förändring inom grafisk design. Utvecklingen ledde till nya möjligheter och sätt för
designers att arbeta på (Swedish Design Award u.å.). Många industrier har dragit nytta
av denna tekniska utveckling, men enligt Galarraga (2017) är grafisk design helt klart
bland de industrier som gynnats allra mest. Med hjälp av ny teknik och nya programvaror
kan designers i dag snabbt och enkelt skapa något som förr skulle ha tagit flera timmar
eller till och med dagar att åstadkomma. Som följd av all den tid man sparar med hjälp av
dagens teknik, har designers nu nya möjligheter att vara mer kreativa och innovativa.
Detta betyder inte att man inte skulle haft samma kreativitet förr, utan endast att man då
inte hade samma resurser att fullfölja sina kreativa idéer (Galarraga 2017).

Webb 2.0 var ett av de tidigare problemen designers stötte på online. Begreppet användes
först av Tim O’Reilly år 2004 för att beskriva ett nytt populärt fenomen bland webbsidor,
var användaren bör ha fler möjlighet till interaktivitet. Detta ändrade webbsidor från att
ha varit platser var man endast kunde läsa statiska texter till platser var man även kunde
göra saker. Genom att integrera olika funktioner, bland annat videon och banners, på en
webbsida kunde man skapa en intressantare upplevelse som attraherade fler besökare
(Schofield 2014 s.9-11).

En relativt ny utveckling inom webbdesign är att det i dagens läge är mycket vanligt för
företag att analysera vilka källor som driver mest trafik. Det är alltså möjligt att mäta
vilken sorts innehåll som tilltalar kunden mest, och vilket innehåll som får flest
11

medievisningar och klickningar. Man kan även med olika system ta reda på information
om besökaren som till exempel ålder, kön och geografiskt läge. Detta betyder att man på
ett helt nytt sätt kan anpassa och skapa grafik som fungerar för den målgrupp man
försöker nå (Norcross 2017).

2.2 Grafisk design och olika kulturer
Grafisk design som ett yrke har under de senaste årtiondena ändrat en hel del som följd
av den digitala revolutionen och den ständigt ökande globaliseringen som format sättet
man arbetar på idag (McMullen 2016 s.20). Skillnaden är att man förr i tiden oftast bara
arbetade med lokala kunder och målgrupper, medan det i dagens läge på ett helt annat sätt
är möjligt att arbeta med kunder från alla världens hörn. Denna frihet, att inte vara
begränsad av geografiska gränser längre, betyder enligt McMullen (2016 s.20) att en
designer måste kunna anpassa sitt arbete för olika etniska grupper eftersom man i dagens
läge allt mer frekvent jobbar med olika typers målgrupper.

Likt kultur och olika språk, varierar grafisk design mellan olika länder och världsdelar.
För att en design skall tilltala en målgrupp, är det viktigt att de känner igen sig och förstår
idéen man försöker förmedla. Till exempel hittar man i latinamerikansk design mycket
dans, djärva kontrastfärger och ofta även romerskkatolska religiösa symboler, eftersom
dessa är vanliga och framträdande element i deras kultur (1stWebDesigner 2016).
Däremot skulle denna typ av grafik högst antagligen inte fungera lika bra i Skandinavien
var man istället starkt betonar minimalism och enkelhet.

2.3 E-handel och tillit
Idag finns det många som livnär sig på att uppnå vinst på andras bekostnad online.
Bedrägeri inom e-handel handlar oftast om betalningsbedrägeri som går ut på att lura
pengar eller varor av andra genom falska och olagliga transaktioner. Själva fenomenet
betalningsbedrägeri är inget nytt problem, men det har i och med uppkomsten av
internet övergått från att ske bland fysiska betalkort till att vara vanligare inom
e-handel (Clearhaus 2019). I och med detta har vi som konsumenter varit tvungna att
anpassa oss, som till exempel genom att vara mer försiktiga och kunna se på internet med
12

kritiska ögon för att inte bli lurade.

Enligt Furman (2009) bildar en webbsidas besökare mycket snabbt en åsikt om sidans
trovärdighet. The Stanford Persuasive Technology Lab genomförde år 2002 en
undersökning som analyserade 2 440 personers åsikter gällande vilka faktorer som ger en
webbsida trovärdighet. Av dessa påpekade nästan hälften, 46%, av alla respondenter att
de till en viss del grundar sin åsikt om en webbsidas trovärdighet på basen av dess visuella
utseende, som layout och färger (Fogg et al. 2002 s.23-24). Även om konsumenten kan
bilda en åsikt om en webbutik redan innan hen ens läst ett enda ord, spelar även typografin
en stor roll i hur vi ser på olika webbsidor (Nadeem Faisal et al. 2016 s.4). Enligt Nadeem
Faisal et al. artikel är det viktigt att typografin är läsbar, tilltalande och av bra kvalitet.
Det är alltså av största vikt att en webbutik erbjuder sina besökare ett trovärdigt visuellt
utseende från första sekunden eftersom en besökare på bara 50 millisekunder kan fatta en
åsikt om webbsidan (Lindgaard 2006 s.125). Detta intryck är viktigt eftersom det spelar
stor roll i konsumentens beslut att stanna kvar på webbsidan eller inte (Furman 2009).

3 METOD
Detta examensarbete är ett teoriprövande vetenskapligt arbete som använder sig av en
kvantitativ forskningsmetod. Det finns skiljande åsikter gällande huruvida man
egentligen kan skilja mellan kvantitativa och kvalitativa metoder men enligt Bryman &
Bell (2011 s.49) är skillnaden i många sammanhang inte bara tydlig utan också viktig att
sära på. Kvalitativ forskning kan betraktas som den typ av forskning som lägger mer vikt
på ord och att karaktärisera något medans kvantitativ forskning fokuserar på egenskaper
som till exempel antal, mängd och storlek.

Tillvägagångssättet för detta arbete kunde också beskrivas som induktivt. För att ta reda
på ifall teorin stämmer är planen att gå från empiri till teori, det vill säga att först samla
in relevant information ur verkligheten, sedan undersöka och slutligen dra slutsatser och
formulera vidare teorier (Engblom & Eriksson 2006 s.8). Målet för denna undersökning
är alltså inte att hitta en konkret lösning till ett problem utan endast att fastslå ifall
teorierna för fenomenet stämmer.
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3.1

Val av metod

För att kunna nå en tillräcklig mängd respondenter har jag valt att använda mig av en
webbenkät för insamling av data. Beslutet att använda denna metod, istället för till
exempel intervjuer, baserar sig på att det tillåter en att ha ett större antal respondenter i
undersökningen, samtidigt som det fortfarande går att hantera mängden insamlad
information. Eftersom min forskning baserar sig på flera personers åsikter tycker jag
denna metod passar mitt arbete bra.

Enkäter är även speciellt bra att använda när man undersöker eventuella mönster i
beteenden eller då man vet ungefär vad man letar efter (Denscombe 1998 s.12). Detta
passar mycket bra in på min undersökning och trots att det kräver både tid och kunskap
att skapa en bra webbenkät har denna metod en klar tidsmässig fördel men tanke på att
man inte behöver närvara när respondenten fyller i sina svar. Genom att använda rätt
plattform för sin enkät kan man även få resultaten automatiskt organiserade vilket lättar
analyseringen av resultaten.

3.2

Urval

Jag har valt att avgränsa mitt urval en hel del och kommer endast att undersöka en specifik
målgrupp. Jag kommer att fokusera min undersökning på unga vuxna, mellan åldrarna 18
och 29 år. Det finns egentligen ingen exakt definition för begreppet ung vuxen, och
definition varierar stort mellan olika forskningar och texter. Enligt Eurostat (2009 s. 1718) är det omöjligt att endast på basen av ålder definiera en tidpunkt i livet när en person
blir vuxen. Det finns för många olika faktorer att ta i beaktade, och dessutom varierar
dessa variabler mellan olika länder. Eurostat (2009 s. 17-18) väljer därför i sin publikation
att klassificera personer mellan åldrarna 15-29 som ungdomar. Denna tid kan räknas som
ett mellanstadium då en person är lite för gammal för att kallas barn, med på samma gång
ofta ännu studerar och till exempel bor hemma hos föräldrarna vilka är beteende som hör
unga till. Minimiåldern för denna undersökning är 18 år av den anledningen att arbetet
behandlar e-handel. Enligt Konkurrens- och konsumentverket (2015) är en minderårig
person endast berättigad till att själv köpa ”vanliga och obetydliga varor, till exempel
produkter som har köpts med fickpengar” utan vårdnadshavarens tillstånd. Minderåriga
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är inte heller tillåtna att köpa på kredit vilket är orsakern till att jag valt att inte inkludera
dem i min undersökning. Därför har jag valt att fokusera min undersökning på personer
som är mellan 18 och 29 år.

Eftersom jag tidigare i detta arbete konstaterat att grafisk design och åsikter gällande
grafik varierar stort mellan olika kulturer och geografiska områden har jag även valt att
begränsa urvalet för denna undersökning till endast en nationalitet, d.v.s. finländare. Det
fanns dock bara en svensk version av enkäten. Detta betyder att det går att anta att största
delen av respondenterna är finlandssvenskar. Jag har även beslutat att fokusera min
undersökning på marknaden för kvinnor. Orsaker att jag valt att endast fokusera på
kvinnor är att det finns stora skillnader mellan avdelningarna riktade för kvinnor och män.
Även marknadsföringen inom mode är väldigt könsstereotypisk (Andersson & Wiland
2014 s.33) vilket kan skådas genom att olik grafik, som till exempel olika färger och olika
sorters bilder, används för att nå olika kön. Valet att inte inkludera marknaden för män i
min undersökning baserar sig på att arbetet skulle bli för omständligt. Genom att fokusera
undersökningen endast på personer som handlar från avdelningar riktade för kvinnor, kan
man anta att majoriteten av respondenterna kommer vara kvinnor.

När det kommer till storleken av urvalet är det på grund av vissa faktorer svårt att
uppskatta hur många personer som verkligen behövs för att göra resultatet tillförlitligt.
Dels är det svårt att uppskatta hur många personer som finns i målgruppen, eftersom
undersökningen inte utesluter personer som inte pratar svenska eller män, ifall de handlar
kläder från avdelningen för kvinnor. Det är endast på grund av begränsade resurser som
denna undersökning inte kan anpassas att nå alla unga vuxna i Finland. Enligt
Statistikcentralens (2019) rapport över Finlands befolkningsstruktur, kan man ur
åldersstrukturen räkna ut att det i Finland år 2018 fanns sammanlagt 807 313 unga vuxna
i åldern 18-29. Enligt rapporten är finlandssvenskarnas andel 5,2% av hela landets
befolkningen, vilket betyder att det fanns runt 42 000 unga finlandssvenska i åldern 1829 år. Ur rapporten kan man även räkna ut att åldersgruppen 15-29 år består av cirka
48,6% kvinnor. Därmed kan man härleda från statistiken för denna studie att det finns
cirka 20 400 finlandssvenska kvinnor i ålder 18-29 år.

För en populationsstorlek av denna storlek borde man enligt Denscombe (1998 s.42) för
ett sannolikhetsurval ha över 370 respondenter i sin enkät för att inte överstiga en
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felmarginal på 5% (se tabell 1). På grund av begränsade resurser och användning av
webbenkät kommer denna undersökning inte att bestå av ett sannolikhetsurval.
Denscombe (1998 s.45-46) skriver i sin text att det för småskaliga studier kan vara
acceptabelt med mindre urval, så länge de inte underskrider 30 stycken respondenter.

Tabell 1. Provstorlek för sannolikhetsurval (Denscombe 1998 s.42)

3.3

Validitet och reabilitet

Webbenkäten kommer att distribueras på Facebook, via min profil, vilket betyder att
urvalet till stor del kommer bestå av ett bekvämlighetsurval. Det är viktigt att poängtera
att på grund av detta kommer resultatet vara omöjligt att kunna antas gälla för hela
målgruppen. Enligt Denscombe (1998 s.37-38) är bekvämlighetsurval inte ett tillförlitligt
urval, eftersom alla inom målgruppen inte kommer ha lika stor chans att fylla i enkäten,
men det kommer användas för detta arbete på grund av begränsade resurser.

Det finns en del blandade åsikter gällande användning av enkäter eftersom det enligt
många inte ger ett tillförlitligt resultat (Daunfeldt & Nilsson 2015 s.2-3). Det har dock
även förekommit problem inom de mer traditionellt klassade undersökningsmetoderna,
som till exempel att folk inte svarar på samtal eller e-post på samma sätt som de gjorde
förr i tiden. Enligt Daunfeldt & Nilsson (2015 s.2-3) kan det i dagens läge vara svårt att
på förhand uppskatta vilken undersökningsmetod som fungerar bäst för att uppnå resultat
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med minst risk för bias. För att nå ett verkligt sannolikhetsurval kan det vara nödvändigt
att använda en blandning av olika metoder för att samla in svar.

En negativ sak med insamling av data genom webbenkäter är att det kommer begränsa
vilka frågor man kan ställa till respondenterna. För att minska eventuellt bortfall måste
man tänka på att inte gör enkäterna för långa och att formulera frågorna så de är lätta att
förstå. Det är även viktigt att tänka efter att det alltid finns ett svarsalternativ som
personen som svarar kan relatera till. Till skillnad från en intervju kan man i en enkät inte
på samma sätt be respondenten att vidare motivera sitt svar, utan man måste se till att det
alltid finns ett svarsalternativ som respondenten kan relatera med. Det finns alltid risker
med enkäter att de svar som man samlat in inte är tillförlitliga. Med dessa faktorer i
beaktande kan man minimera antalet bortfall och opålitliga svar.

3.4

Etiska principer

Webbenkäten för min undersökning kommer fyllas i anonymt. Svaren kommer inte kunna
kopplas ihop med personen som fyllt i den och kommer således inte kunna inkräkta på
deras privatliv. Enda direkta personinformationen som kommer samlas upp i enkäten är
nationalitet och ålder.

En mycket vanlig fråga som ofta ställs i enkäter är frågan om vilket kön man tillhör. Detta
kan vara en mycket känslig fråga eftersom det finns fler alternativ än bara man och
kvinna. Enligt Pålsson Lundberg (2017) är det mycket vanligt att man lägger till denna
fråga i enkäten oavsett om den är relevant eller inte. Jag har i min enkät valt att istället
fråga vilken avdelning man normalt handlar kläder från. Ur min undersöknings synvinkel
spelar respondentens könsidentiteten ingen roll, utan det relevanta är personens erfarenhet
av att ha handlat inom kategorin som undersöks.

3.5

Enkäten

För skapandet av denna enkät användes programvarutjänsten Typeform. Orsaken till att
jag valde att använda just Typeform grundar sig på att det är ett lättanvänt verktyg med
stilrena, färdiga mallar för att bygga enkäter med. Genom att uppgradera till PRO
versionen får man dessutom utnyttja ytterligare förmåner som att dirigera respondenterna
till olika delar av enkäten baserat på vad de svarar på frågorna.
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Detta var en speciellt viktig funktion för min enkät på grund av det snäva urvalet jag valt
att ha för studien. Därför börjar hela enkäten med att fråga några bakgrundsfrågor för att
säkerställa ifall respondenten tillhör målgruppen. För att kunna delta i min enkät behöver
man uppfylla följande krav:

1. Bosatt i Finland
2. Mellan 18-29 år gammal
3. Handlar kläder från damernas avdelning
4. Har inte tidigare besökt webbutiken Sheins hemsida

Motiveringar för val av nationalitet, åldersram och föredragen avdelning att handla i hittas
i tidigare kapitel (se delkapitel 3.2) och orsaken till att jag även valt att exkludera
respondenter som tidigare besökt sidan Shein är att studien fokuserar på första intryck av
nämnda webbutik, vilket inte skulle vara möjligt att undersöka ifall respondenten har
tidigare besökt sidan. Ifall respondenten inte passar in i målgruppen dirigeras de till en
sida som tackar för visat intresse och beklagar att de inte kunde delta i undersökningen.

Eftersom enkäten för detta arbete har relativt många sidor, har jag lagt extra fokus på att
inte ställa några onödiga frågor. Jag har undvikit att ställa för djupgående personliga
frågor och har istället formulerat om frågorna så de inte skall kännas för personliga. Till
exempel har jag valt att inte fråga hur mycket personen tjänar eftersom det för många är
en känslig fråga, och inte direkt relevant för min undersökning. Ofta är tanken med denna
fråga att få en förståelse över hurdana ekonomiska förutsättningar personen i fråga har.
Trots att en person tjänar mycket pengar, och tekniskt sett skulle ha förutsättningarna för
att handla mycket kläder, betyder detta inte automatiskt att personen väljer att göra det.
Istället har jag valt att be respondenten uppskatta hur mycket pengar de spenderat på
kläder (och skor) under det senaste året, vilket ger mig en bättre bild över hurdan budget
personen har för just denna typ av varor.

Jag har även valt att fråga respondenterna ifall de studerar, arbetar eller har arbetat inom
följande områden: e-handel, marknadsföring eller webbutveckling. Orsaken till detta är
att person som jobbat inom branschen eventuellt ser på en hemsida annorlunda som följd
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av den erfarenhet de har. Detta betyder att man i slutskedet kan jämföra ifall deras åsikter
skiljer sig från dem som inte har någon koppling till branschen.

Själva huvuddelen av enkäten fokuserar på att ta reda på följande:

1. Kan besökaren uppskatta webbutikens prisnivå endast på basen av sidans
utseende?
2. Vilka element av grafiken står ut för besökaren?
3. Hur ändras synen på webbutiken som följd av att besökaren får se priserna?

Webbutikerna som används i denna undersökning representerar 3 olika prisnivåer av ehandel och har valts eftersom de på många sätt liknar varandra, struktur- och färgmässigt.
Av dessa 3 webbutiker är 2 relativt okända sidor i Finland. För att få lite mer
igenkänningsfaktor i undersökningen valdes även en tredje sida som redan är ganska känd
i Finland. Sidorna har det gemensamt att man kan beställa från dem till Finland, men
ingen av webbsidorna är direkt översatt till finska. Det finns svenska översättningar av
alla webbutiker men jag har valt att använda mig av de engelska versionen, eftersom
översättningarna inte alltid är de bästa.

Efter att all bakgrundsinformation fyllts i ombes respondenterna att uppskatta
prisnivåerna för dessa webbutiker både som helhet och för utvalda produkter. De får
endast bekanta sig med webbutikernas start- och produktsidor, och alla synliga priser och
rabatter har suddats ut. Sammanlagt har 3 olika webbutiker blivit utvalda, och 2
produktsidor för var webbsida. Från varje sida har det valts ut ett par jeans och en skjorta
som

representerar

webbutikens

prisnivå.

undersökningen:
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3.5.1 Asos

Figur 2. Skärmdump av Asos startsida (14.4.2019).

Asos är en populär brittisk återförsäljare av mode. Asos har olika varumärken i sitt
sortiment, men för denna undersökning har jag valt att jämföra produkter från deras eget
märke, Asos Design. Prisnivån för hela webbutiken kan anses vara medeldyr. På grund
av sin popularitet är det förväntat att flera av respondenterna kommer känna igen denna
webbutik.

För undersökningen har följande produkter valts ut:

Figur 3. Redigerad skärmdump av produkter som valts från Asos (14.4.2019).

Jeans: ASOS DESIGN Farleigh high waisted slim mom jeans – 48,99€ (Asos 2019a)
Skjorta: ASOS DESIGN long sleeve square neck top – 38,99€ (Asos 2019b)
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3.5.2 Farfetch

Figur 4. Skärmdump av Farfetch startsida (14.4.2019).

Farfetch är en plattform för detaljhandel av lyxvaror inom modeindustrin. Eftersom denna
sida riktar sig till lyxvaror, är prisnivån för denna webbutik märkvärt dyrare än de andra
webbutikerna. Farfetch tillverkar inga egna kläder, så i detta sammanhang har jag valt att
använda produkter av mindre kända varumärken. Dessa produkter är fortfarande i samma
prisklass som de andra varumärkena, men är inte på samma sätt igenkännbara som till
exempel Gucci eller Balenciaga som också säljs på Farfetch.

För undersökningen har följande produkter valts ut:

Figur 5. Redigerad skärmdump av produkter som valts från Farfetch (14.4.2019).

Jeans: MOUSSY VINTAGE ripped knee jeans – 463 € (Farfetch 2019a)
Skjorta: GALVAN flared sleeve blouse – 1 064 € (Farfetch 2019b)
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3.5.3 Shein

Figur 6. Skärmdump av Sheins startsida (14.4.2019).

Kinesiska företaget Shein är den webbutik som representerar en billigare prisnivå i denna
undersökning. Detta företag säljer endast produkter av sitt eget märke, och för ett
betydligt billigare pris än de flesta av konkurrenterna.

För undersökningen har följande produkter valts ut:

Figur 7. Redigerad skärmdump av produkter som valts från Shein (14.4.2019).

Jeans: SHEIN Ripped Faded Wash Jeans – 21,00€ (Shein 2019a)
Skjorta: SHEIN Bell Sleeve Knot Front Blouse – 14,00€ (Shein 2019b)

Resten av enkäten fokuserar på en av webbutikerna, Shein. Respondenterna ombes att
berätta vad de tycker om Sheins webbsida, genom att välja ett adjektiv som beskriver
webbsidans utseende bäst utav 12 möjliga alternativ (se figur 8). Att välja mellan finns
en blandning av både positiva och negativa adjektiv.
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Figur 8. ”Vilket ord beskriver Sheins webbsida bäst?” (2019).

I slutet av enkäten presenteras även webbutiken Sheins riktiga priser för respondenterna,
och de ombes beskriva hur denna insikt påverkar deras åsikt gällande webbutiken.

4 RESULTATREDOVISNING
I detta stycke redovisas svaren jag fick på min enkät. Sammanlagt fick jag 66 svar, men
själva resultatredovisningen kommer basera sig på 57 av dem. Orsaken till detta är att 8
stycken av respondenterna inte tillhörde målgruppen och ett systematiskt mätfel bland
svaren.

Enkäten bestod av sammanlagt 32 sidor, varav 23 stycken med frågor. Enkätens frågor
kommer presenteras i detta kapitel, och resultaten kommer att presenteras med hjälp av
figurer och tabeller. Resultaten kommer vidare diskuteras i nästa kapitel och hela enkäten
hittas som en bilaga i slutet av detta arbete (se bilaga 1).

4.1

Respondenterna

Som diskuterat i tidigare kapitel (se delkapitel 3.5) har forskningen ett antal
avgränsningar för urvalet. Därför finns det frågor i början vars uppgift är att ta reda på
ifall respondenten motsvarar studiens målgrupp eller ej. Enkätens första fråga fastställer
vilket land respondenten bor i. Sammanlagt 97% av alla 66 respondenter som svarade på
min enkät bodde i Finland. Av de kvarstående 64 personer tillhörde alla respondenter
åldersgruppen som var lagd för studien. Som man kan se i figuren nedan (se figur 9) var
64% av dem i åldern 18-23 år, medan resterande 36% tillhörde åldersgruppen 24-29 år.
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Figur 9. Undersökningens åldersfördelning (2019).

Alla de 64 respondenter som var bosatta i Finland uppgav att de oftast handlar kläder från
kvinnornas avdelning. Sista frågan, som avgör ifall personen tillhör målgruppen för
undersökningen, tar reda på vilka webbutiker respondenten tidigare besökt. Alternativen
och antal svar kan ses i figuren nedan (se figur 10).

Figur 10. Webbutiker respondenterna har besökt (2019).
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Av de 64 respondenterna svarade 6 stycken att de besökt webbutiken Shein tidigare.
Dessa personer uteslöts ur undersökningen efter denna fråga. Annat att notera ur svaret
på denna fråga är att 95% uppgav att de besökt webbutiken Zalando, medan endast 1
person svarade att hen inte besökt en enda av dessa webbutiker.

4.2

Bakgrundsinformation

Efter att de svar som inte tillhör målgruppen rensats bort, finns det 57 stycken
respondenters svar kvar som kan användas för att redovisa resultatet. Av dessa frågas
först några frågor angående bakgrundsinformation som till exempel ifall personen har
någon koppling till följande yrken: marknadsföring, e-handel eller webbutveckling. 79%
av respondenterna som tillhör urvalet meddelade att de inte har några professionella
kopplingar till dessa branscher, medan 12 respondenter svarade att de studerar eller jobbar
inom en eller flera av dessa branscher (se figur 11).

Figur 11. Respondenternas anknytningar till branschen (2019).

På frågan som behandlar e-handels vanor svarade 91% att de handlat kläder, eller skor,
online under de senaste 12 månaderna. Det visar sig att majoriteten av respondenterna har
handlat fler än 5 gånger under det senaste året, medan endast 5 personer svarade att de
inte handlat denna sort av produkter online en enda gång (se tabell 12).
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Figur 12. Respondenternas e-handelsvanor (2019).

Sista frågan för bakgrundsinformation är hur mycket pengar personen i fråga har
spenderat på kläder (och skor) både online och i butik. Nästan hälften, 49%, av alla
respondenter uppskattade att de spenderat mellan 200-500€ på kläder de senaste 12
månaderna. 16 personer uppgav ha spenderat mindre än 200€, och 13 personer mer än
500€. Resultaten visar även att de som handlar mer sällan online tenderara att spendera
mindre pengar på kläder totalt (sr tabell 2).

Tabell 2. Antal gånger personen handlat kläder online i korrelation med mängd pengar personen spenderat på kläder
totalt under de senaste 12 månaderna

4.3 Prisnivån
För resultaten som baserar sig på första intryck kommer endast svar av respondenter som
inte besökt webbutiken tidigare beaktas. I tabellen nedan kan man se hur många av de 57
respondenterna som besökt respektive sida (se tabell 2).
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Tabell 3. Antal respondenter som besökt webbutikerna innan

Resultaten för Asos kommer att jämföras med vad de som redan besökt webbutiken svarat
eftersom den informationen finns tillgänglig. Det samma kommer dock inte kunna göras
för Farfetch eftersom 2 personer är allt för få för att man skall kunna dra en tillförlitlig
slutsats.

4.3.1 Första intryck av prisnivån
Respondenterna bads uppskatta prisnivån för varje webbutik på en skala mellan 1-10.
Denna skala är uppbyggd så att 5 representerar vad de anser som ”normal” prisnivå,
medan 1 betyder billigare och 10 dyrare än vad de normalt skulle betala för kläder.
Medeltalen av svaren ses i figuren nedan (se figur 13):

Figur 13. Medeltal av första intryck av prisnivå (2019).

Asos
För Asos fanns det 13 respondenter som inte besökt deras webbsida tidigare. Svaren av
dessa 13 personer räknade ihop ger Asos ett medeltal på 6,1, men som sträcker sig mellan
3-8. 6 var det vanligaste svaret, med hela 46,2% av respondenterna som svarade detta. 6
var även det populäraste svaret bland de 44 personer som tidigare hade besökt Asos
webbsida. Däremot sträckte sig deras svar mellan 2-7 vilket ger Asos ett medeltalet på
5,5. Detta är aningen lägre än de som inte besökt Asos tidigare svarade.
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Farfetch
För Farfetch fanns det 55 respondenter vars svar passar att evalueras för första intryck.
Deras sammanlagda resultat ger Farfetch medeltalet 6,9, med svar som sträcker sig mellan
3-10. Majoriteten av dessa respondenter, 56,4%, svarade antingen 7 eller 8.

Shein
För Shein kan alla svar beaktas, eftersom ingen av respondenterna tidigare besökt Sheins
webbutik. Uppskattningarna för denna webbutiks prisnivå sträcker sig mellan 3-8, med
ett medeltal på 4,9 (se figur 14). 31,6% av alla som svarade gav Shein en 4:a på skalan.

Figur 14. Svarsfördelning för första intrycket av Sheins prisnivå (2019).

4.4 Prisuppskattning
För dessa resultat kommer endast svaren av de respondenter som inte tidigare besökt
sidorna att beaktas (se delkapitel 4.3). Av alla svaren har ett medeltal räknats ut som sedan
avrundats till närmaste två decimaler (se tabell 2 och tabell 3).

4.4.1 Jeans
Marginalen för prisuppskattningen på Asos jeans är minimal, och hamnar endast 3,68€
ifrån ordinariepris. Däremot är marginalen för Farfetch mycket stor, vars medeltal av
prisuppskattning hamnar 397,85€ under det riktiga priset. Medeltalet för Sheins jeans
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hamnar på 16,37€ mer än ordinariepris, med uppskattningar som varierar mellan 9,9969€.

Tabell 4. Jeans: Uppskattade priser

4.4.2 Skjorta
Likt jeansen är marginalen för Asos skjorta minst igen med endast 6,17€ under det riktiga
priset. Prisuppskattningen för Shein varierar igen allt mellan 5-60€ vilket gör att
medeltalet av alla svar hamnar på 24,76€. Medeltalet för Farfetch är även denna gång
långt ifrån de riktiga priset, mer än 1000€ under.

Tabell 5. Skjorta: Uppskattade priser

4.4.3 Jämförelse av priser
När man jämför priserna uppskattade av de 44 respondenter som tidigare besökt Asos och
de 13 som inte besökt Asos märker man att skillnaden inte är så stor. Det mest speciella
resultatet är att medeltalet för de uppskattade priserna för jeans av dem som tidigare
besökt webbutiken råkar hamna endast 77 cent ifrån det riktiga priset. För skjortan är det
däremot de som inte besökt Asos innan vars medeltal hamnar närmare det riktiga priset.
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Tabell 6. Jämförelse av uppskattade priser för Asos

4.5

Åsikter om grafiken

På frågan ”Vilket ord tycker du beskriver Sheins webbsida bäst?” fick ordet ”Trendig”
flest röster utav alla alternativ (se avsnitt 3.5.3). Hela 27 personen valde detta ord, vilket
betyder att 47,4% av alla respondenter skulle beskriva Sheins webbsida som trendig. Näst
kom ordet ”Billig” med 11 röster. Ingen av respondenterna valde att beskriva sidan som
”Exklusiv”, ”Modig” eller ”Omodern”.

Figur 15. Ord som beskriver Sheins webbsida bäst (2019).
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Enligt de respondenter som anser sidan vara ”Trendig”, motiveras valet med sidans färger
och bilder. Även plaggen och sidans struktur ger enligt respondenterna webbsidan sin
trendiga look. Det näst populäraste ordet var ”Billig”, vilket majoriteten av de som valde
ordet säger är på grund av webbsidans rabatter och färgskala.

På flersvarsfrågan om vad de skulle ändra på Sheins webbsida, röstade 21 personer på att
de skulle ändra färgskalan. Andra populära alternativ respondenterna skulle ändra på är
rabatterna, texter och sidans struktur.

4.6

Avslutningsfrågor

I slutet av enkäten avslöjas de riktiga priserna för Sheins produkter och respondenten
ombes jämföra dessa priser med sina egna gissningar. 79% av alla respondenter var av
den åsikten att det riktiga priset var billigare än vad de uppskattat (se figur 16). 7 personer
upplevde att priset stämde med deras egen gissning och 5 personer svarade att det riktiga
priset var dyrare än vad de förväntat sig.

Figur 16. Respondenternas åsikt om de riktiga priserna (2019).

På frågan ifall denna information ändrat intrycket personen hade av webbutiken Shein
svarade majoriteten, 32 personer, att denna information inte ändrat bilden de hade av
webbutiken, varken i positiv eller i negativ riktning.
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Figur 17. Respondenternas intryck av Shein (2019).

20 personer däremot uppger att denna information påverkat bilden de har om företaget på
ett positivt sätt. Enligt dem berodde denna positiva ändring på grund av de förmånliga
priserna trots produkterna verkat ha hög kvalitet. Däremot ansåg 5 personer att detta
påverkat deras bild av Shein på ett negativt sätt. Detta motiverades med orsakerna att
kvaliteten på kläderna inte kunde vara bra, och att kläderna knappast producerats under
etiska förhållanden.

Enkäten avslutas med att fråga ifall personen kan tänka sig beställa kläder från
webbutiken Shein. 26,3% av respondenterna svarade att de kan tänka sig att beställa,
medan 21% svarade att de inte skulle beställa från Shein.

5 SLUTSATS & DISKUSSION
I detta kapitel kommer jag jämföra och diskutera resultaten från enkäten. Resultaten
kommer gås igenom i ungefär samma ordnings som i resultatredovisningen.

5.1

Respondenterna

Eftersom jag valde att publicera enkäten på min profil på facebook och en stor del av
mina vänner bor i Finland, är det naturligt att största delen av alla som fyllde i enkäten
var finländare. Detta var mycket behändigt eftersom urvalet skulle bestå av endast
personer som bor i Finland.
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I enkätens beskrivning som publicerades på facebook stod det att det letades efter kvinnor
i åldern 18-29. Jag valde att göra det klart i tidigt skede vem som behövdes för
undersökningen för att inte slösa på någon tid, men undvek att berätta i för noga detalj
vad enkäten handlar om. Därför är det inte förvånansvärt att jag endast fick svar från
personer inom rätt åldersram och som handlar kläder på avdelningen för kvinnor. Av alla
som svarade tillhörde 64% av respondenterna åldersgruppen 18-23, medan resterande
36% var mellan 24-29 år gamla. Detta betyder att slutsatserna kommer mest gälla för
personer i åldersgruppen 18-23 år.

5.1.1 Bortfall
Två personer som fyllde i enkäten bodde utanför Finland, en i Sverige och en i Tyskland.
Genom att respondenterna ombads att berätta vilka sidor de tidigare besökt ur en
slumpmässig blandning av olika webbutiker, togs det reda på att det bland alla som svarat
fanns 6 personer som besökt webbutiken Shein tidigare. Dessa kunde tyvärr inte delta i
undersökningen eftersom de inte tillhörde målgruppen.

Bland resultaten hittades även ett mycket avvikande svar. Detta svar hade systematiskt
repeterat samma svarsalternativ och givna summor avvek markant från de övriga svaren.
På grund av urvalets storlek skulle att inkludera detta svar i resultaten leda till grovt
mätfel. Eftersom det inte är möjligt att korrigera svaret valde jag att exkludera det ur
analysen. Sammanlagt 9 av de insamlade svaren valdes att förkastas, vilket betyder att
det allt som allt var ett bortfall på 13,6% av insamlade svar

Den slutliga mängden respondenter som användes för analysen var 57 stycken. Som
förväntat hade en stor del av respondenterna, hela 78%, besökt webbutiken Asos. Detta
betyder att det endast finns 13 respondenter kvar som inte besökt Asos webbsida tidigare.
På grund av detta kommer resultaten för första intryck för Asos inte vara lika tillförlitliga
som resultaten för de andra webbutikerna som båda hade över 50 respondenter vars svar
kunde användas för analysen.
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5.2

E-handelsvanor

Ur frågan “Hur ofta personen handlat kläder (eller skor) online under det senaste 12
månaderna?” framkommer det tydligt hur populärt e-handel verkligen är. Av alla 57
respondenter som svarat på enkäten hade 91,3% handlat kläder (eller skor) online under
det gångna året. Det framkommer även i undersökningen att de personer som handlar
kläder online fler än fem gånger om året, tenderar att vara mer sannolika att spendera
mycket pengar på kläder. De som däremot inte alls handlar kläder online eller endast 1-2
gånger per år, är mer sannolika att hittas bland de personer som i enkäten uppgav att de
spenderat mindre än 200€ på kläder under de senaste 12 månderna.

5.3

Första intryck

Som tidigare nämnts kan första intrycket vara avgörande ifall en konsument väljer att
stanna på en webbsida eller inte, och detta förstahandsintryck kan vara mycket svårt att
ändra på i senare skede (Smith et al. 1995 s.85). Att mäta första intryck av grafisk design
är väldigt svårt eftersom känslan är väldigt subjektiv. Resultaten man kunnat urskilja ur
denna undersökning kan anses som genomsnittligt intryck för en besökare.
Genom att be de respondenter som inte tidigare besökt webbutikerna som används i
underökningen att uppskatta hur dyra webbutikerna verkar vara, kan man se att
medeltalen för svaren placerar webbsidorna i ”rätt ordning”. Det vill säga ansåg
respondenterna i medeltal att Shein verkar billigast medan Farfetch dyrast av dem alla.
Asos placeras mellan de två övriga, men anses vara aningen dyrare än vad respondenterna
normalt skulle betala för kläder. Trots att respondenterna gällande prisnivå lyckats
rangordna webbutikerna rätt, har det inte varit lika framgångsrika med att sprida ut dem
på skalan. Om man läser medeltalen för var webbutik (se figur 13) så ser man att Asos
och Farfetch placerats relativt nära varann. I verkligheten är Farfetch en betydligt dyrare
webbutik än de två andra, på grund av alla märkeskläder de säljer. För ett mer trovärdigt
resultat borde den antagligen ha placerats längre bort från de andre webbutikerna på
skalan.
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5.3.1 Jämförelse av produktpriser
Likt uppskattningarna för den allmänna prisnivån visar dessa resultat att respondenterna
ganska bra lyckats lista ut vilken av de utvalda produkterna är den billigaste och vilken
som är den dyraste. Däremot har de inte lyckats lika bra med att uppskatta de exakta
priserna för varje individuella produkt. Speciellt för webbutiken Farfetch landar de
uppskattade priserna väldigt långt ifrån de riktiga priserna. Detta är inte så speciellt
oväntat med tanke på att produkterna från Farfetch är märkesvaror. Detta är en faktor som
inte nödvändigtvis kan urskiljas enbart från en produktsida.

Eftersom en webbsida är en webbutiks huvudsakliga sätt att kommunicera med
konsumenten är det viktigt att webbsidan förmedlar korrekt och relevant information.
Däremot är det ingen skillnad hur ”bra” text du har på din sida kommer det inte spela
någon roll ifall du inte når de rätta kunderna. Enligt Beaird (2014 s.5) är det viktigt för en
webbutik att optimera webbsidans visuella så att det verkligen motsvara vad man säljer
och varken lovar för mycket eller för lite.

Till exempel kan man ur resultaten för Sheins webbsida se att majoriteten, hela 79%,
trodde att priserna skulle vara dyrare än de egentlige var. Ur resultaten kunde man avläsa
att 20 personer av totalt 57, såg detta som en positiv ändring av intryck eftersom de tyckte
kvaliteten på både webbsida och produkter såg mycket bra ut. Detta kan däremot också
leda till problem för företaget som att kunden kan tvivla på hur etiskt företagets
verksamhet är. Till exempel 5 respondenter i min underökning svarade att vetskapen om
de riktiga priserna påverkat så att deras intryck av webbutiken ändrats på ett negativt sätt.
Totalt 12 respondenter ur intervjun svarade att de inte skulle kunna tänka sig att beställa
kläder från denna webbutik.

5.4

Åsikter om grafiken

Med fokus på endast Sheins webbutik undersöktes näst vad respondenterna tycker om
webbsidans grafik. Nästan hälften av alla som svarat hade valt ordet ”Trendig” för att
beskriva webbsidan utav de 12 alternativen som fanns att välja mellan. Enligt Cambridge
Academic Content Dictionary betyder begreppet att något är ”modern and influenced by
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the most recent fashions or ideas” (u.å.). Detta är ett mycket positivt resultat för denna
typ av webbutik med tanke på att mode är en trendbaserad industri. Näst mest röster fick
dock order ”Billig”, vilket kan ha både en positiv och ett negativ betydelse. Positiv ifall
prisernas förmånlighet överraskar konsumenten eller negativ ifall det syftar på att
kvaliteten inte skulle hålla samma standard som konsumenten letar efter.
Motiveringar för valet att välja orden ”Trendig” och ”Billig” skrevs av majoriteten ha
berott på färgskalan. Ahmed (2018 s.3) skriver i sin forskning att färger generellt sett kan
tolkas på olika sätt av olika personer. Enligt Rune Pettersson kan till exempel färgen röd
tolkas som kärlek eller rött vin av en person, medan en annan kanske bara ser blod framför
sig (Ahmed 2018 s.3).

5.5

Respondenternas relation till branschen

Inom e-handel är en webbutikens visuella utseende minst lika viktigt som sidans
funktionalitet. Därför är det enligt Beaird (2014 s.5) mycket viktigt att maximera båda
dessa funktioner för att locka till sig besökare men också hålla dem kvar på sidan.
Eftersom detta är så avgörande funktioner för e-handel kan det hända att personer som
jobbar med denna typ av jobb ser på webbsidor på ett annat sätt än en vanlig konsument.

Orsaken till att jag ställde denna fråga i enkäten var för att jag var intresserad av ifall de
som jobbar inom branschen skulle vara mer skeptiska eller ifrågasättande gällande dessa
webbsidor. Sammanlagt fanns det bara 12 personer bland alla respondenter som uppgav
sig arbeta med e-handel, marknadsföring eller webbutveckling, vilket inte är tillräckligt
med respondenter för att ge ett tillförlitligt resultat men vars svar har analyserats för
riktgivande syfte.

Till min stora förvåning visade sig att de som uppgav sig jobba inom denna bransch
tenderade att vara mer positivt inställda till sidorna, och speciellt gentemot Shein. Av
dessa personer hade alla tidigare besökt Asos och ingen Shein. I frågan var man skulle
estimera prisnivån för hela webbutiken, uppskattade dessa personer att Asos var lika dyr
som Shein. Ur tabellen nedan (se tabell 7) kan man i rött avläsa vilket var deras medeltal
av alla svar.

36

Figur 18. Jämförelse av uppskattning av prisnivå (2019)

Intressant nog så svarade även 66,6% av alla med koppling till branchen att de skulle
beskriva Sheins webbsida som ”Trendig”. Av dessa 12 personer svarade dessutom hela 8
stycken att de kunde tänka sig att handla från denna sida.

5.6

Slutsats

Syftet med denna undersökning var att ta reda på ifall frågeställningarna jag lagt upp för
arbetet stämde. För arbetet hade följande två frågeställningar formulerats:
•

Hur påverkas en besökares intryck av webbutiken om grafiken och prisnivån inte
korrelerar som man tänkt sig?

•

Kan en besökare uppskatta rätt pris för en produkt endast på basen av en
webbutiks utseende?

Efter att undersökningen planerats, genomförts, resultaten analyserats och diskuterats kan
jag konstatera att arbetet till en viss del besvarar dessa frågorna. Hur en besökares intryck
påverkas beror till stor del på personens egna värderingar och förutsättningar. Ifall ett
företags fokus ligger på att sälja så mycket som möjligt verkar Shein koncept fungera bra
bland personer med lägre budget som uppskattar en förmånlig produkt. Den trendiga
grafiken i samband med de låga priserna gjorde att flera konsumenterna blev positivt
överraskade av prisnivån. Däremot var webbutiken inte lika populär bland konsumenter
som iakttar faktorer som kvalitet och ett företagets etiska värderingar vid ett köp. Av
dessa personer var flera skeptiska över företagets verksamhet.
För den andra problemformuleringen kan jag svara: Ja, det är möjligt att uppskatta ett
ungefärligt pris, men rätt omöjligt att uppskatta ett exakt pris endast baserat på
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webbsidans grafik. För att gissa rätt krävs det att webbsidan skildrar produkten för vad
den egentligen är, vilket oftast inte är fallet. Grafisk design optimeras i de flesta fall för
att skapa en bättre illusionen av en webbutik / produkt.

5.7

Arbetets begränsningar

I efterhand, då jag analyserat enkätens svar, har jag lagt märke till en del ändringar jag
kunde ha gjort. Till exempel inser jag i efterskott att jag på vissa ställen kunde ha
formulerat frågorna på annat sätt, medan andra frågor kunde ha gynnats av några korta
följdfrågor. På grund av valet av undersökningsmetod var dessa ändringar dock inte
möjliga att göra i efterhand eftersom jag använde mig av anonyma webbenkäter. Jag kan
även medge att det insamlade materialet, på grund av tidsbrist, inte var analyserat till sitt
fulla potential.

Slutsatsen för detta arbete baserar sig på 57 svar insamlade genom en kvantitativ
webbenkät. På grund av urvalets storlek, kan resultaten från denna undersökning inte
antas gälla för hela målgruppen. Man kan baserat på målgruppens storlek och den
slutgiltiga urvalsstorleken räkna ut att den data jag samlat ihop högst antagligen har en
felmarginal högre än 10% (Survey Monkey u.å.). Att felmarginalen överstiger 10% är
inte idealt för en undersökning men kan försvaras med att urvalet för detta arbete inte
heller påstås motsvara ett sannolikhetsurval.

5.7.1 Vidare undersökning
Eftersom detta arbete var en teoriprövande studie finns de många möjligheter för vidare
forskning. För en mer täckande och tillförlitlig slutsats skulle man genom ett större urval
kunna nå ett sannolikhetsurval. Annan form av datainsamling kunde också utnyttjas för
en mer kvalitativ förståelse för fenomenet.

Det finns också flera olika riktningar man kunde fortsätta studien i beroende på vad man
är intresserad av. Ur en designers perspektiv kunde det till exempel vara lönsamt att gå
mer på djupet gällande vilka element av den grafiska designen som ger besökaren ett
billigt respektive dyrt första intryck. I mitt arbete kunde man också notera en trend att
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vissa kunder såg prisnivån som ett negativt tecken med tanke på hur etiskt företaget är
och vilken typ av arbetsförhållanden företaget tillämpar för produktionen av kläder. Det
skulle ge en mer omfattande förståelse om besökarens första intryck om man tog reda på
i hur stor utsträckning konsumentens etiska värderingar påverkar valet att handla från en
webbsida eller ej.

5.8

Slutord

Syftet med detta arbete var att ta reda på ifall en konsument på basen av den grafiska
designen kan estimera en webbutiks prisnivå. Att jobba med detta examensarbete har varit
mycket lärorik men på samma gång mycket tidskrävande, vilket i slutändan lett till att jag
kanske inte hunnit göra en så djupgående analys som jag evetuellt hade velat göra. Trots
det är jag relativt nöjd med arbetets slutsats, och vill avsluta med att tacka alla som svarat
på min enkät samt alla dem som har stöttat mig genom hela denna process.
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