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ABSTRAKT 
 
Titel: “Virtuellt upplevelserum” En begreppsutveckling baserad på teori och empiri 
Utgivningsår: 2010 
Kurs: Examensarbete Upplevelseproduktion D 
Författare: Rebecka Hedlin 
Handledare: Caroline Stenbacka Nordström 
Nyckelord: Servicescape, upplevelserum, e-handel, virtuellt upplevelserum  
 
Konsumenter söker efter njutning och exaltering i deras shoppingupplevelse när de handlar 
över Internet (Jayawardhena & Wright, 2007). Njutning och exaltering är känslor som 
uppkommer ur positiva upplevelser. Därför är det relevant att undersöka hur företag som 
bedriver e-handel via webbsidor kan skapa positiva upplevelser hos sina besökare.  
 
En fysisk omgivning i ett servicesammanhang kan skapa förutsättningar för positiva 
upplevelser hos besökare (Mossberg, 2003). För att skapa förutsättningar för positiva 
upplevelser hos webbplatsbesökare är det då relevant att undersöka hur den fysiska 
omgivningen i en webbsida kan utformas.  
 
Syftet med denna uppsats är att utveckla begreppet ”virtuellt upplevelserum”. Delsyftet är att 
testa begreppet empiriskt.  
 
Uppsatsens forskningsfrågor är följande; Vilka aspekter i begreppen servicescape och 
upplevelserum kan bidra till begreppet ”virtuellt upplevelserum”? Vilka aspekter i det 
teoretiskt utvecklade begreppet ”virtuellt upplevelserum” finns i klädföretags webbsidor? Hur 
påverkar en webbsida med aspekter som finns i ett ”virtuellt upplevelserum” 
webbplatsbesökares upplevelser? Hur påverkar en webbsida som inte innehåller aspekter i ett 
”virtuellt upplevelserum webbplatsbesökares upplevelser? 
 
Jag har genomfört tre stycken delstudier för att svara på uppsatsens forskningsfrågor. De tre 
delstudierna som genomförs är; litteraturstudier, observationsstudier och intervjustudier. 
 
Genom den första delstudien har jag kommit fram till att det finns aspekter i begreppen 
upplevelserum och servicescape som kan bidra till det utvecklade begreppet ”virtuellt 
upplevelserum”. Jag har därefter utvecklat fem aspekter som finns i ett ”virtuellt 
upplevelserum”. Dessa aspekter är; underhållning, organisation, information, engagemang 
och tematisering.  
 
I resultatet av min andra delstudie har jag funnit vilka aspekter i det utvecklade begreppet som 
finns i undersökta klädföretags webbsidor och hur de ser ut rent konkret.  
 
Genom min tredje delstudie har jag kommit fram till att samtliga av de fem aspekterna som 
finns i begreppet ”virtuellt upplevelserum” bidrar till att påverka webbplatsbesökares 
upplevelser i klädföretags webbsidor. Genom undersökningens resultat har jag dragit 
slutsatsen att aspekter i mitt utvecklade begrepp kan appliceras på klädföretags webbsidor för 
att skapa en positiv upplevelse hos webbplatsbesökare.  
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It is relevant to study how companies engaged in e-commerce through web pages, can create 
positive experiences of its website visitors. This is relevant because of the fact that consumers 
are looking for enjoyment and exaltation in their shopping experience when shopping on the 
Internet (Jayawardhena & Wright, 2007). Pleasure and exaltation are feelings that arise from 
positive experiences. 
 
An physical environment in the service context could help to insure positive experiences with 
the visitors (Mossberg, 2003). In order to create conditions for the positive experiences of site 
visitors, it is relevant to study how the physical environment in a website can be designed.  
 
The purpose of the essay has been to develop a concept of a“virtual servicescape”. The aim 
has also been to test the concept empirically.  
 
The research questions of the essay are as follows: What aspects of the concept of 
servicescape can contribute to the concept of a "virtual servicescape"? What aspects of the 
developed concept of a “virtual servicescape” are found in clothing companies websites? How 
does an online store with aspects that are in a "virtual servicescape" shape the experience of 
website visitors? How does an online store that does not contain elements of a "virtual 
servicescape” shape the experience of website visitors?  
 
I have conducted three empirical studies in order to answer the thesis' research questions. The 
three studies that are carried out are literary studies, observational studies and interview 
studies.  
 
In the first study I have come to the conclusion that there are aspects of the concept 
servicescape that can  be applied to the concept of “virtual servicescape”. I have subsequently 
developed five aspects that are in a "virtual servicescape". These aspects are: entertainment, 
organization, information, engagement and theme.  
 
In the results of my second sub-study, I have found what aspects of the developed concept 
that exists in clothing companies websites and what they look like in concrete terms. 
 
By my third sub-study, I have come to the conclusion that all of the five dimensions contained 
in the concept of "virtual servicescape" helps to influence website visitors experience in the 
clothing companies websites. Through the study's findings, I have concluded that aspects of 
my advanced concept can be applied to the clothing companies websites to create a positive 
experience within website visitors. 
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1. INTRODUKTION 
I detta kapitel introduceras läsaren i mitt valda ämnesområde, där jag inledningsvis 
definierar upplevelsebegrepp, servicescape och e-handel. I den teoretiska referensramen i 
kapitel 3, fördjupar jag dessa begrepp.  
 
Under de senaste decennierna har en ny plattform för handel, kommunikation och utbyte av 
information vuxit fram genom Internet. Internet har snabbare än något annat direkt påverkat 
hur vi förmedlar information, kommunicerar och gör affärer. För företag och deras 
affärsutveckling har e-handel blivit en realitet, och i takt med att utvecklingen fortsätter, 
kommer sättet att göra affärer fortsätta påverkas av Internet i allt större utsträckning. (Dykert, 
Ivarsson och Widman, 2002) E-handel är något som har ökat kraftigt de senaste åren vilket 
innebär att konkurrensen för företag som bedriver e-handel är stark. Nödvändiga strategier för 
att lyckas på dagens affärsmarknad är att behålla, samt skapa nya lojala och tillfredställda 
kunder. (Jayawardhena och Wright, 2007)  
 
Precis som nya plattformer för handel har förändrats och vuxit fram de senaste åren, har även 
våra konsumtionsmönster har förändrats i västvärlden de senaste decennierna. Vi handlar inte 
längre produkter enbart för dess praktiska nytta, det ska även finnas en njutning i att köpa och 
konsumera. (Mossberg 2003; Pine och Gilmore 1999) Positiva upplevelser hos konsumenter 
skapar ekonomiska mervärden för företag (Pine och Gilmore 1999). Konsumenter har blivit 
mer sofistikerade och mer erfarna när det gäller att handla över Internet, och dessa 
konsumenter söker efter njutning och exaltering i deras shoppingupplevelse (Jayawardhena 
och Wright, 2007). Njutning och exaltering är känslor som uppkommer ur positiva 
upplevelser. Detta gör det relevant att undersöka hur företag som bedriver e-handel kan skapa 
positiva upplevelser hos konsumenter som handlar över Internet.  

1.1 Upplevelsesamhället och Upplevelseindustrin 

I dag talas det om upplevelser, upplevelseekonomi och upplevelseindustri (Mossberg, 2003). 
Enligt Pine och Gilmore (1999), har samhällsutvecklingen har rört sig från ett 
jordbrukssamhälle, till ett industrisamhälle, till ett servicesamhälle och vidare till ett 
upplevelsesamhälle. Samhällsutvecklingen innebär att vi har gått från att producera råvaror 
till att förädla dessa råvaror, för att sedan producera servicetjänster för att sälja dessa varor. I 
dag inte konsumerar vi inte enbart varor och tjänster, utan även upplevelser (Pine och 
Gilmore, 1999). Genom denna utveckling menar Pine & Gilmore att västerlänningar i dag 
lever i ett upplevelsesamhälle, vilket författarna även betecknar som en upplevelseekonomi.  
 
En viktig förklaring till det växande intresset för upplevelser finns i den så kallade Maslowska 
behovstrappan. När fysisk överlevnad och materiellt välstånd är nästintill självklarheter, är vi 
på jakt efter gemenskap, uppskattning och självförverkligande, vilka alla är honnörsord i ett 
upplevelsesamhälle (Wahlström, 2002).  
 
I Sverige står KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling), hittills för 
merparten av kunskapsuppbyggnaden kring upplevelsesamhället (Wahlström, 2002). År 1999 
utförde Stiftelsen för kunskaps och kompetensutveckling, en förstudie om upplevelseindustrin 
som ledde till beslut att stiftelsen under en femårsperiod ska satsa 60 miljoner kronor på 
insatser för upplevelseindustrin med fokus på bland annat kvalificerad vidareutbildning och 
kreativa mötesplatser (KK-stiftelsen, 2003; Wahlström, 2002). KK-stiftelsen definierar 
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upplevelseindustrin som: Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett kreativt 
förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i någon 
form (KK-stiftelsen, 2003, s 9).  
 
För att förtydliga denna definition har delområden identifierats. Antalet delområden uppgår 
nu i 15 stycken, men denna indelning är inte definitiv utan måste testas i takt med 
utvecklingen.  
 
Nuvarande delområden är: 
 
  Arkitektur   Mode 
  Design   Media 
  Film   Marknadskommunikation 
  Konst   Upplevelsebaserat lärande 
  Turism/Besöksnäring  Musik    
  Scenkonst   Foto 
  Dator & Tv-spel  Litteratur 
  Måltid   

 

Figur 1. Delområden (Wahlström, 2002) 

 
Förstudien pekar också på ett antal övergripande trender:  

• Allt fler produkter blir standardiserade, eftersom de bygger på ungefär samma teknik 
och komponenter. 

• Varje kund vill ha och kan få skräddarsydda varor och det handlar allt mindre om 
massproduktion. 

• Globaliseringen leder till att konkurrensen ökar, förändringarna kommer oftare, 
nyheter och trender sprids allt snabbare och prisdifferensen minskar. 

• Internet utvecklas som en självklar lokal och global plattform. 
• Det kommer ny teknik, främst programvarubaserad, som underlättar utvecklingen mot 

upplevelseorienterade tillämpningar (Wahlström, 2002).  
 

1.2 Konsumtionsupplevelser 

Ordet upplevelse är ett abstrakt begrepp som har olika betydelser för olika människor och 
situationer. Det finns en skillnad mellan upplevelser och konsumtionsupplevelser. En 
upplevelse kan för somliga individer innebära en promenad i solskenet, medan en 
konsumtionsupplevelse är ett köp av rad minnesvärda händelser som ett företag iscensätter 
och skapat för att engagera kunden på ett personligt plan. (Pine och Gilmore, 1999) I denna 
text talar jag endast om konsumtionsupplevelser då jag använder begreppet upplevelse. 
 
Erbjudanden av upplevelser inträffar när ett företag medvetet använder tjänster som scen och 
varor som rekvisita för att engagera en person. Medan råvaror är utbytbara, varor materiella 
och tjänster immateriella – är upplevelser minnesvärda. Konsumenter av upplevelser värderar 
att bli engagerade av det som företaget erbjuder under en viss tid (Pine och Gilmore, 1999). 
Engagemang är ett nyckelord vid diskussioner om upplevelser och marknadsföring, och det 
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antas att kunden måste vara engagerad för att det ska bli en positiv upplevelse (Mossberg, 
2003). 
 
Upplevelser handlar mycket om att få njuta och ha roligt, och om att emotionella värden är 
viktigt vid köp och konsumtion. Att göra det roligt för kunden att köpa och konsumera 
innebär att företag måste fokusera på annat än enbart kärnprodukten. En god atmosfär kan 
skapas i företagets omgivning genom att använda stimuli som påverkar kundens sinnen. 
Inspirerande musik, lagom ljudnivå, fräscha dofter, vacker design, distinkta färger och 
behagligt ljus kan exempelvis skapa positiva reaktioner hos kunden (Mossberg, 2003). Desto 
mer effektivt en upplevelse engagerar våra sinnen, desto mer minnesvärd blir upplevelsen 
(Pine och Gilmore, 1999). Ett företags personal och andra kunder kan också få oss att känna 
glädje, gemenskap och tillhörighet och därmed påverka en individs upplevelse (Mossberg, 
2003).  
 
Enligt Pine och Gilmore (1999) är upplevelser vilket tidigare har nämnts händelser som 
engagerar individer på ett personligt sätt. Eftersom upplevelser är något som är personligt, 
skapas inom en individ och kan betraktas som ett personligt fenomen som man är med om, 
skapar individer därmed sina egna upplevelser (Mossberg 2003). Pine och Gilmore (1999), 
menar att företag inte kan skapa en upplevelse hos en individ, men företag kan skapa 
förutsättningar för att kunden ska få en positiv upplevelse. 

 
Enligt Pine och Gilmore (1999) delas en upplevelse in i två dimensioner. Den första 
dimensionen är det passiva deltagandet och den andra dimensionen är det aktiva deltagandet. 
Det passiva deltagandet innebär då att kunder inte direkt påverkar eller influerar upplevelsen, 
som exempelvis då vi tittar på TV. Aktivt deltagande innebär att kunden personligen påverkar 
händelsen som leder till en upplevelse, exempelvis då vi åker skidor eller spelar ett dataspel. 
Enligt modellen The Experience Realms kan en upplevelse delas in i fyra delar. Här finns 
passivt deltagande och aktivt deltagande i varje ände av den horisontala axeln. De fyra delarna 
består av underhållning, utbildning, estetik och eskapism. Om företag innefattar dessa fyra 
delar vid designandet av en konsumtionsupplevelse, menar Pine och Gimore (1999) att 
upplevelsen blir mer minnesvärd. Upplevelser kännetecknas enligt denna modell av att vara 
underhållande, bildande, fungera som en verklighetsflykt, samt innefatta estetiska element. Se 
figur nedan.  
 
 Absorption 
 
 
 
 
                       Passive  Active  
                       participation participation 
 
 
 
 

Immersion 
 
Figur 2. The Experience Realms (Pine och Gilmore, 1999) 
 

Entertain- 
ment 

Education 

Esthetic Escapist 
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1.3 Upplevelseproduktion 

Upplevelseproduktion handlar dels om kunskap av människan och en förmåga att sätta sig in i 
hennes upplevelser, behov och känslor, för att på så sätt kunna utveckla upplevelseprodukter 
som berikar människor och bidrar till deras livskvalitet, personliga image och livsstil. Denna 
kompetens byggs på en bas av ämnen såsom upplevelsekunskap, marknadsföring, 
marknadskommunikation, gestaltning, värdskap, ekonomi och entreprenörskap. 
(Upplevelseproducenterna, 2008; Upplevelseproduktion, 2009) 
 
Ett upplevelseproduktionsperspektiv utgår från att kunden är i fokus, då det är kundens 
positiva upplevelse av en produkt, som eftersträvas att nås genom upplevelseproduktion. Som 
jag nämnde i ovanstående avsnitt, så är en upplevelse ett personligt fenomen som man är med 
om och därmed skapar individer sina egna upplevelser. (Mossberg, 2003) Företag kan 
däremot skapa förutsättningar för ett en konsument ska få en positiv upplevelse. Utifrån detta 
definierar jag Upplevelseproduktion som ett verktyg som kan användas av företag för att 
skapa förutsättningar för meningsfulla och minnesvärda konsumtionsupplevelser.   
 

1.4 Definition av e-handel 

E-handel är en utgrening från så kallad EDI, Electronic Data Interchange, som betyder 
elektronisk kommunikation med affärstransaktioner. Skillnaden mellan EDI och e-handel är 
att EDI handlar om ordrar, bekräftelser och fakturor som hanteras elektroniskt. E-handel 
handlar däremot om handel över Internet i form av försäljning eller köp.(Rayner, 2009) 
 
Det finns en rad olika definitioner av e-handel. E-handel definieras av Dykert, Ivarsson och 
Widman som: Handel med varor och tjänster som i större eller mindre utsträckning sker 
genom användandet av datakommunikation (Dykert, Ivarsson och Widman, 2002, s 14).  
 
Begreppet e-handel kan dels omfatta den handel som bedrivs i öppna system, exempelvis 
webbplatser på Internet, som alla har tillgång till. E-handel kan också omfatta handel i slutna 
system som endast behöriga användare har tillgång till (Dykert, Ivarsson och Widman, 2002). 
Min avgränsning av definitionen e-handel i denna text begränsar sig till den handel som 
bedrivs i öppna system, och den e-handel som involverar köp eller försäljning via en 
webbutik.  
 

1.5 Upplevelseproduktion och e-handel 

En webbsidas utformning kan, om den är rätt utformad bidra till en positiv upplevelse för en 
besökare. Detta kan i sin tur leda till ekonomiska mervärden för ett företag som bedriver e-
handel. (Jayawardhena och Wright, 2007) Detta gör att det är viktigt att undersöka hur en 
webbsida kan designas så att besökaren får en positiv upplevelse.  
 
Olika typer av tjänster bör utformas på olika sätt för att skapa en positiv upplevelse hos en 
konsument. (Bitner, 1992) Exempelvis kan inte en distanstjänst (exempelvis ett 
postorderföretag), där kunden har liten kontakt med den fysiska omgivningen utformas på 
samma sätt som en interpersonell tjänst. Vid en interpersonell (exempelvis ett 
restaurangbesök), interagerar kunder och företagets personal i tjänsteprocessen, till skillnad 
från en distanstjänst. En självservicetjänst (exempelvis ett uttag i en bankomat), kan inte 
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heller utformas på samma sätt som en distanstjänst eller en interpersonell tjänst, då den 
fysiska omgivningen inte ser likadan ut. (Mossberg, 2003) 
 
Vid interpersonella tjänster bör exempelvis den fysiska omgivningen utformas så att 
interaktionen kund – personal kan fungera tillfredsställande. Den fysiska omgivningen i en 
distanstjänst bör istället utformas för att uppfylla de anställdas behov och stimulera dessa i 
deras arbete. Vid en självservice bör utformningen fungera så att den underlättar för 
konsumenten vid konsumtion för att skapa en upplevelse. (Mossberg, 2003) 
 
En ”fysisk butik” skulle kunna ses som en interpersonell tjänst där besökare och personal 
interagerar i tjänsteprocessen. E-handel via en webbutik skiljer sig i detta avseende, och det 
finns både för och nackdelar. En av nackdelarna kan vara att besökaren inte kan interagera 
med personal och andra besökare på samma sätt som i en ”fysisk butik” på en gata eller i ett 
shoppingcenter. En annan nackdel kan vara att en webbutiks besökare inte kan uppleva smak, 
lukt och känsel vid besöket. Detta är sinnen som alla är viktiga för att skapa en positiv 
helhetsupplevelse hos en konsument. (Pine och Gilmore, 1999) Några av fördelarna med att 
handla i en webbutik är tidsbesparing, tillgänglighet, bekvämlighet och större utbud. 
(www.sportfack.se) Trots att det finns skillnader med att handla i en webbutik och i en ”fysisk 
butik” så finns det också likheter. Både webbutiker och ”fysiska butiker” är ”uppbyggda 
miljöer” i form av element som relaterar till estetikisk dragningskraft samt rumslig layout och 
funktionalitet. Detta gör att det är relevant att undersöka om teorier som kan skapa 
förutsättningar för upplevelser i en ”fysisk butik”, kan appliceras på en webbsida. Nedan 
beskrivs en av dessa teorier.  

1.6 Servicescape och Upplevelserum 

Servicescape är ett begrepp som myntades av Bitner (1992), och kan förklaras som den fysiskt 
uppbyggda miljön i servicesammanhang.  
 
Bitner (1992) menar att det finns det två viktiga aspekter av begreppet servicescape, vilka är: 
 

• Rumslig layout och funktionalitet 
• Element i den fysiska miljön som relaterar till en estetisk dragningskraft.  

 
Mossberg (2002) har myntat en svensk benämning för servicescape, och hon kallar denna 
benämning för upplevelserummet. När jag i denna text använder mig av benämningen 
upplevelserum och relaterar då till det ursprungliga begreppet servicescape.  
 
Den fysiska omgivningen i konsumtionssammanhang har en stor betydelse för att påverka 
beteenden hos konsumenter. Detta är speciellt uppenbart hos företag vars service är 
producerad och konsumerad inom företagets fysiska miljö. Platsen där en service är 
producerad inte kan bli gömd, och att den har en stark inverkan på konsumenters perception 
av en serviceupplevelse. En variation av objektiva faktorer i den fysiska miljön uppfattas både 
av anställda och av konsumenter, och båda grupperna kan påverkas både kognitivt, 
emotionellt och psykologiskt på den fysiska miljön. Denna typ av respons influerar då 
anställdas och konsumenters beteende i upplevelserummet. Den typen av beteenden som kan 
influeras av den fysiska miljön är främst är två former av motsatta beteenden, vilka är; 
närmanden och undvikanden. (Bitner, 1992) 
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Närmanden är positiva beteenden såsom en vilja att stanna på platsen, utforska och ansluta. 
Ett undvikande beteende innebär då motsatsen det vill säga, en vilja att inte stanna kvar, inte 
utforska exempelvis butiken etc. Den här typen av beteenden i sammanhang som exempelvis 
gäller handel, njutning, nöjen, attraktion, och en vilja att utforska är influerade av 
uppfattningen av miljön. (Bitner, 1992) Bitner menar därmed att upplevelserummet faktiskt 
kan influera konsumenters upplevelse i den grad att dess köpbeteende påverkas. 
Upplevelserummet har allra störst betydelse när konsumentens vistelse i upplevelserummet är 
långvarig och när syftet är nöje eller njutning (Wakefield och Blodgett, 1994). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REBECKA HEDLIN  Examensarbete upplevelseproduktion D 
rebhed-6@student.ltu.se  2010-06-02 
 
 

 7 

2. PROBLEMDISKUSSION 
I detta kapitel presenteras uppsatsens problemdiskussion och syfte, samt uppsatsens 
forskningsfrågor. Inledningsvis introduceras idén om begreppet ”virtuellt upplevelserum”. 
Sedan presenteras uppsatsens syfte.  

2.1 ”Virtuellt upplevelserum” 

Med tanke på att kunder söker efter njutning och exaltering när de handlar på Internet för att 
förhöja shoppingupplevelsen (Jayawardhena och Wright, 2007), är det viktigt för företag att 
framkalla dessa känslor hos dessa. Njutning och exaltering är känslor som härleds ur positiva 
upplevelser. (Jayawardhena och Wright, 2007) Upplevelserum som är rätt utformade kan 
skapa förutsättningar för upplevelser och därmed skapa njutning och exaltering. Webbutiker 
skulle kunna ses som virtuella upplevelserum på det sätt att de kan liknas vid den fysiska 
miljön i en butik på en gata eller i ett shoppingcenter. (Jayawardhena och Wright, 2007) Ett 
”virtuellt upplevelserum” skulle då kunna innefatta precis som en ”fysik butik”, en uppbyggd 
miljö där element som relaterar till estetisk dragningskraft, samt utrymme och funktionalitet 
har betydelse.  
 
Element i ett upplevelserum och ett ”virtuellt upplevelserum” kan liknas på flera sätt - 
exempelvis, genom estetiska element såsom färger, dekor och inredning. Dessa element kan 
appliceras på både en ”fysisk” och en virtuell miljö. (Vilnai-Yavetz och Anat Rafaeli, 2006) 
Men det finns trots detta delar av upplevelserumsbegreppet som inte kan appliceras direkt på 
e-handel. Exempelvis kan inte involvering av alla våra sinnen såsom lukt, smak och känsel 
appliceras på ett ”virtuellt upplevelserum”. Därmed är det viktigt skapa ett eget begrepp för 
ett ”virtuellt upplevelserum”. Detta för att kunna arbeta upplevelseproduktionsbaserat med e-
handel via webbsidor. För att skapa detta begrepp ser jag det relevant att studera litteratur om 
begreppen servicescape och upplevelserum, men också undersöka empiriskt vad som fattas 
eller behöver läggas till för att utveckla begreppet ”virtuellt upplevelserum”. 
 
I förlängningen är tanken att klädföretag som bedriver webbsidor ska kunna applicera 
begreppet ”virtuellt upplevelserum” på dess verksamheter, och på så sätt bygga 
förutsättningar för att generera positiva upplevelser hos konsumenter. 

2.2 Syfte 

Syftet är att utveckla begreppet ”virtuellt upplevelserum”. Delsyftet är att testa begreppet 
empiriskt. 

2.2.1 Forskningsfrågor 

 
• Vilka aspekter i begreppen servicescape, upplevelserum och e-handel kan bidra till 

begreppet ”virtuellt upplevelserum”? 
 

• Vilka aspekter i det teoretiskt utvecklade begreppet ”virtuellt upplevelserum” finns i 
klädföretags webbsidor? 

 
• Hur påverkar en webbsida med aspekter som finns i ett ”virtuellt upplevelserum” 

webbplatsbesökares upplevelser? Hur påverkar en webbsida som inte innehåller 
aspekter i ett ”virtuellt upplevelserum webbplatsbesökares upplevelser? 
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2.2.2 Avgränsningar 
I denna uppsats avgränsar jag mig till att titta på klädföretags webbsidor då jag gör mina 
undersökningar för att besvara forskningsfråga två och tre. Jag har valt att avgränsa mig till 
klädföretags webbsidor, och inte webbsidor generellt. Detta är för att jag har ett personligt 
intresse och en avsikt att arbeta med att utveckla denna typ av webbsidor i framtiden.  
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3. METODER 
I detta kapitel redogör jag för mina vetenskapliga metoder, mitt vetenskapliga 
förhållningssätt, vilken metodteori samt vilken forskningsansats jag kommer att använda mig 
av i min undersökning, samt diskuterar kvalitetsbegreppets innebörd i kvalitativa studier. De 
metoder jag kommer att använda mig av är litteraturstudier, observationsstudier, 
intervjustudier och deltagande observation. Nedan förklaras mina metoder mer ingående.  

3.1 Litteraturstudie  

I litteraturstudien studerar jag begreppen upplevelserum och servicescape, samt hur dessa 
påverkar konsumenters upplevelse av en tjänst. Jag kommer också genom litteratur och 
befintliga teorier, undersöka om det finns teorier gällande dessa två begrepp som är relaterade 
till e-handel. Litteraturstudiens syfte är att ligga till grund för min utveckling av begreppet 
”virtuellt upplevelserum”. Det utvecklade begreppet kommer att vara basen för min 
observationsstudie och intervjustudie.  
 
Det finns flertalet kunskapskällor att tillgå när vi ska göra en undersökning. Detta kan vara 
statistik och register, officiella handlingar, privata handlingar, litteratur, tidningar, 
bliddokument och ljuddokument. (Patel och Davidson, 2003) Litteraturstudier är något som 
sker under hela undersökningsprocessen, och är till för att ge vägledning för den egna 
undersökningen. Vid val av kunskapskällor är det främst tre regler man bör förhålla sig till: 
 

1. Kunskapskällan måste kunna ge oss den information vi är intresserade av. 
2. Kunskapskällan måste vara rent praktiskt tillgänglig för oss så att det blir möjligt att 

använda oss av den för att få kunskap. 
3. Det måste vara etiskt tillåtet att använda oss av den kunskapskälla som behövs för att 

vi ska nå den tilltänkta kunskapen.(Hartman, 2004) 
 

Jag kommer att använda mig av litteraturstudier i min undersökning som främst innefattar 
böcker och vetenskapliga artiklar. Jag anser att dessa källor ger mig den information jag är 
intresserad av och är relevanta för min undersökning.  
 
Samtlig litteratur, men främst primärlitteratur bör hanteras med ett kritiskt förhållningssätt, 
och det är viktigt att i en undersökning inte välja ut sådant material som stödjer våra egna 
idéer för att skapa ett falskt resultat. Material som motsäger våra resultat bör också redovisas. 
(Hartman, 2004; Patel och Davidson, 2003)  
 
I denna delstudie använder jag mig av ett deduktivt arbetssätt, då jag utgår från befintliga 
teorier och drar slutsatser utifrån dessa. Ett deduktivt arbetssätt kännetecknas av att man 
utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. (Patel 
och Davidson, 2003)  
 
Validiteten i en kvalitativ undersökning kännetecknas delvis av datainsamling, och huruvida 
forskaren lyckas ta fram bra underlag till sin undersökning. (Patel och Davidson, 2003) Jag 
anser att vetenskapliga artiklar och böcker ger störst validitet för min undersökning. Detta är 
för att jag anser att forskningsresultat är trovärdiga källor, och vill därmed basera min 
undersökning på dessa.  
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3.2 Observationsstudie av webbsidor 

Jag har observerat sju stycken webbsidors utformning. Dessa har jag observerat utifrån 
begreppet ”virtuellt upplevelserum”. Jag har då lagt vikt vid fem stycken aspekter som finns i 
begreppet. I kapitlet Teoretisk referensram för begreppsutveckling av ett ”virtuellt 
upplevelserum” beskrivs dessa aspekter djupare. Syftet med min observation av dessa 
webbsidor är att titta på om de är uppbyggda som ett ”virtuellt upplevelserum”, och hur de 
konkret använder sig av aspekter som finns i begreppet.  
 
I min observationsstudie har jag använt mig den kvalitativa metodteorin. Kvalitativa 
undersökningar kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal, i stället inbegriper 
de eller resulterar i verbala formuleringar som är skrivna eller talade. I kvalitativa 
undersökningar försöker man att tolka och förstå människor eller betingelser. (Hartman, 2004)  
I min observationsstudie av webbutiker tittar jag på hur aspekter i mitt utvecklade begrepp 
”virtuellt upplevelserum” ser ut i webbsidor. Jag gör sedan min egen tolkning av huruvida 
aspekter i begreppet finns, och hur de artar sig i webbsidorna. Sedan gör jag min egen 
beskrivning av min observation i verbala formuleringar. På detta sätt menar jag att denna 
delstudie är kvalitativ.   
 
I denna delstudie har jag använt mig av ett deduktivt arbetssätt. I min undersökning av 
webbsidor utgår jag från mitt utvecklade begrepp ”virtuellt upplevelserum” och testar mitt 
begrepp på utvalda webbsidor. Begreppet är framtaget genom min teoretiska referensram som 
innefattar befintliga teorier och modeller.  
 
En av anledningarna till att jag undersökt webbsidor är för titta på hur de konkret använder sig 
av de fem aspekter som finns i mitt utvecklade begrepp, och vilka webbsidor som innehåller 
dessa fem aspekter. En annan anledning är för att skapa ett bra underlag då jag genomför mina 
intervjustudier. Intervjupersonerna har tittat på tre av de sju webbutiker jag har undersökt. I 
och med att jag redan har observerat de butiker som intervjupersonerna sedan har fått titta på, 
har jag haft en större förståelse av vad intervjupersonerna berättat i intervjuerna, därför att jag 
genom mina observationer kunnat relatera till vad de sedan berättat för mig i intervjuerna.   
 
Därmed anser jag min observationsstudie varit nödvändig för validiteten i min intervjustudie. 
I kvalitativ studie är validiteten inte relaterad enbart till själva datainsamlingen, den 
genomsyrar i stället strävan efter en god validitet i forskningsprocessens samtliga delar. Detta 
kan yttra sig i hur forskaren förmår tillämpa och använda sin förförståelse i hela 
forskningsprocessen. När det exempelvis gäller datainsamling kopplas validiteten till om 
forskaren lyckas ta fram bra underlag till sin undersökning, för att göra en trovärdig tolkning 
av studieobjektets livsvärld. (Patel och Davidson, 2003) Jag anser att min undersökning blivit 
mer valid genom att göra egna observationer av webbutiker, då jag fått ett bättre underlag då 
jag genomfört mina intervjuer.   

3.2.1 Urval av webbutiker  

Urvalet av webbsidor har skett genom att jag utgått från en artikel i DN (Dagens Nyheter). 
Artikeln lyfte fram ett företag som heter Pangora som bygger och driver webbsidor åt företag, 
främst i klädbranschen. Deras affärsidé är att arbeta med inredning av fysiska butiker och 
webbutiker. DN listade några av de företag som Pangora utformat webbsidor åt, och jag valde 
att utgå från denna lista. (Dagens Nyheter, 2010-02-02, ekonomibilaga, s 6) 
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Jag har utifrån mitt utvecklade begrepp, studerat dess förekomst på alla dessa sju webbsidor. 
Sedan har jag låtit intervjupersoner studera tre av webbsidorna från denna lista. Hur jag har 
gjort detta beskrivs mer ingående i nästa avsnitt.  
 
Endast två av de webbsidor jag undersökt innehöll alla aspekter i ett ”virtuellt 
upplevelserum”. Jag valde då att låta intervjupersonerna titta på dessa två webbsidor för att 
undersöka om de genererade en positiv upplevelse hos intervjupersonerna. Jag valde också att 
låta intervjupersonerna titta på en av de webbsidor som inte innehöll alla fem aspekterna i ett 
”virtuellt upplevelserum”. Detta gjorde jag för att undersöka om en webbsida som inte 
innehåller de fem aspekterna, kunde generera i en upplevelse hos intervjupersonerna. 
Anledningen till att jag valde att låta intervjupersonerna att titta på endast en av webbutikerna 
som inte innehöll alla aspekter var för att jag inte ville att intervjupersonerna skulle titta på 
fler än tre webbutiker sammanlagt. Detta var för att jag ville att intervjupersonerna skulle 
hålla sitt intresse uppe under hela undersökningen, utan att den blev för långdragen och gjorde 
intervjupersonerna trötta. Jag bedömde det då som mer intressant för min undersökning att 
låta intervjupersonerna titta på två webbsidor som innehöll alla aspekterna och en som inte 
innehöll alla aspekterna.  

3.3  Intervjustudier  

Syftet med intervjuerna var att testa om de webbsidor som innehöll de fem aspekter som finns 
i begreppet ”virtuellt upplevelserum” skapade en upplevelse hos intervjupersonerna. Syftet 
var också att testa om den webbsidan som inte innehöll dessa fem aspekter skapade en 
upplevelse hos dessa. Jag ville testa om den webbsidan som inte innehöll de fem aspekterna 
genererade i en positiv upplevelse hos intervjupersonerna, och vad som i så fall bidrog till 
detta, eller vad som saknades. Resultatet av denna delstudie besvarade min tredje 
forskningsfråga. 
 
Samtidigt som intervjupersonerna tittade på webbsidorna, observerade jag dem för att se om 
de reagerade på någonting speciellt. Jag observerade även vad intervjupersonerna valde att 
titta på först på webbsidorna, samt observerade den tid de spenderade på webbsidorna. Jag har 
alltså även genomfört en deltagande observation. Min deltagande observation har fungerat 
som stöd till mina intervjustudier.  
 
Jag har gjort intervjuer med sex stycken personer, där jag låtit dessa studera tre stycken 
webbsidor sammanlagt, men två webbsidor vardera. Urvalet av dessa webbsidor beskrevs i 
ovanstående avsnitt. Jag har låtit varje intervjuperson besöka två webbsidor vardera där de fått 
navigera sig fram på webbsidorna och tittat på det som intresserat dem. Under tiden 
intervjupersonerna studerat webbsidorna har jag ibland ställt frågor om jag märkt att 
intervjupersonerna reagerat på något speciellt.  
 
Jag har också efter att varje intervjuperson genomfört studerandet av webbsidorna, intervjuat 
personen direkt efteråt, då minnet av besöken från webbsidorna fortfarande var färskt. 
Intervjuerna som jag genomförde baserades på en intervjuguide. Jag använde mig av en 
standardiserad intervjuguide, där frågorna baserades på basen av mitt utvecklade begrepp 
”virtuellt upplevelserum”. Jag har dock även ställt frågor utifrån intervjupersonernas första 
intryck av de undersökta webbsidorna.  
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Intervju är en speciell form av samtal, med det speciella syftet att samla in information 
(Svensson och Starrin, 1996). Man brukar skilja mellan två typer av intervjuer – 
standardiserade och ostandardiserade intervjuer. I den standardiserade intervjun används ofta 
ett formellt strukturerat schema av intervjufrågor. I den ostandardiserade intervjun ger 
frågorna som intervjuaren ställer, utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. (Patel 
och Davidson, 2003; Svensson & Starrin, 1996) Den kvalitativa intervjun har ofta en låg grad 
av standardisering där frågorna är öppna. Ibland väljer intervjuaren i en kvalitativ intervju att 
ställa frågorna i en bestämd ordning. Därmed har intervjun en högre grad av standardisering. 
Ibland genomförs intervjun så att frågorna ställs i den ordning som intervjuaren tycker faller 
sig bäst i det enskilda fallet, vilket innebär att intervjun har en låg grad av standardisering. 
Den kvalitativa forskaren kan också välja att genomföra en intervju utan några intervjufrågor. 
(Patel och Davidson, 2003) 
 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka egenskaper och beskaffenheter hos något. 
Detta kan exempelvis vara den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. 
Det som kännetecknar en bra kvalitativ intervju är att intervjupersonen lyckas med att bygga 
upp ett sammanhängande och begripligt resonemang. (Patel och Davidson, 2003; Svensson 
och Starrin, 1996)  
 
Jag har som sagt använt mig av en standardiserad intervjuguide då jag har haft förbestämda 
frågor som mina intervjupersoner fått svara på. Även om intervjuguiden har varit 
standardiserad så har jag gjort en kvalitativ intervjustudie då frågorna har varit öppna och 
intervjupersonerna har fått svara med egna ord. Vid flera tillfällen har jag också frågat 
spontana frågor som jag har tyckt varit relevanta att ställa vid just det tillfället. Detta kan ha 
varit för att intervjupersonen sagt eller reagerat på något där jag velat ha en vidareutveckling 
av ett svar, eller en förklaring på en reaktion. De frågor som ställdes under tiden då 
intervjupersonerna besökte webbsidorna, var helt spontana och baserades på 
intervjupersonernas reaktioner.  
 
I denna delstudie har jag använt mig av både en induktiv och en deduktiv forskningsansats. 
Det har varit deduktivt på det sättet att min intervjuguide är baserad på mitt teoribaserade 
begrepp ”virtuellt upplevelserum”. Jag har använt mig av ett induktivt arbetssätt på så sätt att 
jag låtit intervjupersoner studera webbutiker. Under tiden har jag delvis ställt frågor utifrån en 
specifik situation som baserats på intervjupersonernas reaktioner vid ett specifikt tillfälle. 
Svaren från dessa frågor har då inte baserats från befintliga teorier, utan härstammar direkt 
från upplevelserna, vilka har gett empirin. När man studerar någonting induktivt så studerar 
man ett forskningsobjekt utan att först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen 
teori. I stället formuleras en teori utifrån enskilda fall från empirin. Ett induktivt arbetssätt 
baserar sig alltså på ett empiriskt underlag. (Patel och Davidson, 2003)  

3.3.1 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner har jag gjort efter min bedömning om vilka som är webbsidornas 
målgrupp. När jag säger webbsidorna så menar jag de tre webbsidor som intervjupersonerna 
har fått studera. Personerna i min intervjustudie motsvarar målgruppen och består av tre 
kvinnor och tre män i åldrarna 18-30 år.  
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3.4 Undersökningens kvalitetsbegrepp  

Jag har redan diskuterat validiteten i min litteraturstudie och i min observationsstudie. Som 
jag beskrev så anser jag att delstudie två – observationsstudien bidrar med att öka validiteten i 
min intervjustudie, då denna skapat ett bra underlag inför min intervjustudie. Efter 
intervjustudien genomförts, har jag gjort tolkningar av vad jag uppfattat i intervjusvaren. Min 
deltagande observation har kunnat stärka validiteten i min intervjustudie, då jag även kunnat 
basera mina tolkningar på intervjupersonernas reaktioner och kroppsliga uttryck.  
 
I både de kvalitativa och de kvantitativa ansatserna är validitet och reliabilitet centrala 
begrepp i anslutning till kvaliteten i datainsamling samt analys av data (Svensson och Starrin, 
1996). Båda begreppen kan tillämpas i kvalitativa och kvantitativa undersökningar, men 
begreppen har inte samma innebörd i de olika undersökningsformerna (Patel och Davidson, 
2003). Eftersom jag kommer att genomföra en kvalitativ studie, fokuserar jag denna text på 
hur begreppen validitet och reliabilitet tillämpas i kvalitativa undersökningar.  
 
I kvantitativa studier betecknar validiteten att vi studerar rätt företeelse. Det vill säga att vi 
mäter det som avsätts att mäta. (Patel och Davidson, 2003; Svensson och Starrin, 1996) Detta 
kan stärkas med god teoribyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva mätningen 
(Patel och Davidson, 2003). I kvalitativa studier är inte ambitionen att mäta, utan att söka 
förståelse samt tolka människans livsvärld. Validiteten i en kvalitativ undersökning kopplas 
till hur forskaren lyckas fånga det i en undersökning som är motsägelsefullt eller likartat. 
Detta kan exempelvis vara relationen mellan det normala, typiska och speciella. En forskare 
kan i kvalitativa undersökningar göra olika tolkningar av ett objekt. I ett sådant fall kan 
validiteten kopplas till hur forskaren argumenterar för sina tolkningar - för den eller de 
tolkningar som är det troligaste. Då forskaren gör en tolkning och argumenterar för denna,  
är det viktigt i ett validitetsperspektiv att forskaren formulerar sig så att meningen hos 
tolkningen framträder. Detta innebär att det krävs att kunna författa en tillgänglig och förstådd 
text. På detta sätt följer validitetsbegreppet genom hela forskningsprocessen i en kvalitativ 
undersökning. (Patel och Davidson, 2003) 
 
I en kvantitativ undersökning handlar reliabiliteten om instrumentets tillförlitlighet. Hög 
reliabilitet innebär inom den kvantitativa forskningen att man vid upprepade mätningar vid ett 
konstant objekt får fram samma resultat. (Patel och Davidson, 2003; Svensson och Starrin, 
1996) Om instrumentet dock inte är tillförlitligt och innehåller ”fel”, kan vi vid upprepade 
mätningar av ett objekt, nå samma värde gång på gång, men detta värde kan då vara behäftat 
med ett konstant felvärde. (Patel och Davidson, 2003)  
 
Stenbacka (2001) menar att reliabilitet inte har samma relevans i kvalitativa studier, eftersom 
att kvalitativa studier inte avser att mäta, och ingen mätmetod finns då att upprepa.  
I kvalitativa undersökningar får begreppet reliabilitet en annan innebörd. I en 
intervjuundersökning då en person intervjuas flertalet gånger med samma fråga, kan  
Intervjuobjektet ge olika svar. Detta skulle i en kvantitativ undersökning betraktas som låg 
reliabilitet. I en kvalitativ undersökning är detta nödvändigtvis inte ett tecken på låg 
reliabilitet. Detta kan i stället bero på att intervjuobjektet har ändrat uppfattning, har lärt sig 
något nytt eller är i en annan sinnesstämning. Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning bör i 
stället ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid intervjutillfället. (Patel och 
Davidson, 2003) På detta sätt flätas begreppen validitet och reliabilitet samman, i en kvalitativ 
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undersökning. Därmed är det inte nödvändigt för kvalitativa forskare att använda sig av 
begreppet reliabilitet. (Stenbacka, 2001; Patel och Davidson, 2003) 
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4. TEORETISK REFERENSRAM FÖR 
BEGREPPSUTVECKLING  
I detta kapitel beskrivs de teorier som ligger till grund för det utvecklade begreppet ”virtuellt 
upplevelserum”.  
 
Hur atmosfären påverkar utgången av shopping har blivit undersökt av forskare en tid. Tidig 
forskning om miljöns psykologi tillämpades av Donovan och Rossiter (1982), varav dessa 
forskare testade den så kallade Stimulis - Organism - Respons (SOR) modellen i en 
shoppingmiljö. Forskningsresultatet visade att stimuli från shoppingmiljön påverkar kunders 
känslomässiga tillstånd vilket i sin tur leder till huruvida kunden stannar eller undviker 
shoppingmiljön. (Eruglu, Macheleit och Davis, 2001) Figur 1 visar SOR modellens 
komponenter. 
 
 Stimulus  Organism Respons 
 
   Miljöbetingad   Känslomässiga aspekter Närmande-undvikande 
   Stimuli  Nöje, upphetsning,  beteende 

inflytande  

 
 
Figur 3. SOR modellen (Donovan och Rossiter 1994) 
 
Stilmulis (S) relaterar till funktioner i miljön som i sin tur leder till emotionella responser hos 
individer (O). Dessa emotionella responser leder i sin tur till ett närmande-undvikande 
beteende (R). Modellen föreslår ett generellt mått av S, vilket är miljön i termer av 
informationsgrad, nyhetsgrad och komplexitet, men fokuserar främst på O-R aspekterna. De 
tre grundläggande emotionella värdena nöje-missnöje, upphetsning-icke upphetsning och 
inflytande-undergivenhet påverkar ett närmande-undvikande beteende i alla miljöer. 
(Donovan och Rossiter, 1994)  
 

4.1 Servicescape och Upplevelserum 

Det arbete som Donovan och Rossiter genomförde blev sedan följt av ett antal empiriska och 
teoretiska studier. Bitner´s (1992) efterföljande arbete om påverkan av den fysiska 
omgivningen på personal och kunder, presenterade en modell som fokuserade på de 
atmosfäriska kvalitéerna på serviceorganisationer. (Eruglu, Macheleit och Davis, 2001) Bitner 
föreslår en modell som är baserad på SOR modellen. Hon har även identifierat tre grupper av 
miljöbetingade aspekter. Dessa tre aspekter är; atmosfäriska förhållanden, utrymmen och 
funktionalitet, tecken, symboler and artefakter. (Bitner, 1992)  
 

• Atmosfäriska förhållanden inkluderar bakgrundskaraktärer av miljön, såsom 
temperatur, ljussättning, ljud, musik och doft. Som en generell regel så påverkar dessa 
aspekter våra fem sinnen.  

• Utrymmen/funktionalitet refererar till på vilket sätt maskineri, utrustning, möbler är 
arrangerade, storleken och formen på dessa, samt hur den rumsliga relationen är 
mellan dessa element, de refererar även till förmågan av samma element för att 
underlätta utförande och genomförande av mål.  
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• Tecken, symboler och artefakter fungerar som signaler som kommunicerar om platsen 
till dess användare. Tecken kan exempelvis vara namnet på ett företag, namnet på en 
avdelning, för hänvisande syften (exempelvis exit skyltar) samt kommunicera regler 
om beteenden (exempelvis rökning förbjuden). Andra element som relaterar till miljön 
kan sända ut budskap på ett mer indirekt sätt än tecken. Detta kan vara symboler som 
ger underförstådda hintar till användaren som rör sig om meningen med platsen, 
normer och förväntat beteende på platsen. Rent konkret kan detta vara element som 
kvalitén på material som är använt i omgivningen, konstruktionen, utsmyckning, 
certifikat, fotografier på väggarna, personliga objekt med mera. (Bitner, 1992) 

 
Modellen nedan föreslår att en variation av miljörelaterade faktorer är uppfattade av både 
kunder och anställda, och att båda grupperna kan påverkas kognitivt, emotionellt och 
fysiologiskt på miljön. Denna typ av respons på miljön influerar beteendet hos kunder och 
anställda i den fysiska miljön, i detta fall benämnt som upplevelserummet, och påverkar de 
sociala interaktionerna mellan dessa. (Bitner, 1992) I modellen nedan utgör 
upplevelserummet stimulus, baserat på den ursprungliga SOR modellen. Upplevelserummet 
delas in i de tre områdena; atmosfäriska förhållanden, utrymmen/funktionalitet, tecken, 
symboler och artefakter. Kunderna och de anställda utgör organismerna i modellen. 
Kundernas och de anställdas individuella reaktioner på upplevelserummet omfattar tre olika 
aspekter: kognitiva, känslomässiga och psykologiska. (Mossberg, 2003) 
 

 
 

Environmental Holistic   Moderators Internal Responses Behaviour 
Dimensions Environment 

   Cognitive Emotional       Physiological                      Approach 
   -beliefs  -mood -pain           -affilation 
   -categorization -attitude -comfort          -exploration 
 -symbolic  -movement          -stay  longer
 meaning  -physical fit          -commitment 
Ambient Conditions       
-temperature                 Avoid 
-air quality                  
-noise Employee   Employee    
-music  Response Responses 
-odor Moderators 
-etc. 

 
Space/Function  Percieved             Social interactions between 
-layout  Servicescape             and among customers and 
-equipment               employees 
-furnishings 
-etc.  Customer Customer 
 Response Responses Approach 
Signs, Symbols & Artifacts Moderators              -attraction 
-signage                -stay/explore 
-personal artifacts               -spend money 
-style of décor Cognitive  Emotional Physiological           

 -beliefs -mood -pain            Avoid  
 -categorization -attitude -comfort  
 -symbolic  -movement 
 -meaning  -physical fit 

 
 
Figur 3. Servicescapemodellen (Bitner,1992)  
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4.1.2 Upplevelserummets påverkan på kognitiva, känslomässiga och 
fysiologiska reaktioner 
 
Kognitiva reaktioner: Upplevelserummet påverkar människors uppfattning om en plats, samt 
de produkter och personer som återfinns där (Mossberg, 2002). Dekor och möblemang kan 
exempelvis påverka kundens uppfattning om företagets seriositet eller exklusivitet. En 
ostädad restaurang kan ge intrycket av brist på seriositet, medan dyr design kan ge intrycket 
av exklusivitet. (Bitner, 2002; Mossberg, 2003) Den allmänna uppfattningen om en miljö 
hjälper också kunderna och de anställda att placera företaget mentalt i en viss kategori. En typ 
av omgivning kan förmedla känslan av snabbmatsrestaurang medan en annan ger en 
uppfattning om en mer exklusiv miljö (Mossberg, 2003).  
 
Människan har ett stort grundläggande behov av att få klarhet i vilken rumslig situation hon 
befinner sig i. Detta är en förutsättning för att hon ska kunna relatera sig själv till 
omgivningen, hitta och uppleva säkerhet. Om rummet på något sätt känns odefinierbart 
påverkar detta oss negativt och osäkerhet skapas, vilket i sin tur leder till en försämrad 
helhetsupplevelse hos kunden. Arkitekturen på en byggand eller ett rum kan också ha en stor 
betydelse för kunders upplevelser, samt på vilket sätt företaget kommunicerar sitt budskap till 
kunderna. Byggnaden kan användas för att kommunicera ett homogent budskap där lokalerna 
och byggnaden ingår för att skapa en helhetskänsla. Även layouten i en servicemiljö har stor 
påverkan på hur kunder kommer att reagera när de väl är på plats. Exempelvis kan 
dispositionen av ett rum underlätta och försvåra för kunder att ta sig till olika platser, samt om 
dispositionen är väl genomtänkt kan kundernas rörelser styras bättre. Detta kan dramatiskt 
påverka kunders beteende. (Mossberg, 2003) 
 
Känslomässiga reaktioner: Upplevelserummet påverkar våra känslor på olika plan. De 
känslomässiga reaktionerna hos besökaren kan främst delas upp i två dimensioner - välbehag 
och grad av upphetsning (Bitner, 2002). Härigenom går det att förutspå vissa 
omgivningsrelaterade beteenden. En känsla av välbehag bidrar naturligt till att människor 
söker sig till en plats. Atmosfären påverkar också hur mycket tid och pengar vi spenderar på 
platsen. Atmosfärsfaktorer såsom musik, färger och dekor kan ha en effekt på människors 
humör och påverkar på så sätt kunders känslomässiga sinnesstämning vilket kan leda till 
antingen ökad eller minskad tillfredsställelse. (Mossberg, 2003) 
 
Fysiologiska reaktioner: Upplevelserummet kan påverka människor rent fysiskt. Faktorer 
såsom temperatur, ljud, lukt, smak och bekvämlighet med mera påverkar hur länge kunder 
stannar i upplevelserummet. Exempelvis kan för högt ljud ge oss huvudvärk och skapar 
därmed känslor av obehag. Långa köer och väntetider kan göra oss trötta och irriterade. Det är 
även generellt vedertaget att bekvämlighet i en restaurang påverkar hur länge kunder stannar 
på platsen.  
 
Eftersom upplevelser i hög grad är svåra att konkret beskriva spelar upplevelserummet en stor 
roll. När kunden återberättar om intrycket av en upplevelse, framkommer ofta fysiska 
omgivningsdimensioner som berör kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner. 
Detta kan vara dimensioner som en annorlunda arkitektur eller design, en trevlig atmosfär, 
den behagliga musiken, eller de bekväma möblerna. (Mossberg, 2003) 
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4.2 Webbutikers virtuella miljö 

En virtuell miljö i en webbutik kan i flertalet hänseenden relateras till servicecape modellen. 
Det finns dock några aspekter i de atmosfäriska förhållandena som inte kan appliceras på en 
webbsida. Detta gäller några av de dimensioner som rör sinnena exempelvis temperatur, lukt 
och känsel. I den virtuella miljön finns inte heller den synliga och fysiska kontakten med 
andra människor. Detta innebär dock inte att den virtuella miljön i en webbsida inte påverkar 
människors kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner, samt människors 
upplevelse av webbutiken. Litteraturen lyfter fram ett flertal komponenter som bör övervägas 
vid designandet av en webbsida, komponenter som påverkar människors reaktioner på den 
virtuella miljön.  
 

4.2.1 Avsikts och icke – avsiktsrelevanta aspekter i en virtuell miljö 
Eroglu, Machleit och Davis (2002) menar att klassifikationerna för atmosfären i en traditionell 
fysisk miljö inte kan appliceras på en virtuell miljö. De menar i stället att den virtuella miljön 
bör vara delvis kopplad till kundens mål, och föreslår två generella kategorier för att gruppera 
miljöbetingande element i en webbutik. Den ena kategorin kallar de avsiktsrelevanta 
miljöaspekter, och denne är kopplad till kundens avsikt med besöket i webbutiken och 
definieras som; alla sidbeskrivningar (verbala eller bildliga) som uppkommer på dataskärmen 
och underlättar och gör det möjligt för konsumenten att uppfylla sina mål med shoppingen. 
Den andra kategorin kallar de för icke-avsikts relevanta miljöaspekter, vilket representerar 
information som inte direkt påverkar genomförandet av uppgiften eller målet. Avsikts 
relevanta element kan exempelvis vara en beskrivning av varan, pris, försäljningsvillkor och 
policy för återlämning av varan, bilder på varan och navigationshjälpmedel. Exempel på icke-
avsikts relevanta element är färger, bakgrundsmönster, typsnitt och fonter, animationer, musik 
och ljud, underhållning såsom spel eller tävlingar, mängden av ”vitt utrymme”, ikoner, bilder 
och andra element som finns i dekorativt syfte, säkerhetsindikatorer med mera.   
 
De avsiktsrelevanta aspekterna är en förutsättning för att kunden ska kunna genomföra målet 
med sin shopping, medan icke-avsikts relevanta element inte är en förutsättning för detta. De 
kan däremot skapa en atmosfär som har potential att göra shoppingupplevelsen mer njutbar, 
trigga minnen av shopping i en traditionell butiks motsvarighet, eller skapa förtroende för att 
shoppa hos en okänd återförsäljare. Element såsom färg, bakgrundsmönster, typsnitt och 
fonter fungerar inte endast som en funktion för att göra det verbala innehållet lätt eller svårt 
att läsa, utan kan också skapa en känsla eller en image av en webbsida. (Eroglu, Machleit och 
Davis, 2002) 
 
Dessa två dimensioner av den virtuella miljön kan relateras till servicescape modellen på så 
sätt att de utgör två generella kategorier av miljöbetingade aspekter. Klassifikationerna för de 
miljöbetingade aspekterna ser då lite annorlunda ut, men påverkar dock människors reaktioner 
kognitivt och känslomässigt och skapar därmed ett närmande eller ett undvikande beteende. 
(Eroglu, Machleit och Davis, 2002) 
 

4.2.2  Fyra miljöbetingade aspekter i en virtuell miljö 
De miljöbetingade aspekterna i en virtuell miljö består enligt Manganari, Siomkos och 
Vrechopoulos (2009) av fyra komponenter vilka är: virtuell layout och design, den virtuella 
atmosfären, det virtuella skådespelet, och den virtuellt sociala närvaron. Virtuell layout och 
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design innefattar kundens navigation inom webbutiken. Den virtuella atmosfären innefattar 
bakgrundsfärger, ”vitt utrymme”, bakgrundsmusik, och fonter med mera. Det virtuella 
skådespelet innefattar animationstekniker, bilder, livlighet och interaktivitet, och den sociala 
närvaron innefattar bland annat kommentarer från andra besökare. (Manganari, Siomkos och 
Vrechopoulos, 2009) Dessa dimensioner kan också relateras till servicescape modellen och 
utgör då fyra generella kategorier av miljöbetingade aspekter som påverkar människor 
kognitivt, känslomässigt.   
 
Den virtuella designen och layouten kan påverka hur lätt eller svårt det är att navigera sig i en 
webbutik. Vissa typer av layouter har visat sig vara lättare för kunden att använda och skapar 
fler positiva reaktioner. Färger är ett atmosfäriskt element som alltid är närvarande i en 
webbutik. Färger som framkallar en avslappnad känsla leder till en högre uppfattad 
nedladdningshastighet, och de påverkar också användares utvärdering av en webbsida, 
huruvida man rekommenderar webbsidan till andra och hur kunden uppfattar webbsidans 
personlighet. När en dyr vara exempelvis visas på en sval bakgrundsfärg har det visat sig att 
kunden blir mer positivt inställd till inköp. Det virtuella skådespeleriet är ett element som kan 
användas för att få webbutiken att likna en teater, genom användandet av bilder, grafik och 
animationer. Interaktivitet är ett element som finns inom ramen för det virtuella skådespelet 
och är den utsträckning som användaren kan ändra form och innehåll i en virtuell miljö i 
realtid. Effekten av virtuellt socialt närvarande hos konsumenter är inte speciellt 
väldokumenterat i litteraturen i dag. (Manganari, Siomkos och Vrechopoulos, 2009) 
 

4.2.3 Underhållning, organisation och information 
Enligt Hopkins, Grove, Raymond och La Forge (2009 ) bör de tre attributen – underhållning, 
organisation och information övervägas vid designandet av en webbsida.  
 
Underhållning definieras av utseendet och känslan på webbsidan, samt dess estetiska 
orientering. Dessa element har visat sig påverka användares sensationer associerade med 
deras online shopping upplevelse. De positiva sensationerna som är orsakade av en hög nivå 
av underhållning och estetik är direkt relaterade till perceptioner av servicekvalitet på en 
webbsida. Den njutning som en person känner av att ha blivit underhållen är tydligt kopplat 
till attityden gentemot en webbsida, och en övergripande attityd gentemot 
shoppingupplevelsen. Underhållningsdimensionen på en webbsida influerar även kunders 
tillfredsställelse, köpintentioner och intentioner att återkomma. (Hopkins, Grove, Raymond, 
och La Forge, 2009) Underhållningskomponenten skulle också kunna relateras till Eroglu, 
Machleit och Davis (2002) klassifikation som rör icket avsikts relevanta miljöaspekter, då 
dessa också innefattar estetik med mera som kan relateras till underhållning.  
 
En webbsidas organisation kan definieras som den grad till vilken en webbsida presenterar 
sig själv som en ”guide” till sina besökare. Hur webbsidan är organiserad påverkar dess 
navigation och förmågan för användaren att kunna söka och hitta information. En 
lättnavigerad webbsida har blivit identifierad som en drivande faktor för upplevd kvalitet av 
webbsidan och organisationen. Navigationen påverkar också huruvida kunden kan genomföra 
sina intentioner med besöket på webbsidan. I stort sett är webbsidans organisation relaterat till 
kundtillfredsställelse. Effektiva och lättnavigerade webbsideorganisationer gör det lättare för 
besökaren att hitta det hon söker och skapar en mer njutningsbar och givande upplevelse. 
(Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 2009) 
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Information refererar till den upplevda kvalitén av det sakliga innehållet som en webbsida 
erbjuder. Innehåll består av text, video, ljud, grafik samt information som rör produkten eller 
information om erbjudanden av olika slag. Enkel tillgång till information om priser, 
tillgänglighet, funktioner och kvalitetsjämförelser är en huvudorsak till att personer använder 
sig av resurser på Internet. Kvantiteten och trovärdigheten av informationen har stor påverkan 
på upplevd servicekvalitet och påverkar kunders köpintentioner, intentioner att besöka 
webbsidan igen, samt kundens tillfredsställelse med webbsidan. (Hopkins, Grove, Raymond 
och La Forge, 2009) Både organisationskomponenten och informationskomponenten relaterar 
också till Eroglu, Machleit och Davis (2002) klassifikation för avsiktsrelevanta miljöaspekter 
då dessa aspekter innehåller sådant som underlättar för konsumenten att genomföra sitt köp.  
 
Litteraturen som presenterats lyfter fram tre olika dimensioner av vad som bör klassas som de 
miljöbetingade aspekterna i en virtuell miljö. Dessa tre dimensioner har visat sig påverka 
människor kognitivt, känslomässigt och fysiologiskt, samt påverka huruvida människor 
närmar sig eller undviker miljön. Därmed är det viktigt att lyfta fram alla dessa tre 
dimensioner, då de alla kan relateras på sitt sätt till servicescapemodellen, och de bör alla 
övervägas vid utformandet av en webbsida. Nedan har jag valt att lyfta fram den sistnämnda 
dimensionen som rör underhållning, information och organisation ytterligare då jag anser att 
denna tydligast kan kopplas till servicescapemodellen.  

4.3 Servicescape modellen i relation till en virtuell miljö 

En webbsida innefattar en virtuell miljö som påverkar kunder och deras interaktion med 
företaget genom dess funktioner och design. Det är viktigt att attributen i en virtuell miljö är 
organiserade i ett ramverk som binder dem samman till ett helhetsperspektiv.(Hopkins, 
Grove, Raymond och La Forge, 2009) Detta kan göras genom att delar av servicescape 
modellen appliceras på en virtuell miljö. Nedan beskrivs hur. 

4.3.1 Atmosfäriska förhållanden 

Atmosfäriska förhållanden i ett servicesammanhang inkluderar miljöbetingade aspekter som 
påverkar våra fem sinnen, såsom ljussättning, ljud, temperatur och musik (Bitner, 1992). I ett 
virtuellt sammanhang relateras atmosfäriska förhållanden till underhållningskomponenten i 
en webbsida. (Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 2009) Komponenten relaterar till 
estetiska element så som musik, ljud, färg, ljus och bilder med mera. Det vill säga det som kan 
uppfattas av våra sinnen i en virtuell miljö.  
 
Dessa estetiska element har visat sig framkalla perceptioner av nöje och exaltering hos kunder 
i både fysiska och virtuella miljöer (Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 2009).  
Då båda komponenterna atmosfäriska förhållanden och underhållning påverkar kunders 
perceptioner av nöje och exaltering kan jag se ett tydligare samband mellan den 
miljöbetingade aspekten atmosfäriska förhållanden i servicescapemodellen, till aspekten 
underhållning i en webbsida. Mitt resonemang kring detta är då att atmosfäriska förhållanden 
kan relateras till perceptioner av nöje – nöje kan relateras till känslan av att ha blivit 
underhållen. Underhållning och atmosfäriska förhållanden har därför ett samband.   
 
Observera att aspekterna atmosfäriska förhållanden och underhållning endast kan liknas vid 
varandra inte likställas. Detta beror bland annat på att sinnena känsel och lukt som påverkas 
av de atmosfäriska förhållandena inte påverkas på samma sätt av aspekten underhållning i en 
webbsida. Däremot har det visat sig att både aspekten underhållning i en webbsida och de 
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atmosfäriska förhållandena i en fysisk omgivning i slutändan påverkar människor kognitivt, 
emotionellt och fysiologiskt och i slutändan leder till ett närmande – undvikande 
beteende.(Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 2009) Detta stärker min uppfattning om 
att aspekterna kan liknas vid varandra. Element som har med doft och känsel att göra faller 
dock bort i aspekten underhållning i en webbsida. Andra underhållande element som 
exempelvis videos och bildspel tillkommer under aspekten underhållning, då dessa kan 
relateras till estetiska element på en webbsida.  
 
Attribut på en webbsida består enligt Jayawardhena och Wright (2009) bland annat av 
estetiska element. Dessa har visat sig kunna påverka webbplatsbesökares upplevelser positivt 
och kan i förlängningen leda till känslor av exaltering. (Jayawardhena och Wright, 2009) 
Aspekten underhållning kan dessutom antas vara mycket viktig för att skapa en upplevelse 
hos en besökare, då upplevelser handlar mycket om att få njuta och ha roligt, och att 
emotionella värden är viktiga vid köp och konsumtion. (Mossberg, 2003)  

4.3.2 Utrymmen och funktionalitet 

Utrymmen och funktionalitet refererar i ett virtuellt sammanhang till den komponenten som 
kallas organisation i en webbsida och är förenligt med aspekter som påverkar webbsidans 
navigation och förmågan för användaren att kunna söka och hitta information. (Hopkins, 
Grove, Raymond och La Forge, 2009) Ur ett upplevelseproduktionsperspektiv är det viktigt 
att ta hänsyn till denna aspekt. Dispositionen av ett rum kan underlätta och försvåra för 
kunder att ta sig till olika platser. En disposition som är ogenomtänkt kan skapa förvirring och 
osäkerhet hos kunden, och därmed bidra till en försämrad helhetsupplevelse.(Mossberg, 2003) 
En väl genomtänkt disposition underlättar för konsumenten och bidrar istället till att kunden 
lättare kan genomföra sitt mål med besöket. (Bitner, 1992)  
 

4.3.3 Tecken, symboler och artefakter 

Tecken, symboler och artefakter guidar kunder genom serviceprocessen, tillhandahåller 
information, kommunicerar regler om beteenden, ger underförstådda hintar till användaren 
som rör sig om meningen med platsen, normer och förväntat beteende på platsen (Bitner, 
1992). Den virtuella motsvarigheten till denna dimension är informationskomponenten av 
webbsidan (Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 2009). Tydlig information på en 
webbsida är en förutsättning för att kunden ska kunna genomföra målet med sin shopping 
(Eroglu, Machleit och Davis, 2002). Ur ett upplevelseproduktionsperspektiv är tydlig 
information viktig för att skapa en säkerhet hos konsumenten. Otydlig information kan skapa 
irritation och osäkerhet och därmed bidra till en sämre helhetsupplevelse. (Mossberg, 2003) 
Enligt modellen ”The Experience Realms”, se figur 2, är utbildning en av de fyra delar som 
finns i modellen, och som bidrar till att skapa en minnesvärd helhetsupplevelse. 
Informationskomponenten på en webbsida kan bidra till att skapa utbildningsrelaterade 
värden, om företaget väljer att informera om sådant som kan vara i utbildande syfte på en 
webbsida. På detta sätt kan ytterligare denna komponent bidra till att skapa en upplevelse hos 
en webbplatsbesökare.  
 
Alla servicescape dimensioner spelar en roll i att påverka kundens respons på en service, men 
det är helheten som definierar en viss inställning, detta gäller även i ett virtuellt sammanhang. 
I slutändan kan kunders respons på en service ta flera former. Kognitivt, vad någon tycker och 
tror gällande en organisation kan bli influerat av ett virtuellt servicescape. Exempelvis kan 
designen påverka huruvida kunden uppfattar organisationen som seriös eller inte. 
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Känslomässigt kan ett virtuellt servicescape påverka kunders humör och attityd. En plottrig 
och svårnavigerad webbsida kan skapa ett dåligt humör och en negativ attityd gentemot 
organisationen, medan en webbsida som erbjuder en tydlig och lätt access till information kan 
skapa ett bra humör och en positiv attityd. Slutligen kan en webbsidas fysiska omgivning även 
påverka människan fysiologiskt. Om grafiken är för liten eller om överdrivet många steg är 
nödvändiga att ta för att navigera sig fram på sidan kan det bli tröttsamt. Färger som är för 
starka, eller kontraster som är för dämpade kan även påverka besökares känslor om 
webbsidan. I slutändan kan ett virtuellt servicescape´s design påverka kunder kognitivt, 
emotionellt och fysiologiskt och leder till ett undvikande eller ett närmande beteende 
(Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 2009).  
 
Dimensionerna i ett virtuellt servicescape, individuellt och i kombination bär på varierande 
grad av påverkan på en effektiv webbdesign. Olika virtuella servicescapedimensioner har 
olika påverkan på kunders bedömningar och responser på en organisations webbsida. 
Atmosfäriska förhållanden har störst påverkan på kunders attityd gentemot en webbsida, och 
detta påverkar attityden gentemot företaget som ligger bakom webbsidan. Detta är inte 
förvånande då i synnerhet denna dimension reflekterar underhållningsvärdet och 
känslorelaterade aspekter av en webbsida. När det gäller köpintentioner visar det sig att 
tecken, symboler och artefakter har en större påverkan. Användbara och informativa 
webbsidor skapar ett positivt köpbeteende. Utrymmen och funktionalitet har däremot inte 
samma effekt på köpintentioner. En stark och tydlig information är viktigare än hur en 
webbsida är organiserad. Ett virtuellt servicescape kan ha en snygg layout, men om viktig 
information fattas leder det troligtvis inte till köp.(Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 
2009)  
 
Sammanfattningsvis är alla dimensionerna viktiga i ett virtuellt upplevelserum, för att skapa 
en positiv helhetsupplevelse hos konsumenten. De atmosfäriska förhållanden reflekterar ett 
underhållningsvärde på webbsidan och är viktiga för att kunden ska njuta och ha roligt vilket 
är viktiga aspekter för att skapa en upplevelse. Utrymmen och funktionalitet på en webbsida 
är en viktig faktor ur ett upplevelseproduktionsperspektiv då denna aspekt handlar om att göra 
det enkelt för kunden att hitta det hon söker och genomföra målet med besöket vilket kan 
påverka kundens helhetsupplevelse. Tecken, symboler och artefakter på en webbsida relaterar 
till viktig information och är en förutsättning för att kunden ska uppleva en säkerhet och 
kunna genomföra sitt köp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REBECKA HEDLIN  Examensarbete upplevelseproduktion D 
rebhed-6@student.ltu.se  2010-06-02 
 
 

 23 

 

5. RESULTAT AV LITTERATURSTUDIE 
Nedan presenteras resultatet av uppsatsens första delstudie – litteraturstudien. I detta kapitel 
utvecklar jag begreppet ”virtuellt upplevelserum”.  

5.1 ”Virtuellt upplevelserum”  

Detta är det utvecklade kapitlet som utmynnar från den teoretiska referensramen. Här 
utvecklar jag begreppet ”virtuellt upplevelserum” och redogör för vilka aspekter som 
begreppet innefattar.  
 
Jag har nu presenterat hur en virtuell miljö kan kopplas till servicescape modellen, och även 
hur detta kan påverka konsumenters upplevelse av en virtuell miljö. Jag anser dock att det 
finns fler aspekter som bör tilläggas för att skapa ett ”virtuellt upplevelserum”. Jag kommer 
nu med stöd av tidigare nämnd litteratur att presentera fem viktiga aspekter som jag anser bör 
finnas i det utvecklade begreppet. Utgångspunkten vid framtagandet av dessa komponenter är 
att de kan skapa förutsättningar för upplevelser hos besökare i ett ”virtuellt upplevelserum”. 
Jag börjar med att diskutera de nämnda teorierna som finns under kapitel 4. Detta för att 
urskilja huruvida de är relevanta att ha med i begreppet eller inte.   
 
Atmosfäriska förhållanden, utrymmen och funktionalitet, tecken symboler och artefakter är de 
tre grundstenarna som Bitner (1992) lyfter fram som miljöbetingade aspekter enligt 
servicescapemodellen. Dessa kan relateras till de tre virtuella komponenterna underhållning, 
organisation och information och påverka besökare kognitivt, emotionellt och fysiologiskt. 
De kan också relateras till besökares upplevelser av en virtuell miljö, som beskrivet i 
föregående kapitel. 
 
Därför anser jag att de tre komponenterna underhållning, organisation och information är 
relevanta aspekter som jag anser ska finnas i ett ”virtuellt upplevelserum”.  
 
Avsiktsrelevanta och icke-avsikts relevanta miljöaspekter benämns av Eroglu, Machleit och 
Davis (2002) som två viktiga miljöbetingade aspekter i en virtuell miljö. Detta är två stycken 
väldigt generella och breda kategorier. Avsiktsrelevanta aspekter som underlättar för 
konsumenter att genomföra sitt mål med shoppingen, såsom sidbeskrivningar och information 
med mera, anser jag kan relateras till komponenterna organisation och information. De icke-
avsikts relevanta miljöaspekter, såsom färg, fonter, musik med mera, anser jag kan relateras 
till komponenten underhållning.  
 
Därför tycker jag inte att dessa bör finnas med som egna aspekter i ett ”virtuellt 
upplevelserum”.  
 
Däremot ser jag att det är viktigt att tänka i avsikts och icke-avsikts relevanta banor vid 
designandet av en webbsida, då de avsiktsrelevanta aspekterna är en förutsättning för att 
kunden ska kunna genomföra sitt köp och de icke-avsikts relevanta aspekter skapar en 
atmosfär som har potential att göra shoppingupplevelsen mer njutbar.  
 
Manganari, Siomkos och Vrechopoulos (2009) nämner bland annat den sociala närvaron som 
en komponent som bör övervägas vid designandet av en webbsida. Ur ett 



REBECKA HEDLIN  Examensarbete upplevelseproduktion D 
rebhed-6@student.ltu.se  2010-06-02 
 
 

 24 

upplevelseproduktionsperspektiv är det viktigt att skapa ett engagemang hos konsumenten för 
att skapa en positiv upplevelse (Mossberg, 2003). Den sociala närvaron kan vara ett sätt att få 
konsumenter engagerade genom att konsumenten kan kommentera produkter och priser, ge 
tips till andra konsumenter och kommentera innehållet i en webbsida.  
 
Underhållningsaspekten och engagemangsaspekten skulle kunna blandas samman, men det 
finns en tydlig skillnad. Då vi blir underhållna är vi passiva mottagare av en upplevelse, som 
exempelvis när vi tittar på TV. Då vi är engagerade är vi aktiva, dvs vi har möjlighet att 
påverka upplevelsen själva. Vid en passiv upplevelse går upplevelsen in i och absorberas av 
konsumenten, men när vi engagerar oss är vi aktiva och konsumenten går då ”in i 
upplevelsen”(Pine och Gilmore, 1999). 
 
Boswijk, Thijssen och Peelen (2009) beskriver hur företag kan möjliggöra processer för att 
skapa meningsfulla upplevelser hos konsumenter. Författarna menar att meningsfulla 
upplevelser sträcker sig ännu längre än minnesvärda upplevelser, och har att göra med 
summan av våra interaktioner med vår omvärld och med andra människor. En meningsfull 
upplevelse påverkar oss mer än att vi enbart minns upplevelsen. En meningsfull upplevelse 
får oss att reflektera över oss själva på så sätt att det i slutändan kan leda till viljan att förändra 
oss själva eller en situation vi befinner oss i. Denna företeelse kan också kallas för 
transformation.  
 
En meningsfull upplevelse i ett konsumtionssammanhang innebär då på så sätt att möjliggöra 
för kunden att påverka och samverka. I dag finns tendensen att kunder inte endast vill ha en 
kommunikation där företaget styr denna kommunikationsprocess upp ifrån och ner. Kunder 
vill vara delaktiga i kommunikationen med företaget och är intresserade av samverkan. 
(Boswijk, Thijssen och Peelen, 2009) 
 
Samverkan handlar dels om att kunna hålla en dialog kund-företag emellan vilket innebär att 
det är viktigt att kunden har möjlighet att kontakta företaget på ett enkelt sätt, och företaget 
har möjlighet att kontakta sin kund. Samverkan kan också handla om att kunden får insyn i 
köpprocessen. Om kunden exempelvis har beställt en vara kan hon få insyn i när varan 
paketeras, när den skickas i väg osv. Det är också viktigt när det gäller samverkan att kunden 
får insyn i hur företaget arbetar, vilka värderingar företaget har, vad företaget har för kultur 
och policies med mera. Detta kan göras genom att företaget helt enkelt beskriver detta på sin 
webbsida. Ett annat sätt att samverka är att skapa ”communities” där företag och kunder kan 
hålla en öppen dialog sinsemellan. Detta kan göras på flera sätt, exempelvis genom att låta 
kunder ha möjlighet att föra en dialog, antingen med varandra eller med företaget direkt över 
företagets webbsida. Ett sätt att engagera kunder är att skapa en upplevelsemiljö för 
samverkan, där båda parter – kunden och företaget är mer eller mindre i balans. (Boswijk, 
Thijssen och Peelen, 2009) 
 
Då engagemang på olika sätt anses vara viktigt för att skapa förutsättningar för en upplevelse,  
vill jag lyfta fram denna aspekt som en av de viktiga aspekterna som bör finnas med i 
begreppet ”virtuellt upplevelserum”.  
 
Ytterligare en viktig komponent som jag vill lyfta fram vid designandet av ett virtuellt 
upplevelserum är något som jag kallar tematisering. Att tematisera en upplevelse är ett sätt att 
skapa ett helhetsintryck som gör att upplevelsen blir mer minnesvärd. Ett fattigt tema gör att 
kunden inte har någonting att organisera sina intryck kring och därmed blir upplevelsen inte 
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lika minnesvärd. Ett starkt tema kan endast skapas om alla element i ett servicesammanhang 
knyter an till temat. Detta inkluderar hur ett upplevelserum är uppbyggt, hur alla detaljer i 
rummet knyter an till temat, hur personalen är klädd och agerar osv. (Pine och Gilmore, 1999) 
I ett ”virtuellt upplevelserum” bör då alla dimensioner som har att göra med underhållning, 
organisation och information samt engagemang knyta an till samma tema så att kunden får en 
organiserad bild av det ”virtuella upplevelserummet”.  
 
Vid designandet av en webbsida kan denna aspekt vara mycket viktig att ta hänsyn till då en 
bra tematisering kan skapa en mer minnesvärd upplevelse. I ett ”virtuellt upplevelserum” 
innebär då aspekten tematisering att webbsidan följer en röd tråd genom alla dess delar – både 
innehållsmässigt och estetiskt.  
 
Sammanfattningsvis finns det fem viktiga aspekter jag anser bör finnas i begreppet ”virtuellt 
upplevelserum”. Dessa aspekter är utfallet av min litteraturstudie och är följande: 
 

• Underhållning 
 
• Organisation 

 
• Information 

 
• Engagemang 

 
• Tematisering 
 

 
 

Virtuellt betingad Holistisk Interna Beteende 

stimuli i webbsidor omgivning reaktioner 
 
Underhållning    Kognitiva  Undvikande 
Organisation    Känslomässiga 
Information  Uppfattat   Fysiologiska  Närmande 
Engagemang  virtuellt upplevelserum 
Tematisering     

 
Positiv/Negativ 

    Upplevelse 

 
 
Figur 5. Virtuellt upplevelserum 
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6. RESULTAT AV OBSERVATIONSSTUDIE 
I detta kapitel presenteras resultatet av delstudierna två och tre. Inledningsvis presenteras 
resultatet av delstudie två – observation av webbsidor. Sedan presenteras resultatet av 
delstudie tre – intervjustudien.  

6.1 Observation av webbsidor  

Nedan presenteras en översikt av hur de fem aspekterna i ett ”virtuellt upplevelserum” ser ut i 
de sju stycken undersökta webbsidorna. Sedan beskrivs dessa fem aspekter mer ingående för 
varje webbsida.  
 
Tabell 1. Översikt av aspekter som finns i observerade webbsidor 
 

  
Underhållning 

 
Organisation 

 
Information 

 
Engagemang 

 
Tema- 
tisering 

 
Nudie 
Jeans 

Blogg, videos, webb 
TV, tävlingar, 
bildgalleri. 

Enkel 
navigation. Bra 
organiserad 
webbsida. 

Bristande 
information gällande 
produktbilder. I 
övrigt, 
tillfredsställande 
information.  

Möjligheter att 
komentara i 
bloggen, 
tävlingar.  

Tydlig röd 
tråd genom 
hela 
webbsidan.  

 
Indiska 

Underhållande estetik, 
blogg, bildböcker, 
inspiration, tävlingar. 

Stundvis rörigt 
organiserad. 
Bra organiserat 
produktutbud. 

Mycket information 
om företaget, och 
om miljöarbete. 
Tillfredsställande 
produktinformation. 

Möjligheter att 
kommentera i 
bloggen, 
tävlingar.  

Tydligt 
estetiskt 
tema. Tema 
som relaterar 
till 
miljöengage
mang. 

Fifth 
Avenue 
Shoer 
Repair 

Inget 
underhållningsvärde. 

Mycket bra 
organiserad. 
Enkel 
navigation. 

Tillfredsställande 
information. 

Innehåller inga 
engagemangs- 
aspekter.  

Tydlig röd 
tråd 
genom hela 
webbsidan.  

 
Sneakern 
stuff 
 

Inget 
underhållningsvärde. 

Svår navigation. 
Rörigt 
organiserad. 

För mycket 
information på 
fel plats. 

Innehåller inga 
engagemangs 
aspekter 

Otydlig 
tematisering. 

 
J. Linde 
berg 

Inget 
underhållningsvärde. 

Enkel 
navigation. 

Tillfredsställande 
information. 

Innehåller inga 
engagemangs 
aspekter 

Tydlig röd 
tråd 
genom hela 
webbsidan. 

 
Gant 

Videos, bidgalleri. Enkel 
navigation. 

Information om 
företagets historia. 
Bra 
produktinformation 

Innehåller inga 
engagemangs 
aspekter 

Tydlig röd 
tråd 
genom hela  
webbsidan. 

 
Top 
Street 
Wear 

Inget 
underhållningsvärde. 

Svår 
navigerad.  
Rörigt 
organiserad 

För mycket 
information 
på fel plats. 

Innehåller inga 
Engagemangs  
aspekter.  

Otydlig  
tematisering.  
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6.1.1 Nudie Jeans 

www.nudiejeans.com är en webbutik som säljer jeans, jackor, sweatshirts och underkläder 
med mera. Fokus på de produkter som säljs är jeans.  
 

• Underhållning 
Webbsidan innehåller underhållningsaspekter såsom ljudeffekter, musik, videos, webb TV, 
bildgalleri och blogg.  
 

• Organisation 
Webbsidans navigation upplever jag som tydlig och lätthanterlig. Det finns tydliga 
huvudrubriker, och produkterna visas på ett överskådligt sätt. Organisationen upplevs 
sammanfattningsvis som tydlig och enkel.  
 

• Information 
Webbsidans information för hur jag ska genomföra ett köp är tydlig. Materialbeskrivningar av 
produkterna är också tydlig. Informationen gällande bilder på produkterna är otydlig och 
dessa går inte att förstora ordentligt. Förutom den nödvändigaste informationen för att 
genomföra ett köp finns även information om företaget.  
 

• Engagemang 
Webbsidan innehåller engagemangsaspekter såsom tävlingar och möjlighet till att 
kommentera blogginlägg. Detta var ingenting som engagerade mig, då jag överlag inte läser 
bloggar eller deltar i tävlingar.  
 

• Tematisering 
Webbsidan har ett tydligt tema och en röd tråd genom alla dess delar. Den röda tråden 
sträcker sig genom webbsidans estetiska orientering, vilken typ av produkter som säljs, vilken 
musik som spelas, vad som skrivs i bloggen, samt vilka tävlingar som finns.  
 
Sammanfattningsvis innehåller webbsidan alla fem aspekterna underhållning, organisation, 
information, engagemang och tematisering.  Störst betydelse har aspekten underhållning haft 
för min upplevelse av denna webbsida. Indirekt tror jag att organisations och 
informationsaspekten också har haft en stor betydelse. Organisationen var bra och tydlig, och 
sänkte därmed inte min upplevelse av webbsidan men det är svårt att säga om den höjde den. 
Informationsaspekten sänkte min upplevelse en aning, då bildinformationen inte var 
tillräckligt tydlig. Denna webbsida skapade inget engagemang hos mig. Den tydliga 
tematiseringen bidrog helt klart till ett positivt intryck av webbsidan och detta avspeglade sig i 
intrycket av företaget i stort.   

6.1.2 Indiska 
www.indiska.se är en webbsida som visar kläder och inredning med orientaliska inslag.  
 

• Underhållning 
Webbsidan har ett estetiskt underhållningsvärde med mycket bilder och färger. Webbsidan 
innehåller även underhållningsvärden såsom tävlingar, blogg, bildböcker, inspiration och 
videos.  
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• Organisation 

Webbsidan har tydliga huvudrubriker. Produkterna som finns på webbsidan är 
lättöverskådliga att se och utbudet i stort är lätt att få överblick av. För övrigt har webbsidan 
ett ganska brett innehåll och stundvis kunde den kännas en aning ”rörig”, med många 
underrubriker. I helhet fick jag uppfattningen att webbsidan gav ett ”rörigt” intryck.  
 

• Information 
Det finns mycket och tydlig information på webbsidan. Produkterna visas på ett tydligt sätt, 
och övrig produktinformation är tydlig. Förutom information om produkterna som visas finns 
information om företaget. Besökaren informeras också under en rubrik som kallas för ”Etik 
och miljö” om det miljöarbete Indiska arbetar med. På webbsidan finns även information om 
de sociala projekt som Indiska engagerar sig i Indien.  
 

• Engagemang 
Webbsidan innehåller engagemangsaspekter såsom tävlingar och möjlighet att kommentera 
blogginlägg och tävlingsbidrag.  
 

• Tematisering 
Webbsidan följer ett tydligt tema, både estetiskt och innehållsmässigt. Både färgtemat och 
bildtemat följer en röd tråd och kan relateras till de produkter som visas. Innehållsmässigt 
följer webbsidan också ett tema bland annat genom att miljöaspekten är återkommande. Det 
Indiska temat följer också med genom webbsidan, både då det gäller grafisk layout, produkter 
och information om olika projekt som Indiska sponsrar i Indien.  
 
Sammanfattningsvis innehöll webbsidan alla de fem aspekterna som finns i ett ”virtuellt 
upplevelserum” Webbsidans estetik, främst genom dess bilder påverkade min upplevelse av 
webbsidan positivt. Dess organisation upplevde jag som en aning rörig, vilket bidrog till 
irritation och sänkte därmed mitt helhetsintryck av webbsidan. Överskådligheten av produkter 
var dock tydlig vilket vägde upp helheten en aning. Webbsidan har mycket och bred 
information, inte bara gällande produkter vilket var positivt för mig. Webbsidans innehåll 
skapade inte direkt något engagemang hos mig, genom dess tävlingar, men jag såg det som 
positivt att besökare kunde kommentera blogginlägg. Slutligen anser jag att webbsidans 
tydliga tema knöt ihop säcken, och skapade en positiv helhetsupplevelse.  
 

6.1.3 Fifth Avenue Shoe Repair 

www.shoerepair.se är en webbutik som säljer kläder, skor och accessoarer. 
 

• Underhållning 
Webbsidan innehåller inget underhållningsvärde. 
 

• Organisation 
Webbsidan är mycket bra organiserad. Den tydliga och enkla organisationen gör att det är 
mycket lätt att få en överblick av utbudet som finns, samt kunna leta sig fram till den kategori 
av produkt som är intressant. Hela webbsidans innehåll visas överskådligt direkt på 
förstasidan genom tydliga rubriker. 
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• Information 
Bilderna på produkterna är tydliga, och de går att förstora så att jag får en överblick av hur de 
ser ut på nära håll. Det finns tydlig information om material och pris invid varje produkt. 
Informationen för hur jag ska genomföra mitt köp är också enkel och tydlig. Det finns ingen 
överflödig information på webbsidan, den information som visas är relaterade till produkterna 
som säljs, samt information om kontaktuppgifter till kundsupport, köpvillkor och 
fraktuppgifter.  
 

• Engagemang 
Det finns inte några faktorer som relaterar till engagemangsaspekten på webbsidan.  
 

• Tematisering 
Det finns ett tydligt tema genom den estetiska layouten på webbsidan. Temat är avskalat, svalt 
och enkelt med tydliga huvudrubriker, samt en rak layout på typsnitt och bilder.  
 
Denna webbsida saknade aspekterna underhållning och engagemang. Sammanfattningsvis 
anser jag att den avskalade estetiken bidrar till att organisationen och informationen på 
webbsidan tydliggörs. Exempelvis genom att typsnitt på huvudrubriker är stora och tydliga. I 
helhet bidrar webbsidans enkelhet till en positiv upplevelse för mig, och inom ramen för 
denna enkelhet finns den estetiska, organisatoriska och informativa aspekten. Webbsidan 
berör inte mig på något djupare plan, och förutom estetiken finns inget underhållningsvärde. 
Jag känner mig inte heller engagerad av webbsidans innehåll.  

6.1.4 Sneakernstuff 

www.sneakernstuff.com är en webbutik som säljer sneakers från ett flertal varumärken men 
även accessoarer, kläder, skivor och böcker.  
 

• Underhållning 
Webbsidan innehåller inget underhållningsvärde.  
 

• Organisation 
Webbsidan organisation är mycket otydlig, och webbsidan är svårnavigerad på grund av 
otydliga huvudrubriker. Det finns för mycket information samt för mycket loggor och text på 
förstasidan, vilket skapar ett förvirrande intryck.  
 

• Information 
Det finns tydlig information om pris, fraktvillkor, hur jag handlar på webbsidan, hur jag mäter 
min storlek, köpvillkor, hur jag håller mina sneakers fräscha samt hur jag kan hitta butiker och 
öppettider till dessa. Däremot finns det för mycket onödig information på webbsidan. På 
förstasidan finns mycket textinformation om olika varumärken, om nyheter med mera. 
Mycket information på första sidan gör att hela webbsidan upplevs som rörig och inte särskilt 
överskådlig. Det finns också en del ”dubbelinformation” på webbsidan, vilket kan upplevas 
vara förvirrande och onödigt. Bland annat finns två rubriker där det står att det går att söka 
efter produkter. Information om produktnyheter finns också på flera olika ställen på 
webbsidan och upplevs förvirrande.  
 

• Engagemang 
Det finns inga faktorer som relaterar till engagemangsaspekten på webbsidan.  
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• Tematisering 

Jag upplever inte att webbsidan håller en röd tråd fullt ut genom alla delar av sidan rent 
estetiskt. Det finns en rad olika typsnitt, och färgkombinationer som inte ger ett organiserat 
intryck. Helhetsintrycket blir då oorganiserat. 
 
Denna webbsida saknade aspekterna underhållning och engagemang. I helhet skapade denna 
webbsida en negativ upplevelse för mig. Detta beror främst på att den estetiska layouten, 
organisationen och tematiseringen kändes ogenomtänkt och rörig. Mitt första intryck av 
webbsidan blev negativt, och det gjorde att jag direkt tröttnade på att navigera mig vidare. När 
organisationen är otydlig och rörig, tar det upp för mycket av min koncentration av webbsidan 
och fokus hamnar på hur jag ska navigera mig fram på webbsidan i stället för att jag ska 
kunna njuta och ta del av det utbud som finns.  

6.1.5 J Lindeberg 

www.jlindeberg.com är en webbutik som säljer kläder, skor och accessoarer samt golf outfits.  
 

• Underhållning  
Webbsidan innehåller inget underhållningsvärde.  
 

• Organisation 
Webbsidans organisation är enkel och det är lätt att navigera sig fram genom den. Webbsidan 
innehåller få huvudrubriker, vilket gör den överskådig. Det finns ingen onödig information, 
text eller loggor på första sidan, vilket gör att det är lätt att hitta den huvudrubrik som är 
intressant. Det finns inte heller någon överflödig information eller text på webbsidan som tar 
bort uppmärksamheten från produkterna förvirrar.  
 

• Information 
Webbsidan visar all nödvändig information angående de produkter som säljs. 
Bildinformationen är tydlig, så även prisinformationen och information om storlekar med 
mera. I övrigt innehåller webbsidan information om köpvillkor, leverans och 
kontaktuppgifter. Webbsidans informationsaspekt visar den viktigaste informationen för att 
kunna genomföra ett köp.  
 

• Engagemang 
På webbsidan finns ingenting som relaterar till engagemangsaspekten. Fokus ligger på 
produkterna som visas på webbsidan.  
 

• Tematisering 
Webbsidan håller genomgående en röd tråd genom alla dess delar. Typsnitt, färger och bilder 
håller en röd tråd rakt igenom webbsidan, och dess estetiska layout relaterar också till de 
produkter som säljs.  
 
Denna webbsida saknade aspekterna underhållning och engagemang. Underhållningsvärdet 
ligger i estetiken på webbsidan, och jag upplevde inte att denna gav mig något större 
underhållningsvärde då jag anser att webbsidan är ganska färglös. Webbsidan engagerar inte 
mig personligen.  
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6.1.6 Gant 

www.gant.com är en webbsida med tre olika webbutiker (Gant UK, Gant Germany och Gant 
Scandinavia Home). Webbsidorna säljer kläder, accessoarer, skor och heminredning). Jag 
har valt att titta på ”huvudwebbsidan” och på den skandinaviska webbutiken (Gant 
Scandinavia Home).  
 

• Underhållning 
Webbsidan innehåller underhållningsvärden i form av videos från bland annat modevisningar 
med mera, samt bildgalleri. Webbsidans estetik gör att det är lätt att vila ögonen på den, utan 
att få för mycket intryck och därmed bli förvirrad.  
 

• Organisation 
Webbsidans organisation upplevs som enkel. Produktkategorierna visas i webbutiken direkt 
på första sidan utan att behöva klicka sig fram. Det finns huvudrubriker för varje 
produktkategori och det är lätt att hitta det som söks, samt få en överblick av utbudet. 
Webbsidan är organiserad i ett tvåspaltsupplägg vilket innebär att information visas i två 
spalter. På vänstersidan visas produktkategorierna och mitten, som är en bredare spalt visas 
bilder från olika kollektioner. Tvåspaltsupplägget gör att organisationen känns tydlig och 
enkel och bidrar till att för mycket information inte hamnar på samma fönster på en gång.  
 

• Information 
På ”huvudwebbsidan” finns information om företaget. I webbutiken finns den mest relevanta 
informationen som behövs för att kunna genomföra ett köp. Den bildliga 
produktinformationen är tydlig med skarpa bilder på vit bakgrund, och det finns tydlig pris 
och materialinformation samt information om tvättinstruktioner.  
 

• Engagemang 
Webbsidan innehåller inga engagemangsaspekter. 
 

• Tematisering 
Webbsidan har ett tydligt estetiskt tema, med färger och bildspråk som känns igen genom hela 
webbplatsen. Det finns inga element i webbsidan som sticker ut eller inte följer den röda 
tråden, och detta gör att upplevelsen och intrycket av webbsidan blir samlat och organiserat.  
 
Denna webbsida saknade aspekten engagemang. I helhet upplever jag webbsidan som 
estetiskt tilltalande. Den enkla organisationen och tydliga informationen skapar ett positivt 
helhetsintryck av webbsidan. Webbsidan är i viss mån underhållande, men den engagerar mig 
inte.  

6.1.7 Top Street Wear 

www.topstreetwear.com är en webbutik som säljer kläder, skor och accessoarer från ett 
flertal varumärken. Webbutiken säljer produkter för både killar och tjejer.  
 

• Underhållning 
Webbsidan innehåller inget underhållningsvärde.  
 

• Organisation 



REBECKA HEDLIN  Examensarbete upplevelseproduktion D 
rebhed-6@student.ltu.se  2010-06-02 
 
 

 32 

Organisationen upplevs som rörig. Det är svårt att få en bra överblick av utbudet på 
webbsidan. Fokus hamnar inte på webbsidans produkter på ett organiserat sätt, utan på senast 
inkommet, reavaror och annan information upplevs som sekundär. Webbsidan har överlag 
inga tydliga huvudrubriker, och de rubrikerna som finns är inte organiserade så att jag som 
besökare känner att jag får ett perspektiv av det utbud som finns på webbsidan.  
 

• Information 
Det finns mycket information på första sidan, vilket i detta fall inte är någonting positivt då 
informationen är oorganiserad. Det finns dessutom en hel del dubbelinformation på 
webbsidan. Rubrikerna ”Märke” och ”Senast inkommet” visas bland annat på tre olika ställen 
på webbsidan och detta skapar förvirring. Informationen på webbsidan är mycket 
oorganiserad och ligger inte under tydliga huvudrubriker, det mesta har placerats på 
förstasidan.  
 

• Engagemang 
Webbsidan innehåller ingen engagemangsaspekt.  
 

• Tematisering 
Webbsidan följer en viss röd tråd. Produkterna som säljs och den estetiska layouten relaterar 
till varandra. Däremot är webbsidan relativt inkonsekvent då det gäller typsnitt och färger på 
texter. Bakgrundsfärgerna är konsekventa genom hela webbsidan, men på förstasidan finns ca 
tio olika typsnitt på texter och rubriker och detta gör att den röda tråden tappas. Webbsidans 
tematisering ”knyter inte ihop säcken” på denna webbplats, och även om jag kan se att 
webbsidan till viss del följer en röd tråd rent estetiskt upplevs inte webbsidan ge ett samlat 
intryck.  
 
Denna webbsida saknade aspekterna underhållning och engagemang. Sammanfattningsvis 
skapade webbsidan en negativ upplevelse hos mig. Detta berodde på alla faktorer på 
webbsidan; dels en rörig estetisk layout med för mycket estetiska intryck, en rörig 
organisation och mycket information som inte var tillräckligt organiserad.  
 
Genom min delstudie två- observation av webbsidor, fann jag endast att två av dessa 
webbsidor innehålla alla aspekter i ett ”virtuellt upplevelserum”. Dessa webbsidor är Indiska 
och Nudie Jeans. Därmed har jag låtit intervjupersoner att besöka dessa webbsidor för att 
undersöka om de genererar i positiva upplevelser hos intervjupersonerna. Jag har även låtit 
intervjupersonerna besöka webbsidan Fifth Avenue Shoe Repair som är en av de butiker som 
inte innehöll aspekterna underhållning och engagemang. Detta för att undersöka om 
intervjupersonerna ansåg att aspekter i denna webbsida genererade i en positiv upplevelse 
eller inte. I nästa kapitel presenteras resultatet av intervjuerna.   
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7. RESULTAT AV INTERVJUSTUDIEN 
I detta kapitel presenteras resultatet av delstudie tre. Jag har intervjuat personerna både 
under och efter besöket av varje webbsida. Nedan redovisar jag resultatet av mina intervjuer. 
Inledningsvis lyfter jag fram citat från intervjupersonerna. Detta är citat som jag anser vara 
viktiga att lyfta fram, då de besvarar forskningsfråga tre. I slutet av varje avsnitt 
sammanfattar jag återkommande citat, samt vilka faktorer som sammanfattningsvis påverkat 
intervjupersonernas upplevelser av varje aspekt som finns i mitt utvecklade begrepp ”virtuellt 
upplevelserum”.  

7.1  Deltagares upplevelser inne i webbsidor  

Sammanfattningsvis hade intervjupersonerna väldigt varierande svar då de berättade om sitt 
första intryck, vad de reagerat på, samt om deras upplevelse. Återkommande i dessa svar var 
att flertalet av intervjupersonerna uppfattade det som någonting positivt att det fanns mycket 
att ”titta på”. Det finns också en tydlig tendens i intervjusvaren att intervjupersonerna i första 
hand reagerade på underhållningsvärden såsom bloggar, inspirationssidor, Webb TV och 
webbsidornas estetik med mera. Produktutbudet på webbsidorna uppfattas genom dessa 
intervjusvar som sekundärt vid ett första intryck av webbsidorna. Organisationen – att det var 
enkelt, eller svårt att navigera sig fram, var också något som flertalet av intervjupersonerna 
reagerade på vid ett första intryck.  
 
Nedan citerar jag några av intervjupersonerna som har berättat om sin upplevelse i stort av de 
webbsidor de besökt, sitt första intryck, samt beskrivit vad de speciellt reagerat på eller 
kommit ihåg av webbsidorna. 
 
”Fanns mycket coolt att titta på, snygga kläder” (Intervjuperson 5, Nudie Jeans, s 68).  
 
”Bra webbsida, innehöll mycket…roliga tävlingar. Webb TV:n, snygg sida, vad heter 
det…layout” (Intervjuperson 5, Nudie Jeans, s 68).  
 
”Dom hade videos, blogg och sånt. Det var underhållande” (Intervjuperson 6, Nudie Jeans, s 
71).  
 
”Mitt första intryck var inte så positivt, eftersom att den tog så lång tid att ladda upp. Och 
normalt sett hade jag nog lämnat sidan direkt” (Intervjuperson 4, Nudie Jeans, sid 66).   
 
”Bilderna gick inte att förstora tillräckligt bra, och det är grundläggande för att jag ska 
kunna köpa någonting” (Intervjuperson 4, Nudie Jeans, s 66).  
 
”Kul att det finns så mycket att titta på. Roligt att läsa bloggen också, jag brukar läsa 
bloggar. Sen var det kul med inspirationssidan, inte alla som har” (Intervjuperson 3, Indiska, 
s 62).  
 
”Positivt var att de hade så mycket underrubriker, och att man kunde kolla på en massa 
saker” (Intervjuperson 2, Indiska, s 59). 
 
”Det var mycket bilder, och det kan vara bra och dåligt. Bilder gör ju att man får en bra 
känsla, men om det blir för mycket bilder kan det också bli ett väldigt rörigt intryck” 
(Intervjuperson 1, Indiska, s 54).  
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”Väldigt enkel, väldigt strikt. Lätt att hitta, lätt att förstå. Nästan på gränsen från enkel till 
tråkig” (Intervjuperson 1, Fifth Avenue Shoe Repair, s 73).  
 
”Det fanns inte så mycket att titta på. Färgerna var ganska tråkiga, svart och vitt. Det var 
liksom…ja, det var enkelt och det var bra men inte så roligt kanske” (Intervjuperson 2, Fifth 
Avenue Shoe Repair, s 75). 
 
”Den här webbsidan var bra! Väldigt enkel och överskådlig. Bra att man kan få en överblick 
av webbsidans innehåll redan på första sidan” (Intervjuperson 4, Fifth Avenue Shoe Repair, 
s 79).  
 
I nästkommande avsnitt lyfter jag fram citat från intervjupersonerna på frågor jag ställde, som 
specifikt rörde de fem aspekterna i mitt utvecklade begrepp. I slutet av varje avsnitt 
sammanfattar jag citaten.  

7.2  Underhållning 

När det gäller estetiken så var färger och bilder något som överlag påverkade 
intervjupersonernas upplevelse av webbutikerna. Alla intervjupersonerna nämnde i något 
sammanhang att färger var viktigt för dem, och flertalet nämnde att bilder var något som de 
uppskattade och påverkade deras upplevelse. En av intervjupersonerna upplevde dessutom att 
det var bra att den estetiska layouten på Indiskas webbsida förmedlade samma känsla som om 
hon hade besökt den fysiska butiken, vilket var positivt för henne. Samtliga av 
intervjupersonerna ansåg att webbsidan Fifth Avenue Shoe Repair, som i stort sett är svart och 
vit i sitt färgspråk var tråkig, och de önskade att den skulle ha mer färg för att tilltala dem rent 
estetiskt. Tre av intervjupersonerna ansåg att bilder i form av bildspel eller bildböcker är 
någonting som är underhållande för dem, och att mycket bilder och färger överlag är en viktig 
underhållningsaspekt på en webbsida.  
 
Nedan citerar jag några av intervjupersonerna som har kommenterat estetiken på de 
webbsidor de besökt, då estetiken är en del av aspekten underhållning.   
 
 Vid frågan om hur webbsidans estetik påverkade upplevelsen av Indiskas webbsida, svarade 
en av intervjupersonerna följande:  
 
”Man får ju samma känsla av att gå in på hemsidan som man får när man går in i butiken. 
Man får direkt en bild av deras produkter, vad dom har för typ av kläder och inredning och 
så. Det får man ju se det första man kommer in, så man får ju samma känsla och man känner 
ju som igen sig. Så det är en positiv upplevelse…att man får den där igenkänningen på 
hemsidan också, så att man upplever samma sak och får samma känsla” (Intervjuperson 1, s 
56). 
 
En av de andra intervjupersonerna svarade vid samma fråga: 
 
”Att det var mycket bilder och så ljusa, fina färger påverkade mig…min upplevelse på ett bra 
sätt” (Intervjuperson 2, s 60).  
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Vid frågan om vad som intresserade en av intervjupersonerna mest på Indiskas hemsida, 
svarade denne som följande:  
 
”Det var ju inspirationssidan, och att det var mycket bilder och inte bara på produkterna. Sen 
var ju bloggen bra, att man kunde se hur det såg ut i olika butiker. Bilder är alltid bra, det är 
ett måste” (Intervjuperson 3, s 62).  
 
Vid frågan om utseendet på Nudie Jeans webbsida påverkade en av intervjupersonernas 
upplevelse, svarade denne som följande:   
 
”Jo, för direkt när jag kom in på webbsidan så tyckte jag att den var cool, och ville fortsätta 
att titta…alltså man såg direkt att det var en schysst sida…att det var snygga färger, bilder… 
snygga bilder” (Intervjuperson 6, s 71).  
 
Vid frågan om hur en av intervjupersonerna hade önskat att Fifth Avenue Shoe Repair´s 
webbsida såg ut rent estetiskt svarade denna:  
 
”Färger, nåt underhållande, mer bilder” (Intervjuperson 6, s 83).  
 
Nedan citerar jag några av intervjupersonerna som har kommenterat övriga 
underhållningsvärden på de webbsidor de besökt.  
 
Vid frågan om Indiskas webbsida var underhållande för en av intervjupersonerna, och på 
vilket sätt, svarade denne:  
 
”Ja…det var mycket bilder på kläderna, och så var det roligt med bloggen och tävlingar, man 
kunde vinna presentkort och olika grejer. Sen var det kul att man kunde läsa…att det stod så 
mycket om företaget. Och jag tyckte att det var intressant för det gör ju liksom att hemsidan 
blir mer personlig” (Intervjuperson 2, 60).  
 
Hur påverkade detta din upplevelse av webbsidan?   
 
”Det påverkade positivt…just att man kände att den var så personlig.” (Intervjuperson, 2, s 
60) 
 
Vid frågan om Indiskas webbsida var underhållande för en av de andra intervjupersonerna, 
och i så fall hur, svarade denne:   
 
”Jo, det blev jag. Dels bloggen, men också inspirationssidan” (Intervjuperson 3, 63). 
 
Kan du berätta hur det påverkade din upplevelse av webbsidan?  
 
”Positivt, för om det inte är roligt…då är det ju liksom tråkigt, och då vill man inte besöka 
sidan igen” (Intervjuperson 3, 63).  
 
Vid frågan om vad en av intervjupersonerna blev mest intresserad av på Nudie Jeans 
webbsida, svarade denne:  
 
”Bloggen, eller olika videos som de hade” (Intervjuperson 5, s 68).  
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Upplevde du att webbsidan var underhållande, och i så fall, hur påverkade det din upplevelse?  
 
”Ja, absolut. Det var en rolig sida, den innehöll mycket. Det var liksom mer än bara 
produkterna rakt upp och ner, man fick en bra känsla av företaget” (Intervjuperson 5, 68). 
 
”Det påverkade positivt, jag blev glad” (Intervjuperson 5, Nudie Jeans, s 69).  
 
Vid frågan om en av intervjupersonerna kunde berätta om sin upplevelse av Nudie Jeans 
webbsida, svarade denne:  
 
”Min upplevelse var positiv. Det här var en bra sida” (Nudie Jeans, Intervjuperson 6, s 71).  
 
På vilket sätt?   
 
”Dom hade, videos, musik och blogg och sånt. Det var kul” (Intervjuperson 6, s 71).  
 
Vid frågan om en av intervjupersonerna tyckte att det var viktigt för denne att bli underhållen 
på en webbsida, och om denna webbsida (Nudie Jeans) var underhållande, svarade 
intervjupersonen:  
 
”Nej, det är inte viktigt alls. Jag har inget behov av att bli underhållen när jag besöker en 
webbutik. Så nej jag blev inte underhållen” (Intervjuperson 4, Nudie Jeans, s 66).  
 

7.3 Organisation 

Sammanfattningsvis upplevde samtliga av intervjupersonerna att det var bra och viktigt med 
en tydlig organisation. Samtliga av intervjupersonerna berättade att de reagerade på att Fifth 
Avenue Shoe Repair´s webbsida var ”enkel” och att det var lätt att hitta, vilket var positivt. 
Detta var en aspekt som de särskilt kom ihåg och reagerade på. Däremot menade samtliga av 
intervjupersonerna att detta inte räckte för att skapa en upplevelse av besöket på webbsidan. 
De menade däremot att upplevelsen hade kunnat bli negativ om organisationen inte fungerat 
eller varit svår på de webbsidor de besökte. Fyra av sex intervjupersoner lyfte också fram att 
det var positivt att de kunde få en överblick av hela webbsidans innehåll redan på förstasidan. 
Att ha en tydlig organisation verkar vara grundläggande för att upplevelsen inte ska försämras 
eller bli negativ. Organisationen i sig verkar dock inte enligt mina intervjusvar skapa en 
upplevelse. Det är och andra sidan mycket viktigt att den fungerar för att inte skapa en negativ 
upplevelse.  
 
Nedan citerar jag några av intervjupersonerna som har kommenterat organisationsaspekten på 
de webbsidor de besökt.  
 
Vid frågan om navigationen på Indiskas webbsida påverkade intervjupersonens upplevelse av 
besöket, svarade denne:  
 
”Nä, egentligen inte. För när det är lätt att hitta bryr man sig ju liksom inte. Men om det hade 
vart tjorvigare så hade man ju blivit irriterad” (Intervjuperson 2, s 60).  
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Vid frågan om navigationen på Fifth Avenue Shoe Repair´s webbsida påverkade en av 
intervjupersonernas upplevelse av besöket, svarade denne:  
 
”Om jag säger så här…den kan ju aldrig skapa en upplevelse i sig. Om den inte är bra kan 
den ju skapa en negativ upplevelse, för då stör man ju sig. Men om den är bra så lägger man 
inte märke till den. Fast i det här fallet så tänkte man ändå på att den var ovanligt enkel och 
det var ju bra. Men upplevelse…nej det måste finnas mer” (Intervjuperson 3, s, 78).  
 
Vid frågan om navigationen på Fifth Avenue Shoe Repair´s webbsida påverkade en annan av 
intervjupersonernas upplevelse av besöket, svarade denne:  
 
”På den här webbsidan, nej. Men om jag hade velat hitta något och det tog upp för mycket 
tid, då skulle det påverka mig negativt” (Intervjuperson 6, s 83).  

7.4 Information 

Intervjusvaren visade att det är mycket viktigt att ha tydlig information som rör produkterna 
som visas eller säljs på en webbsida. Detta gäller exempelvis bilder på produkter. Fem av sex 
intervjupersoner upplevde att det var negativt att de inte kunde se bilderna på produkter som 
visades på webbsidorna tillräckligt tydligt. Att produktbilderna inte gick att se tillräckligt 
tydligt på vissa webbsidor påverkade till viss del några av intervjupersonernas upplevelse av 
webbsidorna negativt. Tre av intervjupersonerna menade att de troligtvis inte hade genomfört 
ett köp om de inte kunnat se produkterna tillräckligt tydligt. Jag fick uppfattningen om att 
detta påverkade intervjupersonernas upplevelse av en webbsida negativt, men inte så pass 
mycket att det drog ner hela webbsidans upplevelse.  
 
Enligt intervjusvaren kan det vara positivt att ha mycket information på en webbsida, så länge 
den är organiserad på ett bra sätt. Två av intervjupersonerna upplevde att det var positivt att 
Indiskas webbsida hade mycket information om företaget. De menade att så länge de inte 
behövde läsa en massa information på första sidan, utan kunde välja att läsa informationen om 
och när de ville, var det positivt med mycket information. En av intervjupersonerna upplevde 
det dessutom underhållande att läsa information om företaget, och hur de arbetade med olika 
miljöfrågor, och att detta skapade en positiv upplevelse. Fem av intervjupersonerna nämnde 
även att det upplevde det jobbigt att läsa information på engelska. De relaterade då till den 
information som finns på Fifth Avenue Shoe Repair´s webbsida, och som beskriver materialet 
i produkterna. Att ha tydlig information på webbsidan, speciellt rörande bilder på produkterna 
var mycket viktigt för intervjupersonerna. Då informationen inte var tillräcklig sänkte det 
deras upplevelse.  
 
Nedan citerar jag några av intervjupersonerna som har kommenterat informationen på de 
webbsidor de besökt.  
 
Vid frågan om hur en av intervjupersonerna upplevde informationen på Indiskas webbsida, 
exempelvis prisuppgifter, information om produkter, bilder på produkter osv, svarade denne:  
 
”Mmm, den var bra. Mycket information om företaget och det var bra. Men sen kunde man 
inte se bilderna på plaggen så jättebra, och det kan ju va lite irriterande om man är 
intresserad och vill se på nära håll. Fast det var bra också det här med att dom skrev om hur 
dom kemikalietestade kläderna och om miljö och så. Det gav liksom ett pålitligt intryck. Att 
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man litar på företaget. Och om man har tid och läsa och det finns mycket information så är 
det ju bra, fast man ska inte behöva läsa om man inte har tid. Fast här var det ju bra, för dom 
hade egna rubriker för det, där man kunde läsa mer om man ville” (Intervjuperson 2, s 60).  
 
Vid samma fråga svarade en annan av intervjupersonerna: 
 
”Det fanns mycket information. Fast på produkterna var det sådär, för man kunde inte klicka 
upp bilderna så stort. Där borde dom göra så att man kan klicka upp dom större. För det är 
just det, att när man ska se produkter på Internet är det väldigt viktigt att man verkligen kan 
se hur dom ser ut. Jag skulle inte köpa nåt om jag inte kunde se det ordentligt. Sen hade dom 
ju väldigt mycket information om företaget såg jag, och om miljöarbete och sånt. Jag orkade 
inte läsa nu, men jag tycker ändå att det är bra om man vill läsa” (Intervjuperson 3, 63).  
 
Vid samma fråga kommenterade ytterligare en av intervjupersonerna informationen på Nudie 
Jeans webbsida:  
 
”Mycket negativt att jag inte kunde se bilderna ordentligt. Annars ingenting jag funderade 
på” (Intervjuperson 4, s 67).  
 
Påverkade detta din upplevelse av webbsidan?  
 
”Nja, lite eftersom jag inte kunde se bilderna så bra. Det ger ju ett opålitligt intryck” 
(Intervjuperson 4, s 67). 
 
Vid samma fråga kommenterade ytterligare en av intervjupersonerna informationen på Fift 
Avenue Shoe Repair´s webbsida:  
 
”Här fanns ju ingen information om företaget som på den andra sidan (Indiskas webbsida). 
Och det hade man kanske kunnat ha för dom som är intresserade. Men annars…det var ju 
tydligt. Dom hade bra information om vilket material det var i produkterna och så vid varje 
produkt. Helt okej, inget jag la någon vikt vid” (Intervjuperson 3, s 76).   
 
Påverkade informationen din upplevelse av webbsidan?  
 
”Nej, det gjorde den väl varken mer eller mindre, inget som jag reagerade på.” 
(Intervjuperson 3, s 67).   
 

7.5  Engagemang 

Sammanfattningsvis upplevde fem av sex intervjupersoner att det var positivt om de kände sig 
engagerade av de webbsidor de besökt. Endast en av intervjupersonerna uppgav att han inte 
hade något intresse av att bli engagerad, och att det var positivt om han inte blev det. Tre av 
intervjupersonerna upplevde att det var positivt att de kunde kommentera blogginlägg och att 
detta kunde engagera dem. Tävlingar är också något som tre av intervjupersonerna uppgav att 
de hade kunnat känna sig engagerade av om de hade deltagit. Enligt mina intervjusvar har det 
varit viktigt för intervjuintervjupersonerna att de fått känna sig engagerade för att få en positiv 
upplevelse. Vid besöket på Fifth Avenur Shoe Repair´s webbsida uppgav samtliga av 
intervjupersonerna att de inte kände sig engagerade. Fyra av dessa berättade att de skulle vilja 
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känna sig mer engagerade på webbsidan för att få en positiv upplevelse. Enligt resultatet av 
mina intervjuer ser jag därmed att denna aspekt är mycket viktig att ha i åtanke för att skapa 
en upplevelse vid designandet av en webbsida.  
 
Nedan citerar jag några av intervjupersonerna som har kommenterat engagemangsaspekten på 
de webbsidor de besökt. 
 
Vid frågan om en av intervjupersonerna upplevde sig engagerad av Indiskas webbsidas 
innehåll och i så fall på vilket sätt, svarade denne:  
 
”Ja, det gjorde jag. Jag tyckte det var bra att dom hade en blogg, och att man kunde 
kommentera och så. Sen fanns det så mycket man kunder göra på sidan, att man kunde titta 
på bildboken och va med i tävlingar och sånt” (Intervjuperson 2, s 61). 
 
Det här med att man kan kommentera och påverka en webbsida, är det värdefullt för dig?  
 
”Ja, jag tycker att det är bra att man kan komma i kontakt med företaget direkt på sidan, och 
vara med och påverka det dom skriver och kanske komma med tips och sånt. För det ger ett 
pålitligare intryck, och det är roligt att få va med” (Intervjuperson 2, s 61). 
 
Att du fick känna dig delaktig och engagerad av den här webbsidan, hur påverkade det din 
upplevelse av webbsidan?  
 
”Positivt, för det är inte så många sidor man kan göra det på, och det känns som om sidan 
blir mer personlig och det är bra” (Intervjuperson 2, s 61). 
 
Vid frågan om en annan av intervjupersonerna upplevde sig engagerad av Indiskas webbsidas 
innehåll och i så fall på vilket sätt, svarade denne:  
 
”Jo, det blev jag väl. Eller kanske inte just nu, men tävlingar är kul, och nu var jag ju inte 
med i nån tävling så jag kanske inte blev engagerad just nu. Men bloggen var bra, och att 
man kunde kommentera” (Intervjuperson 3, s 64).  
 
Det här med att man kan kommentera, är det viktigt för dig att du kan föra en dialog med 
andra besökare på sidan, eller är det med företaget som är viktigt?  
 
”Med andra besökare är inte så viktigt på en sån här hemsida, det finns ju andra forum för 
sånt. Kanske att man får påverka, eller ge tips och komma i kontakt. Då känns det som om 
man kommer närmare företaget och det blir mer personligare på nåt sätt. Det kan till och 
med vara positivt om det finns en bild på dom som jobbar med företaget eller hemsidan och 
så. Då känns det mer personligt…och det blir ju pålitligare, det blir det” (Intervjuperson 3, s 
64).   
 
På vilket sätt blir det pålitligare?  
 
”Man får ett ansikte med dom som jobbar, och det känns som att ”man lär känna företaget” 
(Intervjuperson 3, s 64).   
 
Påverkade det här med att du får engagera dig din upplevelse av webbsidan?  
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”Jaaa, det påverkade mycket. Om ett företag lyckas få en engagerad så är det nog det som 
påverkar mest. Men jag tror inte att det är så lätt, för jag kanske inte blir engagerad av 
samma sak som alla andra. Men att det känns personligt påverkar också mycket, för då 
börjar jag tycka om företaget mer” (Intervjuperson 3, s 64).   
 
Vid frågan om ytterligare en annan av intervjupersonerna upplevde sig engagerad av Nudie 
Jeans webbsidas innehåll och i så fall på vilket sätt, svarade denne:  
 
”Jo på nåt sätt…men…jag kan inte förklara hur. Jag kände mig engagerad, men jag gjorde ju 
som ändå inget förutom att kolla på en massa saker. Men jag levde mig in…kanske därför” 
(Intervjuperson 6, s 72).  
 
Var det positivt för dig?  
 
”Ja, det var positivt” (Intervjuperson 6, s 72). 
 
Vid frågan om ytterligare en annan av intervjupersonerna upplevde sig engagerad av Fifth 
Avenue Shoe Repair´s webbsida, svarade denne:  
 
”Nej inte alls” (Intervjuperson 2, s 76). 
 
Kan du berätta mer om varför du inte blev engagerad och hur påverkade det din upplevelse av 
besöket?  
 
”Ja, det var ju inte så bra, för om man blir engagerad då vill man ju besöka igen. För då 
kommer man liksom ihåg webbsidan mer…alltså det får ju en kanske att komma tillbaka och 
se mer och göra mer. Och här fanns det ju liksom inget sånt förutom att man kunde se 
kläderna, och dom var ju snygga och så…men det var liksom allt” (Intervjuperson 2, s 76). 
 
Vid frågan om ytterligare en annan av intervjupersonerna upplevde sig engagerad av Fifth 
Avenue Shoe Repair´s webbsida, svarade denne:  
 
”Nej, och det är ingenting jag är ute efter att bli heller, så det var bra” (Intervjuperson 4, s 
80).  

7.6 Tematisering 

Sammanfattningsvis var orden ”proffsigt”, ”genomtänkt” och ”helhetsintryck” återkommande 
vid beskrivningar om hur ett tema, eller en röd tråd kunde påverka intervjupersonernas 
upplevelser. Det verkade vara viktigt för intervjupersonerna att de webbsidor de besökte 
upplevdes som proffsiga. En av intervjupersonerna uppgav att företaget upplevs som 
pålitligare om webbsidan ger ett proffsigt intryck. Ett proffsigt intryck verkar dessutom 
påverka intervjupersonernas upplevelse positivt. Samtliga av intervjupersonerna upplevde att 
en tydlig tematisering påverkade deras upplevelse av de webbsidor de besökte. Därför ser jag 
detta som en mycket viktig aspekt i begreppet ”virtuellt upplevelserum” och bör då finnas i 
åtanke vid designandet av en webbsida.  
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Nedan citerar jag några av intervjupersonerna som har kommenterat tematiseringsaspekten på 
de webbsidor de besökt. 
 
Vid frågan om en av intervjupersonerna upplevde att det fanns någon röd tråd, tema som 
karakteriserade Indiskas webbsida, svarade denne:  
 
”Det var väl deras karakteristiska för dom att ha bilder, bilder på varje sida. Väldigt mycket 
bilder. Sedan deras typsnitt det här sirliga som följer med. Sen tyckte jag som sagt att det var 
mycket positivt att man får samma känsla av webbsidan som butiken. Inredningsmässigt så 
påminde dom ju om varandra…och det var bra, positivt. Om man gillar Indiskas stil då så att 
säga. Men jag fick ett positivt intryck av…just det här att man fick samma känsla. Helheten så 
att säga” (Intervjuperson 1, s 58).  
 
Vid frågan om en annan av intervjupersonerna upplevde att det fanns någon röd tråd, tema 
som karakteriserade Indiskas webbsida, och hur det påverkade dennes upplevelse, svarade 
intervjupersonen:  
 
”Ja, dom hade ju ett tema, och det var väl typ miljö och sånt. Sen var det ju just det här 
orientaliska, Indiska inslaget som fanns överallt, och det tyckte jag var bra för man fick ju 
som en helhetsbild eller vad man ska säga. Sen tycker jag som också att det passar ihop med 
kläderna dom säljer. Men det här temat då…det känns som att det gjorde att man tänkte att 
det här är inte bara ett företag som säljer kläder, det är mer liksom. Och det tyckte jag var 
bra. Och sen om det inte ser likadant ut överallt, då tror man ju att det kanske inte ens är 
samma butik och man blir förvirrad och så. Man måste som ha en röd tråd genom hela alltet, 
det är liksom a och o. För annars ser det inte proffsigt ut och så” (Intervjuperson 2, 61).  
 
Vid frågan om en av intervjupersonerna upplevde att det fanns någon röd tråd, tema som 
karakteriserade Nudie Jeans webbsida, svarade denne:  
 
”Jo det gjorde jag. Det var samma färger, typsnitt och så vidare överallt. Sedan så passar 
layouten till de produkter som säljs. Innehållet på sidan kunde relateras till layouten…det gör 
ju att man upplever sidan som genomtänkt och proffsig. Så det var bra. Det var en bra helhet, 
och det ger ju ett bättre helhetsintryck” (Intervjuperson 4, 67).  
 
Vid frågan om ytterligare en av intervjupersonerna upplevde att det fanns någon röd tråd, 
tema som karakteriserade Nudie Jeans webbsida, svarade denne:  
 
”Ja, det fanns det. Jag tyckte som att allt hängde ihop på ett bra sätt. Det var liksom 
allt…musiken, videos, bloggen, tävlingarna, utseendet (Intervjuperson 5, s 70).  
 
Påverkade det din upplevelse av webbsidan?  
 
”Jo, på så sätt att den kändes genomtänkt och proffsig. Jag kunde direkt se att det här var en 
sida för mig” (Intervjuperson 5, s 70). 
 
Är det viktigt för dig att sidan ser proffsig ut?  
 
”Ja, annars vågar man inte handla där” (Intervjuperson 5, s 70). 
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Vid frågan om en annan av intervjupersonerna ansåg att temat på Nudie Jeans webbsida 
påverkade dennes upplevelse, svarade intervjupersonen:  
 
”Oh ja. Om det inte hänger ihop, så tycker man ju att nån kanske var full när dom gjorde 
webbsidan haha. Nej, men det måste ju se proffsigt och genomtänkt ut” (Intervjuperson 6, s 
72).  
 
Vid frågan om en av intervjupersonerna upplevde att det fanns någon röd tråd, tema som 
karakteriserade Fifth Avenue Shoe Repair´s webbsida, svarade denne:  
 
”Jo, det var just det här enkla, och det passade deras stil. Och det är ju viktigt att det är ett 
tema. För typ om Indiskas hemsida hade sett ut som den gör, och sålt dom här kläderna så 
hade man ju tyckt att det var väldigt kontigt, eller tvärt om. Så, jo det hade dom ju…och det 
lyckades dom ju bra med. Kanske lite för bra eller vad jag ska säga. Allt blev så lika” 
(Intervjuperson 3, s 79).  
 
Vid frågan om en annan av intervjupersonerna upplevde att det fanns någon röd tråd, tema 
som karakteriserade Fift Avenue Shoe Repair´s webbsida, och hur det påverkade dennes 
upplevelse, svarade intervjupersonen:  
 
”Jo, det gjorde jag ju. Det handlar ju återigen om helhetsintrycket, och på den här sidan så 
följer man en röd tråd layoutmässigt och innehållsmässigt. Det ser proffsigare ut helt enkelt” 
(Intervjuperson 4, s 80).  
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8.  ANALYS 

8.1 Underhållning 

Till att börja med kan jag konstatera att alla aspekterna som finns i det utvecklade begreppet 
”virtuellt upplevelserum” påverkat intervjupersonernas upplevelser. Aspekterna underhållning 
och engagemang verkade påverka intervjupersonerna på ett emotionellt plan och orden 
”roligt”, ”kul” och ”personligt” var återkommande i frågor som rörde underhållningsaspekten 
och engagemangsaspekten.  
 
När jag observerade intervjupersonerna under deras besök av webbsidorna, la jag märke till 
vad intervjupersonerna valde att klicka på först i webbsidorna. I de webbsidor där 
underhållningsaspekter fanns med, valde samtliga av intervjupersonerna att klicka sig fram till 
underhållningsaspekter såsom videos, bildspel och bloggar det första de gjorde. Sist i besöket 
på webbsidorna som innehöll underhållningsaspekter, valde intervjupersonerna att klicka sig 
fram till produktutbudet.  
 
Av detta stärks min uppfattning om att underhållningsaspekten i en webbsida är mycket 
viktig. Det skulle givetvis också kunna vara så att webbsidornas disposition bidrar till att 
besökaren naturligt ”leds” till att ta del av underhållningsaspekter som finns på webbsidorna 
allra först. Det skulle kunna vara så att företagen haft en avsikt att genom sin disposition ”leda 
in” besökare till underhållningsvärden som finns på deras webbsida, för att besökaren ska 
uppleva nöje och njutning innan de tar del av de produkter som finns på webbsidan. Det 
skulle också kunna vara så att intervjupersonerna under besöken på webbsidorna inte haft för 
avsikt att handla någonting, och därmed valt att titta på annat som webbsidorna hade att 
erbjuda i första hand. Oavsett vad som var anledningen till att intervjupersonerna allra först 
valde att ta del av underhållningsaspekter på de webbsidor som innehöll detta, kan jag 
konstatera att underhållningsaspekten i en webbsida varit mycket viktig för att skapa positiva 
upplevelser hos intervjupersonerna, då de svar jag fått visat på detta. Denna uppfattning 
stärktes sedan av mina observationer.  
 
En ytterligare anledning till att jag uppfattar denna aspekt som mycket viktig för 
intervjupersonernas upplevelse, är intervjusvaren jag fick efter besöken av den webbsida som 
inte innehöll några underhållningsvärden. Samtliga av intervjupersonerna kommenterade att 
de upplevde denna webbsida som tråkig – i motsats till de webbsidor som innehöll 
underhållningsvärden där ord som ”kul” och ”rolig” var återkommande i intervjusvaren. 
Majoriteten av intervjupersonerna önskade dessutom att denna webbsida skulle innehålla 
något underhållningsvärde för att skapa en positiv upplevelse. Genom mina observationer la 
jag dessutom märke till den tid varje intervjuperson spenderade på webbsidorna. Jag la då 
märke till att samtliga av intervjupersonerna valde att spendera mer tid på de webbsidor som 
innehöll underhållningsvärden.  
 
Enligt Wakefield och Blodgett (1994), har upplevelserummet allra störst betydelse när 
konsumentens vistelse i upplevelserummet är långvarig och när syftet är nöje eller njutning. 
Enligt mina intervjustudier kan jag också konstatera att nöje och njutning bidrar till att 
besökaren spenderar mer tid på platsen, i det här fallet i en webbsida. Det finns 
undersökningar som visar att desto längre en person spenderar tid i exempelvis en butik, desto 
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mer spenderar hon (Fiore och Kim, 2007). Detta gör det ypperligt relevant för företag att få 
besökare att stanna kvar en tid hos dem. Om underhållningsaspekter är ett sätt att få besökare 
att spendera mer tid hos dem, i detta fall i företags webbsidor, ser jag ytterligare en anledning 
till att underhållningsaspekten är mycket relevant att ta hänsyn till vid designandet av 
webbsidor.  

8.2 Organisation 

Aspekten organisation uppfattar jag också vara viktig för intervjupersonernas upplevelser. 
Flertalet av intervjupersonerna menade att om organisationen var bra och enkel, var detta 
någonting de inte tänkte eller la märke till och denna aspekt påverkade då inte deras 
upplevelse avsevärt. Några av intervjupersonerna nämnde dock att de troligtvis hade lagt 
märke till organisationen mer om den varit besvärligt uppbyggt och det varit svårt att navigera 
sig fram. De menade då att detta antagligen hade påverkat deras upplevelse negativt.  
 
På den webbsida som inte innehöll aspekterna underhållning och engagemang la dock 
intervjupersonerna märke till att organisationen var mycket enkel, och detta påverkade 
intervjupersonerna positivt. Min analys av detta är att organisationen är en grundsten för att 
upplevelsen ska kunna bli positiv på en webbsida. Organisationen är också en faktor som kan 
lyfta fram andra värden på en webbsida. Om organisationen är dålig, är det mycket möjligt att 
andra värden på en webbsida som exempelvis underhållningsvärden inte framkommer tydligt. 
Detta kan då bidra till att underhållningsvärden och andra värden som finns på en webbsida 
”försvinner” bakom en dålig organisation. Jag har då fått uppfattningen om att organisationen 
kan förhöja andra värden på en webbsida som kan skapa upplevelser. Därmed ser jag 
organisationen som en mycket viktig aspekt för att förhöja andra faktorer som kan bidra till 
positiva upplevelser, samt att organisationen måste vara genomtänkt för att inte skapa en 
negativ upplevelse.  
 
Denna aspekt skiljer sig lite från de övriga fyra aspekterna i ett ”virtuellt upplevelserum”. 
Denna aspekt är nämligen någonting som finns på alla webbsidor. Alla webbsidor innehåller 
däremot inte underhållnings eller engagemangsaspekter. Alla webbsidor innehåller inte heller 
tillräckligt med information eller har ett tydligt tema. Någon slags organisation finns alltid på 
en webbsida, oavsett om den är bra eller dålig. Att skapa förutsättningar för positiva 
upplevelser med hjälp av en webbsidas organisation handlar då inte om huruvida aspekten 
finns eller inte. Det handlar om hur aspekten organisation ser ut på en webbsida – om den är 
bra eller dålig.  

8.3 Information 

Aspekten information, ansågs också till vissa delar vara mycket viktigt för 
intervjupersonernas upplevelser. Samtliga av intervjupersonerna menade att en otydlig 
information, genom att inte visa bilder på produkterna tillräckligt tydligt skapade en negativ 
upplevelse. I övrigt menade några av intervjupersonerna att informationen inte var någonting 
som påverkade deras upplevelse så länge webbsidan var tillfredsställande informativ. Denna 
aspekt är på det sättet lik organisationsaspekten på en webbsida. Informationen bör vara tydlig 
för att inte skapa en negativ upplevelse. Informationen kan också bidra till att lyfta fram andra 
värden på en webbsida genom att informera om dessa värden. Om exempelvis en 
webbplatsbesökare inte vet hur en tävling går till på webbsidan för att informationen är för 
svag, kan denne kanske inte delta i tävlingen. Om produktinformationen är för otydlig kan 
detta dessutom leda till att en besökare inte kan, eller vill genomföra ett köp. Att ha en viss 
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typ av information kan även leda till samverkan på en webbsida, vilket kan skapa en 
meningsfull upplevelse. Enligt Boswijk, Thijssen och Peelen (2007) är det viktigt när det 
gäller samverkan att kunden får insyn i hur företaget arbetar, vilka värderingar företaget har, 
vad företaget har för kultur och policies med mera. Detta kan göras genom att företaget helt 
enkelt beskriver detta på sin webbsida. En av intervjupersonerna upplevde det positivt och 
intressant att läsa om hur företaget arbetar. Hon menade då att detta gjorde att webbsidan blev 
mer personlig och detta skapade en positiv upplevelse hos henne. Att informationen på 
webbsidorna var tydlig, bidrog också till att några av intervjupersonerna fick ett pålitligt 
intryck av webbsidorna och vice verca.  
 
Informationsaspekten är en viktig aspekt i ett ”virtuellt upplevelserum” då den kan påverka 
webbplatsbesökare negativt om informationen inte är tillräckligt tydlig. Och precis som med 
organisationsaspekten kan den bidra till att ”lyfta fram” andra värden på en webbsida. Att ha 
mycket information på en webbsida upplevdes inte heller som någonting negativt hos 
intervjupersonerna, så länge den var organiserad på ett bra sätt. Mycket information om 
produkter etc. upplevdes jobbigt av intervjupersonerna att läsa, om de kände att de var 
”tvungna” att läsa denna för att få en bra uppfattning om en produkt. Informationsaspekten 
kan dessutom skapa en positiv och meningsfull upplevelse genom samverkan, och genom att 
besökaren har möjlighet att ”bekanta sig” och lära sig mer om företaget.  

8.4 Engagemang 

Enligt mina intervjusvar upplevdes engagemangsaspekten också vara betydande för att skapa 
en positiv upplevelse. Några av intervjupersonerna påpekade att det kändes personligt att de 
fick engagera sig genom att vara med att påverka, exempelvis genom att de kunde komma i 
kontakt med företaget på så sätt att de kunde kommentera direkt på webbsidan. Att det kändes 
personligt var positivt för dessa intervjupersoners upplevelser.  
 
Några av intervjupersonerna upplevde också tävlingar vara positivt på webbsidorna, även om 
de inte deltog in några tävlingar vid besöken de gjorde. En av intervjupersonerna upplevde sig 
dessutom engagerad av en av webbsidornas innehåll, utan att han för den skull deltog aktivt i 
någonting. Han upplevde däremot att han ”levde sig in”, och att det skapade en känsla av 
engagemang.  
 
Majoriteten av intervjupersonerna menade att det var viktigt för dem att känna engagemang 
för att skapa en positiv upplevelse. Som jag uppfattade det, krävdes det inte jättestora insatser 
av företagen för att intervjupersonerna skulle känna engagemang. Det kunde räcka med att 
intervjupersonerna fick möjlighet att kommentera innehållet på webbsidorna exempelvis i 
bloggar. Det verkade på några av intervjupersonerna att det var viktigt att de kunde komma i 
kontakt med företaget på detta sätt, och att det gjorde webbsidorna mer personliga. Boswijk, 
Thijssen och Peelen (2007) säger att en meningsfull upplevelse i ett konsumtionssammanhang 
innebär att möjliggöra för kunden att påverka och samverka. I dag finns tendensen att kunder 
inte endast vill ha en kommunikation där företaget styr denna kommunikationsprocess upp 
ifrån och ner. Kunder vill vara delaktiga i kommunikationen med företaget och är intresserade 
av samverkan. (Boswijk, Thijssen och Peelen, 2007) Denna tendens kunde jag se i mina 
intervjusvar, då samverkan upplevdes som viktigt för några av intervjupersonerna genom att 
de som sagt, exempelvis kunde kommentera. Sammanfattningsvis ser jag genom mitt resultat 
att engagemangsaspekten är också är viktig för webbplatsbesökares upplevelser. Engagemang 
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kan då på ett ganska enkelt sätt skapas genom samverkan. Samverkan kan skapas genom att 
webbplatsbesökaren kan komma i kontakt med företaget direkt på webbsidan.  
 

8.5 Tematisering 

Temaaspekten ansågs också vara mycket viktig för intervjupersonerna. Samtliga av 
intervjupersonerna upplevde det som mycket viktigt att företaget förmedlade ett proffsigt 
intryck. De menade då att tematiseringsaspekten bidrog till detta. Intervjupersonerna menade 
också att det bidrog till att skapa en positiv upplevelse om företaget förmedlade ett proffsigt 
intryck. Min analys av denna aspekt är att även denna, såsom organisations och 
informationsaspekten är grundläggande för att kunna skapa förutsättningar för en positiv 
upplevelse. Det är viktigt att ett företag följer en röd tråd genom webbsidans alla delar, och att 
webbsidan känns genomtänkt, samt att den estetiska layouten kan relatera till de produkter 
som säljs. Så fort en webbplatsbesökare går in på en webbsida kan hon direkt få en bild av 
vilken typ av produkter som säljs på webbsidan såvida webbsidan har en bra temtisering. 
Webbsidans tematisering kan på det sättet användas till att locka till sig rätt målgrupp. En av 
intervjupersonerna menade att så fort han kom in på en av webbsidornas förstasida, såg han 
att detta var en sida för honom. Detta genom att bland annat den estetiska layouten 
förmedlade ett intryck som gjorde att han fick uppfattningen av att webbsidans innehåll skulle 
tilltala honom.  
 
Genom mina analyser har jag gjort flertalet konklusioner gällande de aspekter som finns i 
begreppet ”virtuellt upplevelserum”. I kapitlet nedan sammanfattar jag resultatet av mina tre 
undersökningsdelar. Sedan drar jag slutsatser av svaren som jag har fått på mina 
forskningsfrågor.   
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9. SAMMANFATTNING 
 
Jag har i denna uppsats genom mina tre delstudier besvarat följande forskningsfrågor:  
 

• Vilka aspekter i begreppen servicescape och upplevelserum kan bidra till begreppet 
”virtuellt upplevelserum”? 

 
• Vilka aspekter i det teoretiskt utvecklade begreppet ”virtuellt upplevelserum” finns i 

klädföretags webbsidor? 
 

• Hur påverkar en webbsida med aspekter som finns i ett ”virtuellt upplevelserum” 
webbplatsbesökares upplevelser? Hur påverkar en webbsida med aspekter som inte 
finns i ett ”virtuellt upplevelserum” webbplatsbesökares upplevelser.  

 
Jag börjar i kronologisk ordning genom att sammanfatta resultatet av min första 
forskningsfråga. Denna forskningsfråga besvarades genom delstudie 1 – litteraturstudien. Jag 
beskriver först en kort sammanfattning om vad jag har kommit fram till genom mina tre 
delstudier. I nästkommande kapitel drar jag slutsatser av mina resultat.  
 
De tre aspekterna; atmosfäriska förhållanden, utrymmen/funktionalitet, tecken, symboler och 
artefakter, är tre miljöbetingade aspekter som finns i ett upplevelserum. Begreppet 
upplevelserum härstammar från begreppet ”Servicescape” som myntades av Bitner (1992). 
Begreppet upplevelserum myntades av Mossberg (2003) och är egentligen en annan 
benämning av begreppet servicescape.  
 
Dessa tre miljöbetingade aspekter som finns i begreppen servicescape och upplevelserum 
applicerade jag på i mitt utvecklade begrepp på följande sätt; 
 

• Atmosfäriska förhållanden relaterar till underhållningskomponenten i en webbsida. 
Denna aspekt relaterar då till element i en webbsida såsom; estetiska element, 
exempelvis musik, ljud, färg och ljus, bilder. Denna aspekt relaterar också till 
underhållningsvärden så som bildspel, bloggar och videos med mera. (Hopkins, 
Grove, Raymond och La Forge, 2009)  

 
• Utrymmen och funktionalitet relateras till organisationsaspekten på en webbsida, och 

är förenligt med aspekter som påverkar webbsidans navigation och förmågan för 
användaren att kunna söka och hitta information.(Hopkins, Grove, Raymond & La 
Forge, 2009)  

 
• Tecken, symboler och artefakter relaterar till informationskomponenten i en webbsida. 

(Hopkins, Grove, Raymond och La Forge, 2009).  
 
Dessa tre aspekter kan påverka individer kognitivt, emotionellt och fysiologiskt i både ett 
upplevelserum och ett ”virtuellt upplevelserum” och leder därmed till ett närmande – 
undvikande beteende.  
 
Dessa tre aspekter i begreppen servicescape och upplevelserum bidrar till mitt utvecklade 
begrepp ”virtuellt upplevelserum” och besvarar därmed forskningsfråga ett. Jag ansåg dock 
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inte att endast dessa tre aspekter var tillräckliga för att skapa ett ”virtuellt upplevelserum” och 
tillsatte då med stöd av teorin aspekterna engagemang och tematisering.  
 
För att besvara forskningsfråga två, undersökte jag sju stycken webbsidor. Jag kom då fram 
till att dessa fem aspekter fanns i två av webbsidorna jag undersökte. De fem aspekterna fanns 
i formerna av webbsidornas estetik, bildspel, videos, bloggar, tävlingar, enkel/svår navigation, 
tydlig/otydlig information, samt webbsidornas existens/icke upplevd existens av ett tema/röd 
tråd.  
 
För att besvara forskningsfråga tre, gjorde jag intervjuer och lät då intervjupersonerna titta på 
de två webbsidorna som innehöll alla aspekter i det utvecklade begreppet ”virtuellt 
upplevelserum” samt på en av webbsidorna som inte innehöll alla aspekter.  
 
Alla mina delstudier hänger ihop på det sättet att jag genomförde delstudie två och tre på 
basen av delstudie ett. Det vill säga; jag utvecklade ett begrepp som jag sedan ”testade” på sju 
stycken webbsidor. När jag ”testade” begreppet på webbsidorna fick jag fram ett resultat. 
Detta resultat innehöll bland annat att det fanns två stycken webbsidor som innehöll alla 
aspekter i mitt utvecklade begrepp. De övriga webbsidorna som jag ”testade” begreppet på, 
innehöll inte alla aspekter. I detta resultat fann jag också hur aspekter i det utvecklade 
begreppet var utformade rent konkret i webbsidorna. Med hjälp av detta resultat kunde jag 
genomföra delstudie tre - intervjustudierna. I delstudie tre, fick jag fram ett resultat som visar 
huruvida aspekter i mitt utvecklade begrepp påverkade intervjupersonernas upplevelser. Detta 
resultat bidrog till att jag kunnat dra slutsatser och diskutera huruvida de aspekter som finns i 
mitt utvecklade begrepp är relevanta eller inte. Därmed bidrog resultatet av delstudie tre - 
intervjustudien, till att jag kan dra slutsatser av delstudie ett - litteraturstudien. Nedan 
diskuterar jag mina slutsatser: 
 

9.1 Slutsatser 

En viktig slutsats som jag har kommit fram till genom mina undersökningar är att alla 
aspekter i mitt utvecklade begrepp, påverkar webbplatsbesökares upplevelser mer eller 
mindre. Därför anser jag att alla aspekterna som jag tagit fram och som finns i ett ”virtuellt 
upplevelserum” är viktiga. Mitt resultat av intervjustudierna visar att dessa bör finnas med. I 
fortsatt forskning föreslår jag dock att begreppet ”virtuellt upplevelserum” kan utvecklas 
ytterligare.  
 
Jag kan se tydliga tendenser till att aspekterna underhållning och engagemang är viktiga 
aspekter för att påverka webbplatsbesökares upplevelser på ett personligt och emotionellt 
plan. Dessa två aspekter var mycket viktiga för att skapa upplevelser hos fem av sex 
intervjupersoner. Då intervjupersonerna besökte den webbsida som inte innehöll dessa 
aspekter påpekade fem av sex intervjupersoner att saknaden av dessa aspekter påverkade 
deras upplevelse negativt.  
 
Aspekterna organisation och information kunde bidra till påverkan av intervjupersonernas 
upplevelser negativt, såvida dessa två aspekter var bristfälliga. Då intervjupersonerna 
upplevde en webbsidas organisation som mycket tydlig, påverkade detta deras upplevelse 
positivt. Min slutsats är också att informationsaspekten kan bidra till en positiv upplevelse då 
den kan skapa ett underhållningsvärde, samt att den kan generera kunskap. Denna slutsats drar 
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jag då en av intervjupersonerna fick en positiv upplevelse av att läsa information om ett av 
företagen. En av mina slutsatser är också att dessa två aspekter bör utformas med 
noggrannhet, då de är grundläggande för att inte skapa en negativ upplevelse, samt att de kan 
bidra med att ”lyfta fram” andra värden på en webbsida som i sin tur kan generera  
upplevelser.  
 
Aspekten tematisering ansågs vara viktig för att skapa en upplevelse hos samtliga av 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att webbsidorna de besökte 
upplevdes som proffsiga, genom att de innehöll en röd tråd rent estetiskt men även 
innehållsmässigt. En webbsidas tematisering – om den är existerande, kan skapa ett proffsigt 
och genomtänkt intryck hos webbplatsbesökare, vilket i det här fallet bidrog till att generera 
positiva upplevelser hos intervjupersonerna.  
 
Sammanfattningsvis har jag skapat ett begrepp som innehåller aspekter som kan vara 
värdefulla för klädföretag att applicera på sina verksamheter såvida de vill skapa positiva 
upplevelser hos sina webbplatsbesökare. Inom ramen för denna undersökning såg jag inga 
tydliga tendenser till hur begreppet skulle kunna utvecklas. Med detta säger jag inte att 
begreppet inte kan utvecklas. Som nämnt ger jag förslag på hur i avsnitt 8.2.1 – Förslag till 
fortsatt forskning.  

9.2 Diskussion 

Jag anser att alla mina tre delstudier varit relevanta och viktiga att genomföra för att få fram 
svaren på mina forskningsfrågor. Det har varit intressant och lärdomsfullt att bland annat 
undersöka intervjupersonernas upplevelser av de besökta webbsidorna, samt att göra mina 
egna observationer. Det fick mig att inse att det finns flertalet företag som skulle behöva 
applicera ett ”virtuellt upplevelserum” på sina verksamheter för att skapa förutsättningar för 
upplevelser hos sina besökare. Majoriteten av intervjupersonerna reagerade väldigt mycket 
mer positivt på de webbsidor som innehöll aspekterna som finns i ett ”virtuellt 
upplevelserum”. Detta visar tydligt på att undersökningen innehåller relevans och att 
klädföretag skulle kunna applicera denna modell på sina verksamheter för att skapa 
förutsättningar för en upplevelse hos webbplatsbesökare.  
 
Syftet har inte varit att vidareutveckla det redan utvecklade begreppet genom empirin. Syftet 
har varit att ”testa” begreppet empiriskt för att se om detta innehåller relevans och i så fall kan 
bidra till en grund att bygga vidare på. Då jag har genomfört min intervjustudie har jag baserat 
mina frågor på aspekter som finns i begreppet, och detta har varit just för att ”testa” dess 
relevans. Jag har även ställt öppna frågor, som exempelvis vad intervjupersonerna mest kom 
ihåg på webbsidorna och om de reagerade på något särskilt som var positivt eller negativt. 
Svaren på dessa frågor har då till största del kunnat relateras till de fem aspekter som finns i 
mitt utvecklade begrepp. Detta anser jag ytterligare stärker uppfattningen om att de framtagna 
aspekterna som finns i begreppet är relevanta.  
 
Allt fler företag väljer att bedriva verksamheter över Internet, och e-handeln ökar med en 
stigande takt. (Darley, 2010) Detta innebär att även konkurrensen om webbplatsernas 
besökare hårdnar. Att skapa minnesvärda och meningsfulla upplevelser för 
webbplatsbesökare kan vara ett sätt att sticka ut i konkurrensen. Om företag som bedriver 
webbsidor blir bättre på att skapa förutsättningar för upplevelser hos sina besökare, bidrar 
detta dessutom till att det blir trevligare för webbplatsbesökare att surfa på Internet. Att skapa 
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positiva upplevelser hos webbplatsbesökare gynnar därmed inte enbart företagen, det gynnar 
även webbplatsbesökaren. Detta skulle rent hypotetiskt kunna leda till att allt fler väljer e-
handel som ett alternativ eller som ett komplement till handel i en butik som finns på en gata 
eller i ett shoppingcenter. I slutändan skulle rent hypotetiskt kunna leda till att e-handeln i 
stort på lång sikt ökar.  
 
Jag ser denna undersökning som en grund att bygga på för vidareutveckling av begreppet 
”virtuellt upplevelserum”. Som jag nämnde i ovanstående avsnitt kan jag inte inom ramen för 
denna undersökning se tydliga tendenser till hur begreppet ”virtuellt upplevelserum” skulle 
kunna utvecklas. Detta var inte heller någonting som jag avsåg att göra inom ramen för denna 
undersökning, men jag anser ändå att denna fråga är relevant att diskutera. Hade jag sett 
tydliga tendenser till hur begreppet skulle kunna utvecklas, hade jag givetvis haft med detta i 
mina slutsatser. Däremot har jag sett en viss tendens till en aspekt som skulle kunna tilläggas 
och finnas med i begreppet.  
 
Två av intervjupersonerna nämnde att en långsam uppladdningstid på exempelvis bilder eller 
videos påverkade deras upplevelse negativt. En av intervjupersonerna menade dessutom att 
detta påverkade upplevelsen mycket negativt, och att han förmodligen skulle ha lämnat 
webbsidan på en gång om det inte vore så att han genomförde ett ”test”. Han menade 
dessutom att det finns undersökningar som visar att webbplatsbesökare inte har tålamod att 
vänta i längre än tre sekunder, om webbsidan laddar upp för sakta. Detta är inte 
undersökningar som jag sett, eller tagit del av. Men eftersom att intervjupersonen reagerade så 
stark på detta började jag fundera på om detta ”fenomen” är någonting som skulle kunna 
utvecklas till en aspekt, och som bör finnas med i ett ”virtuellt upplevelserum”.  
 
Att uppladdningstiden på en webbsida bör vara snabb för att inte påverka upplevelsen 
negativt, är inte någonting som jag ser finns plats i någon av de aspekter som jag tagit fram, 
och som finns i mitt utvecklade begrepp. Jag kan inte se att detta skulle passa inom ramen för 
varken underhållning, engagemang, organisation, information eller tematisering. Jag skulle 
kunna se att denna aspekt möjligtvis skulle kunna heta ”tillgänglighet”. Detta skulle då 
innebära att det är viktigt att en webbsidas innehåll bör vara tillgängligt för alla besökare 
oavsett vilken uppkopplingshastighet på Internet besökaren har. Detta skulle också innebära 
att ett företag inte bör applicera exempelvis flash-applikationer på sina webbsidor, då alla som 
inte har flash på sina datorer kan ta del av detta innehåll. Om en webbsida har ett innehåll som 
inte är tillgängligt för alla besökare, eller har ett innehåll som går väldigt långsamt att ladda 
upp, skulle det rent hypotetiskt kunna skapa negativa upplevelser hos flertalet besökare. Det 
skulle också rent hypotetiskt kunna uppfattas som om företaget som bedriver en sådan 
webbsida inte tar hänsyn till alla sina besökare, och detta skulle kunna upplevas ignorant. 
Denna diskussion leder då naturligt in på kapitlet nedan - ”Förslag till vidare forskning”.  

9.2.1 Förslag till vidare forskning  
Som sagt så ser jag att mitt utvecklade begrepp som en grund som kan byggas vidare på. Jag 
nämnde i ovanstående avsnitt att jag sett en tendens till en aspekt som skulle kunna läggas till 
i begreppet. Detta är då någonting som bör undersökas vidare och vidareutvecklas.  
 
I och med att funktioner och applikationer för att bygga en webbsida ständigt utvecklas, anser 
jag att företag hela tiden bör hålla en uppsikt över om vad som är möjligt att göra med en 
webbsida för att skapa exempelvis underhållningsvärden och engagemang etc. Genom mina 
observationer innehöll underhållningsaspekten på det webbsidor jag tittade på bland annat 
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bloggar, videos och bildspel med mera. Det är inte givet att dessa aspekter ständigt kommer 
att vara underhållande för webbplatsbesökare, och det är inte givet att dessa aspekter 
överhuvudtaget är underhållande för majoriteten av webbplatsbesökare. Ett förslag till vidare 
forskning är då att göra djupare undersökningar till vad som gör att webbplatsbesökare känner 
sig underhållna eller engagerade etc.  
 
Genom denna undersökning har jag bland annat kommit fram till att underhållning är en 
viktig aspekt för att skapa en upplevelse, och till viss mån på vilket sätt. Det är då viktigt att ta 
hänsyn till att jag endast intervjuat sex stycken personer, och att ett underhållningsvärde kan 
se helt annorlunda ut för andra personer. Jag föreslår då till vidare forskning att göra 
undersökningar med en större grupp människor om vad som gör att dessa känner sig 
exempelvis underhållna av en webbsida. Då kan företag som bedriver webbsidor lägga till 
dessa underhållningsvärden på sina verksamheter och på så sätt skapa underhållningsvärden 
som tilltalar fler besökare.  
 
Jag har inom ramen för denna undersökning endast undersökt webbplatsbesökares upplevelser 
av klädföretags webbsidor. Det är mycket möjligt att aspekter som finns i mitt utvecklade 
begrepp skulle kunna appliceras även på andra typer av webbsidor. Detta är då någonting som 
också bör undersökas vidare.  
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
Jag kommer nu att be dig besöka två stycken webbsidor. Här vill jag att du i lugn och ro går 
igenom webbsidan. Klicka dig fram genom de olika rubrikerna på webbsidan och ta del av 
det utbud som intresserar dig. Under tiden du tittar på webbsidan, kommer jag eventuellt att 
ställa några frågor till dig. Jag kommer också att ställa några frågor till dig efteråt. Det 
viktiga är inte att du besvarar frågorna så ”korrekt” som möjligt, utan att du besvarar dem 
utifrån din upplevelse av besöket på webbsidorna.  
 
Berätta om din upplevelse av webbutiken? 
 
Vad det något speciellt du reagerade på, något du minns? Positivt, negativt. På vilket sätt? 
 
Vad är du mest intresserad av på webbsidan?  
 
Underhållning 
 
Upplevde du att webbsidan har något underhållningsvärde (tävlingar, bloggar, musik, videos 
mm), i så fall på vilket sätt?  
 
Hur upplevde du webbsidans utseende? Färger, texter, bilder, grafik mm. 
 
Påverkade ovanstående element din upplevelse av webbsidan? I så fall på vilket sätt? 
 
Hur skulle du själv önska att webbsidans underhållningsvärde såg ut? 
 
Hur skulle du själv önska att webbsidans estetik såg ut? 
 
Organisation 
 
Hur upplevde du webbsidans navigation? Var det lätt att hitta det du sökte? 
 
Påverkade navigationen din upplevelse av webbsidan? I så fall, på vilket sätt? 
 
Hur skulle du själv önska att webbsidans navigation såg ut? 
 
Information 
 
Hur upplevde du webbsidans information? (priser, erbjudanden, information om produkter 
etc.) Tydlig, otydlig? 
 
Påverkade webbsidans informationsaspekt din upplevelse av webbutiken? I så fall, på vilket 
sätt? 
 
Hur skulle du själv önska att webbsidans informationsaspekt såg ut? 
 
Engagemang 
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Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innheåll? I så fall, på vilket sätt? 
 
Påverkade detta din upplevelse av webbsidan? På vilket sätt? 
 
Skulle du själv önska att webbsidan engagerade dig på något annat sätt? I så fall hur? 
 
Tematisering 
 
Upplevde du att det fanns en röd tråd (ett tema)som karakteriserade webbsidan? I så fall, på 
vilket sätt?  
 
Påverkade detta din upplevelse av webbsidan? På vilket sätt? 
 
Finns det något annat sätt som du skulle önska att webbsidans ”tematisering” såg ut. I så fall, 
hur? 
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BILAGA 2 – INTERVJUSVAR 
 
Indiska – intervjuperson 1 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 30 
 
Intervjupersonen tittar på webbsidan, lutar sig fram och ser mycket skeptisk ut. 
 
Jag: Var det något speciellt du reagerade på här? 
 
Intervjuperson: Njaaa, jag fattar inte riktigt vad dom menar… 
 
Intervjupersonen klickar på en av bilderna på webbsidan, och ser förvånad ut. 
 
Intervjuperson: Aha…nu fattar jag. Man kunde klicka på bilden och så kommer det upp bilder 
här där man kan titta på olika kombinationer med kläder…det här var fint! 
 
Jag: Vad är det du ser? 
 
Intervjuperson: Det finns en bildbok här, och så kan man titta på olika plagg, och läsa lite och 
få inspirationstips. Det här var bra, fast det tog ett tag innan jag förstod att man kunde klicka 
här. Det var lite rörigt. 
 
Intervjupersonen fortsätter att titta på bilderna. 
 
Intervjuperson: Det här gillar jag, att man kan klicka sig fram som i ett bildspel och få 
inspiration. Men det var väldigt rörigt det här, lite för mycket bilder kanske, lite ostrukturerat.  
 
Intervjupersonen klickar sig vidare till en annan rubrik, och fortsätter sedan att klicka sig 
fram med ett ganska likgiltigt ansiktsuttryck. Eftersom att intervjupersonen inte verkade 
reagera på något speciellt under resten av besöket, fortsatte jag intervjun efteråt.  
 
Jag: Skulle du vilja berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Mitt första intryck av Indiskas sida är att den är väldigt rörig. Den får ett 
spretigt intryck och det tar ganska lång tid innan man förstår hur den är uppbyggd. Innan man 
förstår innehållet i den…ååå efter att ha tittat på den ett tag så tycker jag fortfarande att den 
är…den blir bättre men den är fortfarande lite rörig.  
 
Jag: Kan du berätta om du reagerade på något särskilt på webbsidan, som du minns. 
Positivt, negativt? 
 
Intervjuperson: Det var mycket bilder, och det kan vara både bra och dåligt. Bilder gör ju att 
man kan få en bra känsla, men om det blir för mycket bilder så kan det också bli ett väldigt 
rörigt intryck… och som på Indiskas hemsida så var bilderna ganska…låg liksom lite utanpå 
varann. Lite huller om buller sådär. Det ger, ju en glad känsla men ändå, en positiv känsla för 
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det är ju mycket färger och så. Men det gör ändå att man inte riktigt vet vad man ska klicka på 
och vad man ska…Det tar ett tag…bilderna tar över ganska mycket. Det blir som att dom här 
rubrikerna, kategorierna blir svåra och hitta. Det blir, man får söka lite grann.  
 
Jag: Hur påverkade det dig? 
 
Intervjuperson: I ett första intryck påverkade det ju mig inte så positivt, men sen efter ett tag 
så lärde man sig liksom att söka sig fram. Så egentligen påverkade det mig varken eller. Eller 
ja, själva känslan av att det var rörigt i början följde liksom med hela vägen och det var ju en 
negativ känsla.  
 
Jag: Kände du dig underhållen av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nej inte direkt…eller på ett visst sätt ja. Det är en fin hemsida och man blir 
glad av färgerna. Dom verkar ju också ha nån tävling och så…men det var inget som 
intresserade mig, eller som framkom direkt. Inget som jag kände att jag ville titta mer på, utan 
det var återigen det här att det var otydligt…väldigt otydligt.  
 
Jag: Är det viktigt för dig att du känner dig underhållen när du besöker den här typen 
av webbsida? 
 
Ja…jo det är viktigt. Att man blir underhållen kan ju, det kan ju skapa en positiv känsla…att 
man blir på bra humör. Sen behöver det ju inte alltid handla om tävlingar och så för att bli 
underhållen. Jag tror att på en sådan här sida kan underhållningsvärdet likaväl ligga i 
utseendet…men det är klart, jo under hållen på nåt sätt är viktigt för mig.  
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av ditt besök på den här webbsidan…att du inte blev 
underhållen, och i så fall hur? 
 
Intervjuperson: Jaa, jag vet inte…Det som jag reagerade på som jag upplevde som väldigt 
positivt, det var att jag upptäckte att Indiska har även mat…på vissa ställen. Att dom har även 
restauranger, öhm och det väckte ju lite nyfikenhet. Det gjorde ju att jag tänkte direkt att…det 
var någonting nytt som jag inte visste fanns, inte visste att dom hade. Och det i sig var 
ju…eller underhållningsvärde, men det var ju kul att se att dom har det, och det var intressant. 
Sen så är ju kanske sidan spännande på ett sätt, i och med att den…ibland om det är för lätt, 
eller för enkelt eller om sidan är för pedagogisk så kanske den inte blir intressant. Här måste 
man stanna på sidan ett tag för att lära sig den, eller hitta mer. Jag tror att efter ett tag kommer 
man in i hur den är uppbyggd…men det här med att det finns ”mycket”, det kan också vara 
bra och dåligt. För visst, den är ju intressant, men man ska nog ha lite tid och känna att man 
vill titta på mycket för att man ska orka. Men den gav ju definitivt ett intryck det gjorde den. 
Om dom hade velat att man skulle stanna längre så måste dom nog göra den lite tydligare, och 
strukturera den lite mer, för det var bra saker på sidan men man vill inte behöva klicka sig 
fram i flera steg för att hitta.  
 
Jag: Finns det någonting som du känner nu att du skulle vilja gå tillbaka och titta på 
mer? 
 
Intervjuperson: Nej, egentligen inte. De tävlingar jag såg intresserade mig inte så mycket, och 
jag läser ju inte bloggar annars heller så nej inte direkt.  
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Jag: Om du själv fick önska att webbsidans underhållningsvärde såg ut. Hur skulle det 
se ut för att tilltala dig? 
 
Intervjuperson: Jag tror i så fall att man ska ha det här med tävlingar tex. redan i början, alltså 
någonting som tilltalar en på en gång. Inte att man måste klicka sig fram ett antal gånger 
innan man hittar nåt sånt. Någonting som gör att när man direkt kommer in på sidan, blir 
intresserad av att vara med i nån tävling…eller att det är någonting man kan vinna eller att det 
är någonting man kan göra. Att det är någonting som fångar en, som händer det första man 
kommer in på sidan. Det fanns ju det här på sidan, men man var tvungen att klicka sig 
fram…och ja det hade vart bättre om man fick veta att dom hade tävlingar kanske redan från 
början.  
 
Jag: När det gäller webbsidans estetik, färger och bilder…typsnitt på text och 
bakgrundsfärg och så vidare. Hur upplevde du det? 
 
Intervjuperson: Jag förstod ju direkt att det var Indiskas sida man hade kommit in på. Det är 
deras stil, texten är ju deras stil å så. Bilderna är ju också direkt att man ser…dom hade inte 
ens behövt skriva Indiska, man kunde utifrån första sidan se att det var det företaget. På det 
sättet tycker jag dom har lyckas bra med att…igenkänningen av Indiska, och det tror jag 
mycket bilderna ändå gör. Att man ska ha bilder. Sen hur man lägger upp dom för att det inte 
ska bli rörigt, men man ska ju ha bilder. Som Indiska har gjort då genom att sätta ut bilder på 
första sidan. Sedan kanske inte upplägget är det bästa.  
 
Jag: Påverkade webbsidans estetik din upplevelse av webbutiken och kan du i så fall 
berätta om hur? 
 
Intervjuperson: Jo det gör det ju. Jag får ju som en…man får ju samma känsla av att gå in på 
hemsidan som man får när man går in i butiken. Man får direkt en bild av deras produkter, 
vad dom har för typ av kläder och inredning och så. Det får man ju se det första man kommer 
in, så man får ju samma känsla och man känner ju som igen sig. Så det är ju en positiv 
upplevelse…att man får den där igenkänningen på hemsidan också, så att man upplever 
samma sak och man får samma känsla.  
 
Jag: Vad är det för en känsla du får då? 
 
Intervjuperson: Det är ju en positiv känsla. Definitivt. Jag gillar ju Indiskas, vad ska man säga, 
färger och inredning. Det är mysigt och så. Och på det sättet påverkade ju vad ska man säga, 
utseendet på den här hemsidan mig…på så sätt, att ja jag fick en bra känsla.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, och om det var lätt att hitta det du sökte? 
 
Intervjuperson: Nej, det var väl liksom det där att…man är ju van att dom här rubrikerna är 
tydligare, än dom var på Indiskas. Här var dom så…bilderna var ju det som tog över och var 
nummer ett. Och sen var dom i ganska liten stil, rubrikerna. Vilket kanske inte gör så 
mycket…det är inte. Det var egentligen ganska överskådligt så, rubrikerna talar ju om när 
man söker efter…om man vet vad man vill ha och sådär så var det väldigt tydligt. Det var 
väldigt enkelt att hitta det man söker efter om man söker någonting…så var det inte några 
problem att hitta.  
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Jag: Påverkade det här med navigationen din upplevelse av webbsidan, och i så fall kan 
du berätta hur? 
 
Intervjuperson: Nej, jag tyckte inte att det påverkade så mycket. Alltså ingenting negativt, 
eller positivt utan det var väl…det är väl bra om man inte tänker på det för då är det ju, då 
funkar det ju. Det var inget som störde mig eller som jag upplevde besvärande eller 
omständigt på det sättet. Det funkade bra. 
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information, information om priser, erbjudanden. 
Information om produkter, bilder på produkter osv.? 
 
Intervjuperson: Det första jag såg var väl nyheter. Och där hade dom väl som blandat 
smycken och kläder och allting samlat. Så allting kom upp under nyheter. Där hade jag väl 
kanske förväntat mig att man hade kunnat välja där också, om jag kanske bara hade velatt se 
nyheter på vilka kläder som är nya, eller vilken inredning som är ny. Inte att allting kommer 
upp under samma. Men annars var det ju…det går ju alltså att klicka sig fram om man 
exempelvis vill titta på kläder, och sen in underrubriken kan man ju välja vilket klädesplagg 
man är ute efter så det finns ju underrubriker som gör det lätt att hitta, om man vet vad man är 
ute efter.  
 
Men min första upplevelse…alltså när jag kom in på webbsidan. Det är ju första intrycket 
som följer med en under resten av besöket. Och jag upplevde ju i första anblicken att sidan 
var rörig. Men sen så när jag klickade mig fram lite…så var den ändå inte så rörig. Det var ju 
ganska enkelt och informativt, rubrikerna och så. Men det blir ändå som att första intrycket 
följer med en. Egentligen tycker jag att kategorierna och rubrikerna var bra. Dom var enkla, 
men ändå så är det första intrycket som man tar med sig hela vägen så att säga, på hemsidan. 
Och jag upplevde väl att hemsidan blev bättre efter ett tag, men jag får svårt att släppa den 
första känslan av hemsidan när man kom in. Och då har jag liksom hunnit bilda mig en 
uppfattning på två sekunder, och det är det som avgör om jag tycker om sidan eller inte.  
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll, och i så fall kan 
du berätta om det? 
 
Intervjuperson: Nej, det gjorde jag inte. Det enda som skulle få mig till det, är om det är något 
som intresserar en själv. Om man inte går in på hemsidan för att köpa någonting eller beställa 
någonting, eller man har nåt speciellt mål med att gå in på hemsidan, så måste det ju vara 
någonting annat som gör att man fastnar för den. Någonting spännande, eller någonting som 
har ett underhållningsvärde, som gör att man kan delta i någonting eller…Det enda som 
intresserade mig var det där med att dom hade restauranger. Jag visste inte ens om att det 
fanns…det var, det var väl det som var intressant. När man inte går in för att handla någonting 
eller göra någonting speciellt. Det gör ju att man får en annan bild av Indiska, att det faktiskt 
är mer än en klädbutik, en inredningsbutik. Dom har restaurang också! Vilket inte är så 
vanligt, att en klädbutik har. Och det blev jag intresserad av, hur det är och hur det funkar, och 
jag blev intresserad av att besöka en sån butik som har en restaurang. För Indiska är ju som 
ändå bra på att bygga en miljö med sin inredning och sin stil, så då blev man ju intresserad av 
hur en Indiska restaurang kan se ut. Men att man blir engagerad har nog att göra utifrån var 
och ens intresse. 
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Jag: Hur tror du att webbsidan hade kunnat engagera dig mer? 
 
Intervjuperson: Ja det skulle möjligtvis vara så att det var musik, exempelvis i början. Eller att 
det finns nån rörligt bild direkt, att man har nån tv snutt som går direkt när man kommer in. 
Eller någonting som fångar en bättre det första som händer när man kommer in på sidan. Om 
det skulle vara en tävling ska det nog vara en lite annorlunda tävling för att fånga mig. 
Någonting som gör en nyfiken, någonting som är nytt som inte alla har. I så fall ska det vara 
någonting som är lite annorlunda.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns någon röd tråd, eller tema som karakteriserade 
webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det var väl deras…karakteristiska för dom att ha bilder, bilder på varje sida. 
Väldigt mycket bilder. Sedan deras typsnitt det här sirliga som följer med. Sen tyckte jag som 
sagt att det var mycket positivt att man får samma känsla av webbsidan som butiken. 
Inredningsmässigt så påminde dom ju om varandra…och det var bra, positivt. Om man gillar 
Indiskas stil då så att säga. Men jag fick ett positivt intryck av…just det här att man fick 
samma känsla. Helheten så att säga.  
 
Jag: Finns det något övrigt som du vill berätta om din upplevelse av webbsidan som du 
vill tillägga eller kommer på rent spontant? 

 
Intervjuperson: Njaa, i helhet tycker jag väl att det var en bra sida. Men jag kände mig liksom 
inte fångad direkt, och så var det ju att jag upplevde det rörigt från början…och det följde 
med en hela vägen. Sen var det ju positivt det här med att de också hade mat, och det visste 
jag inte om tidigare.  
 

Indiska – Intervjuperson 2 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 19 
 
Intervjupersonen ser lugn ut, och tittar på förstasidan en stund. Sedan klickar hon sig fram 
till en huvudrubrik, böjer sig fram och börjar läsa innehållet i lugn och ro.  
 

Jag: Kan du berätta om vad du läser just nu? 
 
Intervjuperson: Ja, dom har skrivit om miljö här. Det står att dom håller på med miljöprojekt i 
Indien. Sen kan man läsa här om vad som finns i kläderna, kemikalier och sånt. 
 
Jag: Hur reagerar du på det? 
 
Intervjuperson: Det här är jättebra, jag har inte sett att nån annan butik har nåt sånt här. Jag är 
väldigt intresserad av miljö och så…så det här var bra.  
 
Intervjupersonen fortsätter att klicka sig fram, och börjar läsa bloggen som finns på 
webbsidan.  
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Jag: Är bloggen något som intresserar dig? 
 
Intervjuperson: Ja, jag tycker det är bra att dom har en blogg, för det är intressant att läsa om 
kläder och så, och hur det ser ut i olika butiker och så…sen är det bra att man får kommentera 
i bloggen och det. 
 
Jag: På vilket sätt påverkar det dig…att man får kommentera? 
 
Intervjuperson: Det är bra att man får vara med att påverka…och det är kul att läsa vad andra 
har skrivit och så.  
 
Intervjupersonen läser en stund i bloggen och klickar sig vidare till produkterna som visas på 
webbsidan, men verkar inte reagera på något speciellt. Jag fortsätter min intervju efter 
besöket.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Ja jag tyckte den var väldigt utförlig, och det var väldigt mycket olika…kläder 
blogg och miljögrejer och så.  
 
Jag: Vad menar du med miljögrejer? 
 
Intervjuperson: Ja, jag såg att dom hade en del information om miljö och…och hur dom 
jobbar med det och så. Och miljö intresserar ju mig…det kändes bra, och pålitligt.  
 
Jag: Reagerade du på någonting speciellt på webbsidan som du minns, positivt, 
negativt? 
 
Intervjuperson: Positivt var ju att de hade så mycket underrubriker och man kunde kolla på en 
massa saker. 
 
Jag: Skulle du kunna ge ett exempel? 
 
Intervjuperson: Ja dom hade som delat upp allting i alla olika slags plagg eller nyheter och så. 
Sen var det ju det här med miljön och det var självklart ett plus, för att på en del andra butiker 
så står det ingenting om vad som finns i plaggen och så…och det känns liksom som att man 
kan lita på företaget mer då, att man känner ett större förtroende. 
 
Jag: Var det någonting mer du reagerade på? 
 
Intervjuperson: Det var ju mest det här med miljön, och att dom hade en blogg och så. Man 
kunde läsa om olika saker och kommentera i bloggen och så, och det är ju bra.  
 
Jag: På vilket sätt upplever du att det är bra? 
 
Intervjuperson: Det är bra att man kan få påverka, och det är roligt att kommentera om man 
tycker att nån har skrivit nåt bra. Sen är det roligt att läsa om företaget, och hur det ser ut i 
olika butiker och om kläder och så.  
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Jag: Upplevde du att webbsidan var underhållande för dig, och kan du i så fall berätta 
hur? 
 
Intervjuperson: Ja, det gjorde jag…det var mycket bilder på kläderna, och så var det kul med 
bloggen och tävlingar, och man kunde vinna presentkort och olika grejer. Sen var det kul att 
man kunde läsa…att det stod så mycket om företaget. Och jag tycket det var intressant för det 
gör ju liksom hemsidan med personlig. Sen tyckte jag att det var kul att man kunde se bilder 
på plaggen, att dom hade visat liksom olika kombinationer och hade en bildbok och så.  
 
Jag: Hur påverkade det här din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det påverkade positivt, just att man kände att den var så personlig. Och på 
många andra sidor kan man inte få kommentera och så, och det är bra att man får påverka.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans utseende, när det gäller färger och texter och 
bildspråk med mera? 
 
Intervjuperson: Det var bra. Bra att det var så mycket bilder och färger. Sen såg man ju att 
dom liksom hade en…att det var som samma på alla sidor. En röd tråd. Sen att det var mycket 
bilder på kläderna och så var bra.  
 
Jag: Hur påverkade webbsidans utseende din upplevelse? 
 
Intervjuperson: Att det var mycket bilder och så ljusa, fina färger påverkade mig…min 
upplevelse på ett bra sätt.  
 
Jag: Hur påverkade webbsidans utseende din upplevelse? 
 
Intervjuperson: Att det var mycket bilder och så ljusa, fina färger påverkade mig…min 
upplevelse på ett bra sätt  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, var det enkelt att hitta det du ville se? 
 
Intervjuperson: Ja, det var enkelt. För dom hade ju mycket underrubriker och man kunde 
klicka på det plagg som man ville se, och det var lätt att hitta. Fast ibland var det lite mycket 
underrubriker, och under bloggen hade dom kunnat göra det lite tydligare, och visa 
tävlingarna lite tydligare och så. Annars var det ganska lätt, men kanske inte så många 
underrubriker. Fast på förstasidan var det ju bra, för där var det lätt och ganska tydligt.  
 
Jag: Påverkade navigationen din upplevelse av webbsidan på något sätt, och kan du i så 
fall berätta hur? 
 
Intervjuperson: Nä, egentligen inte, för när det är lätt att hitta så bryr man sig ju liksom inte. 
Men om det hade varit tjorvigare så hade man ju blivit irriterad.  
 
Jag: Hur upplevde du informationen på webbsidan, exempelvis prisuppgifter, 
information om produkter, bilder på produkter osv.? 
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Intervjuperson: Mmm, den var bra. Mycket information om företaget och det var bra. Men sen 
kunde man inte se bilderna på plaggen så jättebra, och det kan ju vara lite irriterande om man 
är intresserad och vill se på nära håll. Fast det var bra också det här med att dom skrev om hur 
dom kemikalietestade kläderna och om miljö och så. Det gav liksom ett pålitligt intryck. Att 
man litar på företaget. Och om man har tid att läsa, och det finns mycket information så är det 
bra, fast man ska inte behöva läsa om man inte har tid. Fast här var det bra, för dom hade ju 
egna rubriker för där man kunde läsa mer och så om man ville. 
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll, och på vilket sätt 
i så fall? 
 
Intervjuperson: Ja, det gjorde jag. Jag tyckte det var bra att dom hade en blogg, och att man 
kunde kommentera och så. Sen fanns det så mycket man kunde göra på sidan, att man kunde 
titta på bildboken, och va med i tävlingar och sånt.  
 
Jag: Det här med att man kan kommentera och vara med att påverka en webbsida, är 
det värdefullt för dig? 
 
Intervjuperson: Ja, jag tycker det är bra att man kan komma kontakt med företaget direkt på 
sidan, och vara med och påverka det dom skriver och kanske komma med tips och sånt. För 
det ger ett pålitligare intryck, och det är roligt att få va med.  
 
Jag: Att du får känna dig delaktig och engagerad av en webbsida, hur påverkar det din 
upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Positivt, för det är inte så många sidor man kan göra det på, och det känns 
som att sidan blir mer personlig och det är bra.  
 
Jag: Du nämnde tidigare att du tyckte att webbsidan hade en röd tråd rent estetiskt. 
Överlag, la du märke till att webbsidan använde sig av något speciellt ”tema” som 
karakteriserade den, och påverkade det dig och din upplevelse? 
 
Intervjuperson: Ja, dom hade ju ett tema, och det var väl typ miljö och sånt. Sen var det ju just 
det här orientaliska, Indiska inslaget som fanns överallt, och det tyckte jag var bra för man 
fick ju som en bra helhetsbild eller vad man ska säga. Sen tycker jag som också att det passar 
ihop med kläderna som dom säljer. Men det här temat då…det känns som att det gjorde att 
man tänkte att det här är inte ett företag som bara säljer kläder, det är mer liksom. Och det 
tyckte jag var bra. Och sen om det inte ser likadant ut överallt, då tror man ju kanske att det 
inte ens är samma butik och man blir förvirrad och så. Man måste som ha en röd tråd genom 
alltet, det är liksom a och o. För annars ser det inte proffsigt ut och så.  
 
Jag: Finns det något annat spontant du vill tillägga om din upplevelse av besöket eller 
något annat som du inte nämnt som du reagerade på? 
 
Intervjuperson: Nej alltså, jag tyckte om den här sidan och jag kommer nog att besöka den 
igen, och kanske läsa mer om miljön och det, för det intresserar mig. Sen kanske jag kommer 
att se om det är nån rolig tävling eller nåt.  
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Indiska – Intervjuperson 3 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 18 
 
Intervjupersonen tittar på förstasidan, och lutar sig fram, klickar på en av bilderna, ler för sig 
själv, och ser road ut. Intervjupersonen tittar en stund på vad hon klickat sig fram till. 
 
Jag: Vad är det du ser här, är det något som intresserar dig? 
 
Intervjuperson: Ja, dom har en sån här inspirationssida och en bildbok med olika plagg och 
material å…och lite sånt, och det här var ju kul. 
 
Intervjupersonen klickar vidare efter en stund och börjar läsa bloggen.  
 
Jag: Vad är det du ser nu, är det nåt intressant? 
 
Intervjuperson: Nja, intressant och intressant. Men det är kul med bloggar, tycker jag iaf. Kul 
att se vad dom skriver, och så fanns det tävlingar här också.  
 
Jag: Är tävlingar på en webbsida något som intresserar dig? 
 
Intervjuperson: Njoo, alltså det beror ju på vad det är för tävlingar, men…det är bra att det 
finns, i alla fall om man kan vinna 10.000! Det kan ju va kul att se vad andra har skickat in 
också…här är det nån som har skickat in en bild på sig själv…hmm var ju inte så snygg men 
iaf.  
 
Intervjupersonen, klickar sig vidare till produktutbudet.  
 
Intervjuperson: Oj, den här var snygg!...Inredning, det är ju också kul.  
 
Intervjupersonen lutar sig tillbaka en stund. 
 
Intervjuperson: Nu har jag nog sett allt jag vill se! 
 
Jag börjar ställa mina övriga frågor.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Den var positiv. Kul att det fanns så mycket att titta på. Roligt att läsa bloggen 
också, jag brukar läsa bloggar. Sen var det kul med inspirationssidan, inte alla som har.  
 
Jag: Var det något speciell i övrigt du reagerade på, något du minns? 
 
Intervjuperson: Ja, alltså jag reagerade på att det stod så mycket om miljö och så. Nu orkade 
jag inte läsa det, men det är bra att det finns när man har tid att läsa. Jag har inte sett nån 
annan sida som skriver om miljö…så det reagerade man ju på. Sen det här med bloggar, det 
har ju många andra sidor, så jag kan väl inte säga att jag värsta reagerade, men bra ändå. Men 
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direkt jag kom in på sidan så reagerade jag ju ändå, för den ser ju lite annorlunda ut, alltså 
med mycket bilder och lite huller om buller.  
 
Jag: Vad var du mest intresserad av på den här webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det var ju inspirationssidan, och att det var mycket bilder och inte bara på 
produkterna. Sen var ju bloggen bra, att man kunde se hur det såg ut i olika butiker. Bilder är 
alltid bra, det är ett måste.  
 
Jag: Upplevde du att du blev underhållen av webbsidan och kan du berätta hur i så fall? 
 
Intervjuperson: Jo, det blev jag. Dels bloggen då, men också inspirationssidan. 
 
Jag: Kan du berätta hur det påverkade din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Positivt, för om det inte är roligt…då är det ju liksom tråkigt, och då vill man 
inte besöka sidan igen… om dom inte har värsta plaggen förstås som är skitsnygga och man 
känner att man måste titta på dom. Fast det här med inspiration kan ju få en att bli mer 
inspirerad av plaggen, och det är väl det som är tanken antar jag.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans utseende? 
 
Intervjuperson: Det var bra, bra med mycket bilder. Ibland lite rörigt, men man ser ju att dom 
följer en röd tråd. Bra med färger, inte för tråkig.  
 
Jag: Hur påverkade webbsidans utseende din upplevelse? 
 
Intervjuperson: Positivt, men ibland lite för mycket kanske. Men som sagt bra med bilder och 
färger, men det måste också vara lite organiserat.  
 
Jag: Hur skulle du själv önska att webbsidans estetisk såg ut? 
 
Intervjuperson: Jag vet inte…kanske lite mer cleant. Inte så stökigt kanske. Fast den känns ju 
annorlunda och det var bra.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, var det lätt att hitta det du sökte? 
 
Intervjuperson: Alltså den var sådär. Huvudrubrikerna var bra, och produktkategorierna var 
bra, där var det lätt. Men sen när man klickade på en huvudkategori kunde det bli lite för 
mycket. Tex under bloggen, där hade dom kunnat rensa lite. Och sen fattar jag inte varför 
dom har lagt tävlingarna under bloggen, det borde dom lyfta fram mer. Typ första sidan 
kanske…för det är inte säkert jag hittat dom om jag bara gått in snabbt.  
 
Jag: Påverkade navigationen din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nej, egentligen inte. Visst, lite tjorvigt att hitta ibland, men det viktiga är att 
man kan hitta produkterna och det kunde man ju. Alltså, det påverkade väl lite negativt, men 
inte så att det påverkade hela min upplevelse.  
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Jag: Hur upplevde du webbsidans information. Priser, erbjudanden, info om produkter 
och övrig information? 
 
Intervjuperson: Joo, den var bra. Det fanns mycket information. Fast på produkterna var det 
sådär för man kunde inte klicka upp bilderna så stort. Där borde dom göra så att man kan 
klicka upp dom större. För det är just det när man ska se produkter på Internet så är det väldigt 
viktigt att man verkligen kan se hur dom ser ut. Jag skulle inte köpa nåt om jag inte kunde se 
det ordentligt. Sen hade dom ju väldigt mycket information om företaget såg jag, och om 
miljöarbete och sånt. Jag orkade inte läa nu, men jag tycker ändå det är bra om man vill läsa. 
För jag kanske vill gå in en annan gång och läsa.  
 
Jag: Påverkade informationsbiten din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Njaa, jo bilderna måste dom ju förbättra till en bättre kvalitet.  
 
Jag: På produkterna? 
 
Intervjuperson: Ja precis, man måste ju kunna se dom bättre. Men annars påverkade det väl 
inte min upplevelse av besöket. Däremot påverkade det ju min upplevelse av företaget 
positivt. Att det fanns så mycket information och så om miljö. Men det är ju liksom 
skillnad…man får ju en helhetsupplevelse. Om jag tycker att företaget är bra, ja då kanske jag 
blir mer positivt inställd till hemsidan och tvärt om. Men sådär direkt så är nog inte 
informationen nåt som påverkar själva upplevelsen så mycket…det ska ju vara då om den är 
så dålig att jag blir irriterad, då påverkar det ju negativt. Men om den är okej, så tänker man ju 
inte på det.  
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll, och kan du i så 
fall berätta hur, och din upplevelse av det? 
 
Intervjuperson: Jo det blev jag väl. Eller kanske inte just nu, men tävlingar är kul, och nu var 
jag ju inte med i nån tävling så jag kanske inte blev engagerad just nu. Men bloggen var bra, 
och att man kunde kommentera.  
 
Jag: Det här med att man kan kommentera, är det viktigt för dig att du kan föra en 
dialog med andra besökare på sidan, eller är det med företaget som är viktigt? 
 
Intervjuperson: Med andra besökare är inte så viktigt på en sån här hemsida, det finns ju andra 
forum för sånt. Men med företaget är viktigare. Kanske att man får påverka, eller ge tips och 
komma i kontakt. Då känns det mer som om man är i ett med företaget, och det blir mycket 
personligare. Det kan till och med vara positivt att det finns en bild på dom som jobbar med 
företaget eller hemsidan och så. Då känns det också mer personligt…och det blir ju 
pålitligare, det blir det.  
 
Jag: På vilket sätt blir det pålitligare? 
 
Intervjuperson: Man får ett ansikte med dom som jobbar, och det blir som att ”man lär känna 
företaget”.  
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Jag: Hur påverkade engagemangsbiten och det här som du pratade om senast din 
upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det påverkade mycket. Om ett företag lyckas få en engagerad så är det nog 
det som påverkar mest. Men jag tror inte att det är så lätt, för jag kanske inte blir engagerad av 
samma sak som alla andra. Men att det känns personligt påverkar också mycket, för då börjar 
jag tycka om företaget mer.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan? 
 
Intervjuperson: Jo det fanns det. Just det här Indiska temat genomsyrade ju hemsidan, och sen 
tyckte jag att man skulle kunna säga att miljö också var ett tema. Men utseende och innehåll 
hängde ihop. 
 
Jag: Hur påverkade detta din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det var bara positivt, för då ser man att det är genomtänkt. 
 
Jag: Finns det något övrigt spontant som du vill tillägga eller berätta om din upplevelse 
av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nej, förutom att den var bra. Jag kommer nog att besöka den igen.  
 
 

Nudie Jeans – Intervjuperson 4 
 
Kön: Man 
Ålder: 25 
 
Intervjupersonen tittar en stund på första sidan och ser fundersam ut. Sedan klickar han på 
länken videos. 
 
Intervjuperson: Ahhh, det här var inte bra! 
 
Jag: Vad var det som inte var bra? 
 
Intervjuperson: Den laddar upp alldeles för sakta, jag får panik. Om en webbsida inte har 
laddat upp inom tre sekunder lämnar jag sidan direkt. Det finns till och med undersökningar 
som visar att besökare på webbsidor högst ids vänta i tre sekunder för att sidan ska ladda upp 
innan dom lämnar den.  
 
Jag: Okej, men om du fortsätter att titta på någonting annat då? 
 
Intervjupersonen fortsätter titta på sidan, kikar snabbt in på bloggen men går sedan vidare 
till produktutbudet.  
 
Jag: Du tittade på bloggen ganska snabbt, men lämnade den sen. Är det något som inte 
intresserar dig? 
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Intervjuperson: Nej, bloggar intresserar mig inte det minsta. Och speciellt inte när företag har 
bloggar i sina webbutiker. Det känns som att det endast är i reklamsyfte, och det intresserar 
mig inte.  
 
Intervjupersonen tittar på klädesplaggen ganska länge.  
 
Jag: Vad tittar du på här, är det något som intresserar dig, som du har fastnat för? 
 
Intervjuperson: Ja dom har ju ganska mycket schyssta kläder. Och det är lätt att hitta det man 
söker osv. Det är lite störande bara att man inte kan förstora bilderna ordentligt. Jag har svårt 
att tro att jag skulle köpa den här tröjan tex. Den kostar 1000 kr, och jag kan inte se hur den 
ser ut bakifrån.  
 
Intervjupersonen fortsätter att titta en stund på kläderna, försöker genomföra ett köp men 
avslutar innan genomförandet.  
 
Intervjuperson: Det här är inte heller bra…att man måste bli kund och logga in innan man kan 
köpa någonting. Allt som tar tid på en webbsida är inte bra, som kund vill man att det ska vara 
lätt och gå snabbt. Det är därför man handlar över Internet. Dom vill ju bara ha ens uppgifter 
för att dom ska kunna skicka reklam…det ska räcka med adressen, och kanske mailen om 
man vill.  
 
Intervjupersonen fortsätter att titta lite snabbt under de övriga rubrikerna ”bildgalleriet” och 
”webb TV:n” men verkar inte intresserad. Jag påbörjar mina övriga intervjufrågor.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Mitt första intryck var inte positivt eftersom den tog lång tid att ladda upp. 
Och normalt sett hade jag nog lämnat sidan direkt. I övrigt…det är inget fel på den här sidan. 
Jag tycker bara att det är onödigt med bloggar, och annat som endast är i reklamsyfte. Om jag 
vill handla i en webbutik är jag inte det minsta intresserad av att samtidigt läsa en blogg.  
 
Jag: Förutom detta, var det något speciellt du reagerade på, minns? 
 
Intervjuperson: Ja, att bilderna inte gick att förstora tillräckligt bra, och det är ju 
grundläggande för att jag ska kunna köpa någonting. Annars rent layoutmässigt funkar 
webbsidan bra, den är helt ok.  
 
Jag: Vad blev du mest intresserad av på webbsidan? 
 
Intervjuperson: Produkterna. Jag brukar inte vara intresserad av någonting annat om jag 
besöker en webbutik.  
 
Jag: Är det viktigt för dig att du känner dig underhållen av en webbsida, och tyckte du 
att den här webbsidan var underhållande för dig? 
 
Intervjuperson: Nej, det är inte viktigt alls. Jag har inget behov av att bli underhållen när jag 
besöker en webbutik. Så nej, jag blev inte underhållen. 
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Jag: Hur upplevde du webbsidans estetik? 
 
Intervjuperson: Den var bra, snygg layout…absolut inget fel på den. Den ser proffsig ut.  
 
Jag: Påverkade estetiken din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Njoo, det gör den väl alltid. Det är ju det första man ser. Det ser ju proffsigare 
ut om sidan är snygg. Och layouten kan ju förmedla vilken typ av produkter som säljs. Jag 
menar, går jag in på en sida som har rosa baggrund och blommor, så inte stannar jag ju kvar 
då. Men här ser man ju att det kanske är en sida som har produkter som åtminstone tilltalar 
mig.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation? 
 
Intervjuperson: Relativt bra. Produktindelningen var bra. Däremot tycker jag inte att dom 
behöver dela upp sidan i en webbshop, och i en massa annat krams. Det räcker med att ha en 
webbshop, det blir lite mer överskådligt då. Sen vill jag kunna se vad webbsidan erbjuder 
direkt på första sidan och det gjorde jag inte här. Det var lätt att hitta, men det krävdes onödigt 
många klick.  
 
Jag: Påverkade navigationen din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nej, egentligen inte. Visst den hade kunnat vara lite lättare, men upplevelsen 
av webbsidan nej.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information. Priser, erbjudanden, 
produktinformation osv.? 
 
Intervjuperson: Mycket negativt att jag inte kunde se bilderna ordentligt. Annars ingenting jag 
funderade på. Onödigt att man var tvungen att skaffa inloggningsuppgifter. Det gjorde att jag 
inte skulle idas genomföra ett köp.  
 
Jag: Påverkade detta din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nja lite, eftersom jag inte kunde se bilderna så bra. Det ger ju ett opålitligt 
intryck.  
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll? 
 
Intervjuperson: Nej, men jag har inget behov av att känna mig engagerad i en webbutik heller, 
absolut inte. Så den biten påverkade mig ju inte. Jag måste ju inte engagera mig, och det är 
bra.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan, 
och i så fall kan du beskriva hur? 
 
Intervjuperson: Jo det gjorde jag. Det var samma färger, typsnitt osv överallt. Sedan så passar 
layouten de produkter som säljs. Innehållet på sidan kunde relateras till layouten…det gör ju 
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att man upplever sidan som genomtänkt och proffsig. Så det var bra. Det var en bra helhet, 
och det ger en ju ett bättre helhetsintryck.  
 
Jag: Finns det något annat som du spontant vill berätta om din upplevelse av 
webbsidan? 
 
Intervjuperson: Överlag tycker jag att webbsidan är helt okej, lite småmissar här och där. Men 
det är ju sånt dom hade kunnat fixa till snabbt.  
 

Nudie Jeans – intervjuperson 5 
 
Kön: Man 
Ålder: 21 
 
Intervjupersonen tittar en stund på första sidan. Han går sedan in och tittar på webb TV:n. 
Sedan börjar han skratta lite.  
 
Jag: Vad är det du tittar på nu, är det något underhållande? 
 
Intervjuperson: Haha, ja…dom har ju rätt coola grejer här.  
 
Jag: Vad är det för grejer? 
 
Intervjuperson: Nä, men livespelningar…jag tror att det är i nån av butikerna.  
 
Intervjupersonen ägnar en stund att titta på webb TV:n och fortsätter sedan att titta på 
bloggen och läser en stund.  
 
Jag: Kan du berätta om bloggen? 
 
Intervjuperson: Jag tittar på en tävling här. Man ska skicka in en bild på sina jeans och skriva 
hur länge man har använt dom utan att tvätta dom. Det är fan en kille som har haft ett par 
jeans i ett år och tvättat dom en gång! 
 
Jag: Känner du att bloggen är underhållande för dig? 
 
Intervjuperson: Ja, den här tävlingen var ball iaf.  
 
Intervjupersonen läser bloggen en stund, och klickar sig vidare till produkterna. Titta, lutar 
sig fram och läser noga, sedan går han tillbaka till förstasidan och stannar upp. Jag börjar 
ställa mina frågor.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Den var cool. Jag gillar den.  
 
Jag: På vilket sätt? 
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Intervjuperson: Fanns mycket coolt att titta på, snygga kläder.  
 
Jag: Var det något särskilt du reagerade på minns? 
 
Intervjuperson: Bra webbsida, innehöll mycket…roliga tävlingar. Webb TV:n. Snygg 
sida…vad heter det…layout.  
 
Jag: Vad blev du mest intresserad av på webbsidan? 
 
Intervjuperson: Bloggen, eller olika videos som dom hade.  
 
Jag: Var webbsidan underhållande för dig, och kan du i så fall berätta om hur? 
 
Intervjuperson: Ja, absolut. Det var en rolig sida, den innehöll mycket. Det var liksom mer än 
bara produkterna rakt upp och ner, man fick en bra känsla av företaget. 
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans utseende? 
 
Intervjuperson: Den var snygg, snygga bilder, snygga färger.  
 
Jag: Påverkade webbsidans underhållning, och utseende din upplevelse av webbsidan, 
och i så fall hur? 
 
Intervjuperson: Ja, det påverkade positivt, jag blev glad. Utseendet…det påverkade också 
positivt, inte så att jag blev glad kanske, men det var snyggt.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, var det lätt att hitta det du sökte? 
 
Intervjuperson: Ja, jag skulle ju kolla på ett par jeans som jag vill ha och jag hittade dom. Det 
var inga problem, så ja, jag upplevde den som rätt enkel.  
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nej inte direkt, jag hade ju redan fått ett bra första intryck, så även om det 
varit svårare kanske det inte skulle ha påverkat hela webbsidan negativt. Men det är ju alltid 
en fördel om det är lätt att hitta.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information. Information om produkter, om 
företaget, hur man handlar osv.? 
 
Intervjuperson: Den var bra, jag såg inga problem med att handla. Däremot gick inte bilderna 
att förstora så bra, det var lite synd. Om man vill se på nära håll så gick det inte. Skulle vara 
bra om man kunde se baksidan av plaggen också. Annars tänkte jag inte så mycket på 
informationen, men jag såg inga problem med den.  
 
Jag: Påverkade din upplevelse av webbsidan att du inte kunde se bilderna tillräckligt 
tydligt? 
 
Intervjuperson: Nja, inte i helhet. Men ja, lite ändå…det är ju inte ett plus i alla fall.  
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Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll, kan du i så fall 
berätta om det? 
 
Intervjuperson: Kanske inte direkt engagerad. Jag kanske hade kunnat göra det, men då hade 
jag nog vart tvungen att ägna lite mer tid, och kanske delta i något…nej det kan jag inte säga.  
 
Jag: Är det viktigt för dig att du känner engagemang på en webbsida? 
 
Intervjuperson: Alltså, det beror ju på vad det är för webbsida, men i en webbutik…kanske 
inte engagerad, det är inte ett måste. Fast skulle jag känna mig engagerad så skulle det väl 
vara en fördel, fast jag vet inte vad det skulle vara som gjorde mig engagerad.  
 
Jag: Att ha möjlighet att kommentera innehållet på webbsidan, är det något som är 
viktigt för dig? 
 
Intervjuperson: Viktigt och viktigt…ja men jag tycker att det är bra om man kan det. Det är 
kul att kunna kommentera och läsa andras kommentarer. Webbsidan blir ändå mer personlig 
då. Det är bra om man kan det. Det är ju också en sån där grej som gör att sidan blir lite mer 
levande.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan? 
 
Intervjuperson: Ja, det fanns det. Jag tyckte som att allt hängde ihop på ett bra sätt. Det var 
liksom allt…musiken, videos, bloggen, tävlingarna, utseendet.  
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Jo, på så sätt att den kändes genomtänkt och proffsig. Jag kunde direkt se att 
det här var en sida för mig.  
 
Jag: Är det viktigt för dig att sidan ser proffsig ut? 
 
Intervjuperson: Ja, annars vågar man inte handla där.  
 
Jag: Finns det något övrigt spontant som du vill säga om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det var en bra upplevelse.  
 

Nudie Jeans – intervjuperson 6 
 
Kön: Man 
Ålder: 22 
 
Intervjupersonen klickar direkt in sig på rubriken ”Videos” och tittar nyfiket en stund, och 
småler lite. Sedan klickar han vidare och tittar på Webb TV:n,  stannar till och tittar på ett 
klipp en bra stund.  
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Jag: Vad tittar du på nu? 
 
Intervjuperson: Ett klipp med Soundtrack of our lives. Dom har en livespelning i en butik.  
 
Jag: Är det något som intresserar dig? 
 
Intervjuperson: Ja, det var ballt, att man kunde kolla på sånt här. Speciellt eftersom jag gillar 
dom.  
 
Intervjupersonen tittar på några andra klipp en stund också, och navigerar sig sedan vidare 
till bloggen och läser även denna en stund.  
 
Jag: Tilltalar bloggen dig? 
 
Intervjuperson: Ja, jag tycker det är roligt att läsa bloggar. Några har skickat in bilder på sina 
jeans…jag har ett par sånna här jeans!  
 
Jag: Vad står det mer i bloggen som är roligt att läsa? 
 
Man kan titta på bilder från lite butiker och dylikt.  
 
Intervjupersonen klickar sig sedan vidare och tittar på tröjor. Han klickar på några produkter 
och tittar på dem en stund. Sedan tittar han under alla underrubriker igen, och går tillbaka 
till första sidan.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Min upplevelse var positiv. Det här var en bra sida. 
 
Jag: Kan du beskriva hur? 
 
Intervjuperson: Dom hade videos, musik, blogg och sånt. Det var underhållande.  
 
Jag: Var det något speciellt du reagerade på eller minns? 
 
Intervjuperson: Ja, först när jag klickade på rubriken ”Video” så tog det en stund att ladda 
upp, och då orkar man inte fortsätta titta. Men sen när jag gick in och tittade på webb TV:n så 
gick det inte lika långsamt, och den var rolig att titta på. Men sen reagerade jag på att butiken 
såg ut som ett par jeans, och det tycket jag var lite fyndigt.  
 
Jag: Du säger att du tyckte att webbsidan såg ut som ett par jeans, hur menar du då, 
och kan du beskriva din upplevelse av webbsidans utseende? 
 
Intervjuperson: Alltså layouten var som ett par jeans i färgerna och så…och jag antar att det är 
det som är tanken. Annars var den bra…mörka färger, bilder, snygga bilder. 
 
Jag: Påverkade webbsidans utseende din upplevelse av besöket? 
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Intervjuperson: Jo, för direkt när jag kom in på sidan så tyckte jag att den var cool och ville 
fortsätta titta.  
 
Jag: Hur påverkade underhållningsbiten din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: På ett positivt sätt, för på alla sidor kan man inte se livespelningar…eller på 
de flesta sidor som jag har varit in på kan man inte det, och det var lite annorlunda.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, var det lätt att hitta det du sökte? 
 
Intervjuperson: Jo, det tyckte jag. Det var då inget som jag hade nåt problem med.  
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av webbsidan, och i så fall hur? 
 
Intervjuperson: Nej, det tror jag inte. Inte eftersom det inte var några problem. På ett sätt kan 
jag tycka att man borde komma in i butiken direkt. Att det ska vara först. Nu var man tvungen 
att klicka sig fram för att komma in i butiken, och den tycker jag borde stå i fokus. Allt det 
viktiga ska finnas på första sidan. Men jag tyckte inte att den här sidan var dålig…men om jag 
hade ändrat på något så hade jag ändrat på det.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information. Produktinformation, prisuppgifter, 
övrig information. Var den tydlig, otydlig? 
 
Intervjuperson: Ja, jag tyckte väl att den var tydlig. Lite dålig upplösning på bilderna var det 
dock. Det var svårt att se hur plaggen ser ut ordentligt. Svårt att se detaljer. När man inte kan 
känna på plaggen, så vill man åtminstone kunna se dom på nära håll. Det är jäkligt drygt att 
måsta skicka tillbaka när man beställer från Internet om man inte är nöjd. Annars vet jag inte 
om det var någon speciell information jag reagerade på.  
 
På ett sätt ger ju bloggen lite information om företaget också, och det kan ju vara positivt och 
negativt. Alltså, jag tycker det är kul att läsa bloggar, men det får inte upplevas som reklam. 
Det kan snabbt gå över till att bli negativt. Det är verkligen viktigt att dom skriver om roliga 
saker, och inte typ om alla butiker dom har.  
 
Jag: Påverkade informationen din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nja..ne inte så mycket… 
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll? 
 
Intervjuperson: Jo på nåt sätt…men…jag kan inte förklara hur. Jag kände mig engagerad, men 
jag gjorde ju som ändå inget förutom att kolla på en massa saker. Men jag levde mig liksom in 
i sidan…kanske därför.  
 
Jag: Var det positivt för dig? 
Ja, det var positivt. 
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan, 
och kan du i så fall berätta hur? 
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Intervjuperson: Ja, du minns ju att jag tyckte att webbsidan såg ut som ett par jeans. Det skulle 
jag vilja säga är temat…dels för att dom säljer jeans, främst. Sen handlade ju tävlingarna om 
jeans…och musiken passade liksom bra ihop med jeans! 
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Oh ja. Om det inte hänger ihop, så tycker man ju att nån kanske var full när 
dom gjorde webbsidan haha. Nej, men det måste ju se proffsigt och genomtänkt ut.  
 
Jag: Finns det något övrigt du vill säga om ditt besök på webbsidan? 
 
Intervjuperson: Njaa, jag tror jag har sagt det mesta faktiskt.  
 

Fifth Avenue Shoe Repair – intervjuperson 1 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 30 
 
Intervjupersonen tittar en stund på första sidan, och klickar sig sedan vidare för att titta på de 
produkter som säljs men ser ointresserad och likgiltig ut. Intervjupersonen klickar sig fram en 
stund och tittar på produkutbudet som finns. Eftersom intervjupersonen inte verkar reagera 
på något särskilt på webbsidan påbörjar jag att ställa mina frågor efter besöket.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbutiken? 
 
Intervjuperson: Väldigt enkel, väldigt strikt. Lätt, lätt att hitta, lätt att förstå. Nästan på 
gränsen från enkel till tråkig.  
 
Jag: Vilka faktorer på webbsidan reagerade du störst på. Positivt, negativt? 
 
Intervjuperson: Positivt för att den är väldigt enkel och lättöverskådlig. Jag behöver inte 
klicka massa gånger för att förstå vad sidan innehåller, man ser det på första sidan redan vad 
den innehåller, och allt som finns, finns på första sidan. Kategorierna är väldigt enkla åå…det 
är lätt att hitta. Nackdelen är ju då att den ger inte…jag antar att den ger ett uttryck som dom 
vill uppnå. Att den är ganska strikt och sådär, med tanke på vad det är för produkter de säljer. 
Men det är inte någonting som tilltalar mig.  
 
Jag: Upplevde du att webbsidan hade något underhållningsvärde för dig? 
 
Intervjuperson: Nej, absolut inte. Inget underhållningsvärde alls.  
 
Jag: Hur påverkade det dig, och din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Jag tror att det här är en webbutik som man känner till och när man kommer 
in på den så har man sökt reda på den, eller då går man in på den för att man har som avsikt 
för att titta på just de här kläderna. Jag tror inte att det behövs någon underhållning på en sån 
här typ av sida. Man går in här för att handla de här kläderna och dom har ett visst sortiment. 
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Ett ganska begränsat sortiment.  Så, på den här sidan går man inte in för att få ett 
underhållningsvärde. Man behöver inte det, förväntar sig inte det av den här sidan.  
 
Jag: Men vad tror du skulle krävas på den här typen av webbsida för att du skulle 
intressera dig av den, direkt du kom in på webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det här är ju inte en stil eller kläder som tilltalar mig, som passar mig. Det 
skulle ju behöva vara ett annat klädsortiment för att få mig att fastna. Jag tror att om man 
spontant hamnar på den här sidan så har man den typ av modeintresse, och det är det som gör 
att man kanske fastnar och just vill ha de här kläderna. För det är ju det som är i fokus på den 
här sidan, det är ju kläderna och den här nischen som de har som är ganska smal.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans estetik, när det gäller färger och texter och bildspråk 
med mera? 
 
Intervjuperson: Väldigt minimalistiskt. Väldigt, nästan kalt på nåt vist. Väldigt avskalat och 
rent. Och det ger väl den, det är väl den känslan dom vill ge också och det lyckas dom ju med. 
Alltså sidan, upplevelsen av sidan är ju precis i stil med de varor dom säljer, och det är ju den 
känslan dom vill förmedla och det lyckas dom ju med också.  
 
Jag: Hur påverkade den estetiska layouten din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Ja, det var väl att den…estetiken gjorde väl att man direkt förstod att det här 
var en väldigt nischad sida med ett visst typ av mode. Den här sidan tilltalade inte mig 
estetiskt…den passar inte mig. Det är en väldigt specifik målgrupp dom har.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, var det enkelt att hitta det du ville se? 
 
Intervjuperson: Väldigt enkelt och det är ju positivt. När man ser redan på första sidan vad 
den innehåller. Man behöver inte klicka flera steg, och det var ju väldigt positivt, väldig 
fördel. Det fanns inga tveksamheter. Det var nog bland de enklaste sidor jag sett. Vilket också 
gör den så bra.  
 
Jag: Hur upplevde du informationen på webbsidan, exempelvis prisuppgifter, 
information om produkter, bilder på produkter osv.? 
 
Intervjuperson: Det var däremot svårt. I alla fall hur man ska veta hur man ska genomföra ett 
köp. Om det verkligen var en webbutik och man kunde shoppa online. Sen när jag klickade på 
vissa produkter var det väldigt mycket, och väldigt lång information på engelska, som man 
känner att man inte orkar läsa, när man väl har klickat upp en produkt. När det gäller att hitta 
produkterna var det enkelt, men när man väl klickat på produkten var det tjorvigt med lite 
mycket text. Och sen som sagt väldigt svårt att veta hur jag ska göra för att genomföra ett köp.  
 
Jag: Kan du berätta om hur det här med informationsaspekten påverkade din 
upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Informationen på första sidan var väldigt tydlig, men sen i steg två var det mer 
tjorvigt. Man har lyckas väldigt bra med första sidan, och att dra ner på en massa intryck. Och 



REBECKA HEDLIN  Examensarbete upplevelseproduktion D 
rebhed-6@student.ltu.se  2010-06-02 
 
 

 78 

det var positivt för mig, positiv upplevelse. I steg två var man dock inte lika tydlig och det 
tycker jag man kan förbättra. 
 
Jag: På vilket sätt? 
 
Intervjuperson: Mindre text, och gärna på svenska. Och man kan informera också om att man 
kan handla, redan på första sidan.  
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll? 
 
Intervjuperson: Nej, och det har nog att göra med att deras produkter inte tilltalar mig. Och 
stilen, utseendet på sidan är inte heller nåt som tilltalar sinnet. Det är väldigt enkelt. Det är ju 
en fin linje det där med att ha en sida som är väldigt enkel och tydlig, gentemot att ha en sida 
som ger en känsla, en upplevelse. Det är väldigt svårt med balansen däremellan, att sidan 
måste vara enkel, men ändå måste man få en bra känsla och en upplevelse. Så för min del är 
den här webbsidan för avskalad för att jag ska känna att det är tilltalande att handla deras 
produkter.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns någon röd tråd, nåt tema som karakteriserade 
webbsidan? 
 
Intervjuperson: Den röda tråden är ju att allting såg likadant ut och man hade samma stil på 
allting. Det var en helhet i alltihopen. 
 
Jag: Hur påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det har ju med helheten att göra, att man ändå fick en bra känsla av att allt har 
samma stil. Även om det inte tilltalar en så ser det ju proffsigt ut, och det hänger ihop. Det 
syns att det är genomtänkt.  
 

Fifth Avenue Shoe Repair – intervjuperson 2 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 19 
 
Intervjupersonen klickar sig direkt fram till de produkter som finns på webbsidan, och tittar 
en stund, men reagerar inte på något speciellt. Jag påbörjar min intervju.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Den var enkel. Men det fanns inte så mycket att titta på. Färgerna var ganska 
tråkiga, svart och vitt. Det var liksom…ja det var enkelt, och det var bra men inte så roligt 
kanske.  
 
Jag: Vad reagerade du på starkast på webbsidan, positivt, negativt? 
 
Intervjuperson: Ja, just det här att det var så enkelt, och det var väldigt bra. Det var bra att 
man kunde se sidans innehåll direkt på första sidan, man behövde inte klicka sig fram liksom. 
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Samtidigt så kände jag väl inte att det var så roligt…den var lite för stel liksom. Den ser 
proffsig ut, men ja…öööhm man får liksom ingen känsla. Den är lite för tråkig.  

 
Jag: Upplevde du att webbsidan hade något underhållningsvärde för dig? 
 
Intervjuperson: Nej, inte alls. Alltså kläderna och så var ju fina, men det fanns liksom inget 
som gjorde att det var kul och så.  
 
Jag: Hur påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Ja, det var ju negativt. För jag blev inte så intresserad av att titta på kläderna 
och det efter att ha sett första sidan. 
 
Jag: Om du hade önskat att underhållningsvärdet skulle se ut på den här webbsidan, 
hur hade du önskat att det sett ut då?  
 
Intervjuperson: Lite mer färger, och just det här med att dom inte bara visar 
produkterna…kanske att man hade kunnat få se plaggen i olika kombinationer, och få lite tips 
och inspiration. Ja…lite mer inspiration kanske. Och att man hade kunnat komma i kontakt 
med företaget på nåt sätt direkt på hemsidan. Och sen att man kanske hade kunnat läsa lite 
mer om företaget, för det tycker jag är intressant, för då blir det lite mer personligt.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans estetik, när det gäller färger och texter och bildspråk 
med mera? 
 
Intervjuperson: Alltså, lite stel, avskalad. Men samtidigt gjorde det har ju…alltså det 
avskalade att det var enkelt och det var bra. Men annars lite tråkig, och det påverkade ju mig 
att jag tyckte att webbsidan var tråkig.  
 
Jag: Du har ju nämnt lite grann om navigationen, och att det var lätt att hitta. 
Påverkade det din upplevelse av webbsidan och i så fall hur? 
 
Intervjuperson: Ja, alltså det var väldigt positivt. Alltså, annars brukar man inte tänka på det 
för om det funkar så funkar det ju. Men här var det väldigt lätt, och det var väldigt bra.  
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll? 
 
Intervjuperson: Nej inte alls. 
 
Jag: Kan du berätta mer, varför blev du inte engagerad och hur påverkade det din 
upplevelse av besöket? 
 
Intervjuperson: Ja, det var ju inte så bra, för om man blir engagerad då vill man ju besöka 
igen. För då kommer man ju liksom ihåg webbsidan mer…alltså det får ju en att kanske 
komma tillbaka och se mer och göra mer. Och här fanns det ju liksom inget sånt förutom att 
man kunde se kläderna, och dom var ju snygga och så…men det var liksom allt.  
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Jag: Hur upplevde du webbsidans information. Exempelvis, prisuppgifter, 
produktbilder, erbjudanden osv? 
 
Intervjuperson: Ja, alltså här fanns ju ingen information om företaget som på den andra sidan. 
Och det hade man kanske kunnat haft för dom som är intresserade. Men annars…det var ju 
tydligt, dom hade bra information om vilket material det var i produkterna och så vid varje 
produkt. Helt okej, inget jag la nån vikt vid. 
 
Jag: Påverkade informationen din upplevelse av webbsidan och i så fall hur? 
 
Intervjuperson: Nej, det gjorde den väl varken mer eller mindre, inget som jag reagerade på. 
Det var väl bra ändå, fast det var inte så bra att det var på engelska vissa saker, för man orkar 
inte läsa engelska hahaha.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan, 
och kan du berätta om det i så fall? 
 
Intervjuperson: Njoo, nog fanns det det. Allting går ju i samma stil färger och så…sen känns 
det också som att det var dyrt, och det var det! Alltså utseendet gjorde att man fick känslan av 
att det var dyrt. Men det är alltid bra om allt går i samma stil, för annars ser det ju inte 
proffsigt ut, så att det påverkar ju att man får ett helhetsintryck. Men det räcker liksom inte för 
att man ska få en bra känsla, eller en upplevelse eller vad man ska säga. Fast om dom inte har 
det…alltså om det inte var en röd tråd så skulle det ju påverka negativt tror jag.  
 

Fift Avenue Shoe Repair – intervjuperson 3 
 
Kön: Kvinna 
Ålder: 18 
 
Intervjupersonen tittar en stund på första sidan, och skrollar ner för att få en överblick av 
webbsidan, som det ser ut som. Sedan tittar hon vidare på skor som finns på webbsidan. Hon 
tittar lite snabbt och klickar på produktkategorin kläder. Hon klickar upp en produkt, och 
tittar lite, men går sedan vidare till första sidan igen och stannar upp och lutar sig tillbaka.  
 
Jag: Finns det något mer som du är intresserad av att titta på webbsidan, så ta din tid.  
 
Intervjuperson: Nej, alltså det fanns väl inte så mycket mer. Det var inte så mycket produkter 
som jag ville se, och sen fanns det som ingenting annat.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 

 
Intervjuperson: Den var enkel, och clean. Lite färger… den var snygg, men kanske lite för 
tråkig. Men mycket enkel och det var bra ändå.  
 
Jag: Var det något speciellt du reagerade på, något som du minns? 
 
Intervjuperson: Nej, det var det väl inte. Kanske just det här att det var så stora huvudrubriker 
för tex ”Kvinna”, ”Man” och dom var tydliga och bra. Annars ganska stelt.  
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Jag: Vad intresserade dig mest på webbsidan? 
 
Intervjuperson: Det var ju kläderna. På just den här sidan kanske jag hade varit mer 
intresserad om jag hade fått köpa nåt…eller alltså om jag gick in för att hitta nåt speciellt.  
 
Jag: Upplevde du att webbsidan var underhållande för dig? 
 
Intervjuperson: Nej, inte underhållande. Hade jag som sagt gått in för att hitta nåt speciellt så 
hade jag väl kanske kunnat känt mig underhållen om jag verkligen hade hittat nåt fint, men 
inte själva sidan som så var underhållande.  
 
Jag: Kan du berätta hur det påverkade din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Hmm, jaa…det gjorde ju att det blev tråkigt. Det fanns ju bara produkter, och 
eftersom att det inte fanns nåt som jag skulle köpa just nu så ville jag ju inte stanna kvar på 
sidan för det fanns ju som inget att göra. För hade det varit en mer inspirerande sida hade jag 
kanske velat kolla igen nån annan gång och se om det fanns nåt då som jag ville köpa…om 
jag var ute efter nåt speciellt.  
 
Jag: Hur skulle du själv önska att sidans underhållningsvärde såg ut? 
 
Intervjuperson: Ja, dels skulle jag väl vilja att det fanns…att man kunde känna sig lite mer 
inspirerad som på förra sidan…Indiskas. Att de kanske hade olika bilder i kombination, och 
tips på vad som kan matcha vad och så. Sen kanske nåt mer underhållande…det behöver inte 
vara värsta tävlingarna men lite mer färger, kanske nån video på nån modevisning eller nåt 
sånt.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans utseende? 
 
Intervjuperson: I första anblick var det både bra och dåligt. För man såg allt väldigt tydligt, 
vad som fanns på sidan och så direkt. Men sen så blev det tråkigt, för allt gick i samma färger, 
svart och vitt…och bilderna var ju fina, men dom var ändå inte lockande på nåt sätt. Lite stelt.  
 
Jag: Hur hade du önskat att webbsidans utseende hade varit? 
 
Intervjuperson: Lite mer färg helt klart. Kanske inte lika mycket som Indiskas, för det hade ju 
som inte passat den här sidans produkter. Det måste ju vara nåt som passar och följer temat 
eller vad man ska säga. Men ändå lite mer färg. Men Rubrikerna var helt klart ett plus. Bra 
typsnitt, bra storlek.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, du nämnde att den var enkel? 
 
Intervjuperson: Ja, den var väldigt enkel och det var mycket bra. Speciellt att man kunde se 
allt som fanns på förstasidan, en överblick. Man behövde inte klicka sig fram och helt 
plötsligt hitta nån konstig underrubrik. Jag tycker ändå det är bra med den där överblicken.  
 
Jag: Påverkade navigationen din upplevelse av webbsidan? 
 



REBECKA HEDLIN  Examensarbete upplevelseproduktion D 
rebhed-6@student.ltu.se  2010-06-02 
 
 

 82 

Intervjuperson: Om jag säger så här…den kan ju aldrig skapa en upplevelse i sig. Om den inte 
är bra kan den ju skapa en negativ upplevelse, för då stör man ju sig. Men om den är bra så 
lägger man inte märke till den. Fast i det här fallet så tänkte man ändå på att den var ovanligt 
enkel och det var bra. Men upplevelse…nej det måste finnas mer.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information, priser, erbjudanden, information om 
företaget eller produkter osv.? 
 
Intervjuperson: Jag tänkte inte så mycket på den. Jag såg att det fanns information om 
materialet i kläderna om man klickade på dom. Det var på engelska vissa saker också, och det 
var jobbigt. Nog för att jag kan engelska, men det är ändå jobbigare att läsa. Jo, sen tänkte jag 
på bilderna. Dom gick inte heller att förstora så mycket. Och jag menar…jag hade inte köpt 
en tröja för 2000 kr om jag inte kan se hur den ser ut.  
 
Jag: Hur påverkade informationen på webbsidan din upplevelse av besöket? 
 
Intervjuperson: Inte särskilt mycket. Hade jag velatt köpa nåt så hade det ju påverkat för att 
bilderna kanske inte gick att förstora så bra…men annars var det väl inget som påverkade.  
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll, och i så fall på 
vilket sätt? 
 
Intervjuperson: Nej inte det minsta. 
 
Jag: Hur påverkade det din upplevelse av besöket? 
 
Intervjuperson: Det är svårt att säga, för jag vet ju inte hur jag hade blivit påverkad om jag 
känt mig engagerad. Jag kan väl säga att det påverkade mig så att jag känner mig ganska 
likgiltig till hemsidan.  
 
Jag: Skulle du själv önska att webbsidan engagerade dig på något annat sätt, och i så 
fall hur? 
 
Intervjuperson: Ja, att det fanns nåt mer att göra, mer att titta på. Dom hade kunnat ha nån 
tävling eller vad som helst. Då hade jag ju kanske gått in på hemsidan igen, om jag hade vart 
med i nåt sånt.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan och 
i så fall på vilket sätt? 
 
Intervjuperson: Jo, det var just det här enkla, och det passade deras stil. Och det är ju viktigt 
att det är ett tema. För typ om Indiskas hemsida hade sett ut som den gör, och sålt dom här 
kläderna hade man ju tyckt att det var väldigt konstigt, eller tvärt om. Så jo, det hade dom 
ju…och det lyckades dom ju bra med. Kanske lite för bra eller vad jag ska säga. Allt blev så 
lika.  
 

Fifth Avenue Shoe Repair – intervjuperson 4 
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Kön: Man 
Ålder: 21 
 
Intervjupersonen tittade på webbsidans första sida en stund, och såg  positiv ut. Sedan 
klickade han sig fram genom produktutbudet och tittade på några av produkterna på 
webbsidan med en positiv blick. Sedan försöker han genomföra ett köp, men avslutar innan 
genomförandet. Sedan lutar han sig tillbaka och jag börjar ställa mina frågor.  
 
Jag: Vad tyckte du om den här webbsidan? Kan du berätta om din upplevelse? 
 
Intervjuperson: Den här webbsidan var bra! Väldigt enkel och överskådlig. Bra att man kan få 
en överblick av webbsidans innehåll redan på första sidan.  
 
Jag: Var det något speciellt du reagerade på, något speciellt du minns. Positivt, 
negativt? 
 
Intervjuperson: Ja, just att den var väldigt enkel, och att det inte fanns något onödigt på den. 
Dom visar produkterna tydligt och bra…är nog en av de enklare webbsidor jag sett faktiskt. 
Tydliga kategorier. Negativt…den är på gränsen till att vara lite tråkig. Färgpaletten är ju inte 
speciellt bred. Dom hade kunna ha någon mer färg än svart och vitt. 
 
Jag: Du sa ju tidigare att ett underhållningsvärde inte var viktigt för dig i en webbutik. 
Upplevde du ändå att det fanns något underhållningsvärde på den här sidan? 
 
Intervjuperson: Nej, och det var positivt. 
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans utseende? 
 
Intervjuperson: Svart, vitt. Typsnittet på huvudrubrikerna var stora och det gjorde det väldigt 
överskådligt. Annars ganska tråkigt, lite mer färg hade uppskattats.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation? Du nämnde att det var enkelt och 
överskådligt… 
 
Intervjuperson: Ja, det var mycket lätt att hitta, och det var ett stort plus.  
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nej, i stort sett inte. Som besökare vill man att det ska vara så här enkelt, det 
är något som helt enkelt bara ska vara. Däremot kan det ju påverka negativt om den är dålig. 
Men på den här sidan var det i och för sig ovanligt enkelt så det gav ju ett plus.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information, prisuppgifter, information om 
produkter osv? 
 
Intervjuperson: Relativt bra. Återigen kunde man inte förstora bilderna tillräckligt. Det finns 
ju bra teknik för sånt nu för tiden, så jag fattar inte varför de inte använder sig av den. Det 
hade vart lätt att fixa, och det är så viktigt i en webbutik att man kan se materialet ordentligt. 
Även om det står vad det är för material, och det gjorde det ju på den här sidan, så vill man se, 
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få en känsla av vad det är för material och man vill kunna se detaljer på nära håll. Annars var 
väl informationen inte något jag reagerade på. Här var man också tvungen att fixa 
inloggningsuppgifter och det tycker jag inte är bra.  
 
Jag: Påverkade informationsaspekten din upplevelse? 
Nej.  
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll? 
 
Intervjuperson: Nej, och det är ingenting jag är ute efter att bli heller, så det var bra.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan, 
och i så fall kan du berätta om det påverkade din upplevelse av besöket? 
 
Intervjuperson: Jo, det gjorde det ju. Det handlar ju återigen om helhetsintrycket, och på den 
här sidan så följer man en röd tråd layoutmässigt och innehållsmässigt. Det ser proffsigare ut 
helt enkelt.  
 
Jag: Finns det något annat som du spontant vill tillägga om din upplevelse av besöket? 
 
Intervjuperson: Nej, inte direkt. Jag skulle föredra den här sidan framför Nudie Jeans. 
 
Jag: Varför det? 
 
Intervjuperson: Den här var enklare, mindre tjafs, inga bloggar.  
 

Fifth Avenue Shoe Repair – intervjuperson 5 
 
Kön: Man 
Ålder: 21 
 
Intervjupersonen tittar intresserat på webbsidans förstasida, klickar sig fram till kategorin för 
män och börjar titta på olika produkter. Han klickar sig sedan vidare till första sidan, tittar 
på den en stund och lutar sig tillbaka. Han verkar inte fästa intresset vid något speciellt så 
jag påbörjar att ställa mina frågor.  
 
Jag: Kan du berätta om din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Jaaa, jag tyckte väl den var bra…den var snygg. Lite för lite bilder kanske. 
 
Jag: Bilder på produkterna eller i övrigt? 
 
Intervjuperson: Njaa, alltså på produkterna fanns det ju. Men bilder på kläderna…alltså typ, 
vad heter det? 
 
Jag: Bildspel av något slag? Modellbilder? 
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Intervjuperson: Ja, precis…så att man får se hur kläderna ser ut tillsammans med nåt annat 
plagg typ.  
 
Jag: Var det något speciellt du reagerade på, minns? 
 
Intervjuperson: Det var väl det att den var enkel. Väldigt lätt att hitta. 
 
Jag: Vad blev du mest intresserad av på webbsidan? 
 
Intervjuperson: Jag vet inte…ingenting särskilt egentligen.  
 
Jag: Upplevde du att webbsidan var underhållande för dig? 
 
Intervjuperson: Nej..näää…inte det.  
 
Jag: Hur skulle du önska att webbsidans underhållningsvärde såg ut? 
 
Intervjuperson: Den är lite tråkig nu, lite mer färger. Men jag vet inte…det måste vara nåt 
speciellt i så fall för att jag ska känna mig underhållen. Men nå coola videos kanske. 
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation, var det lätt att hitta det du sökte? 
 
Intervjuperson: Ja, det var väldigt enkelt, mycket lätt att hitta. 
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Nja, jag vet inte. Det är ju aldrig negativt i alla fall.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information. Information om produkter, priser, 
erbjudanden med mera?  
 
Intervjuperson: Det var inget jag tänkte så mycket på, men jag såg ju att när jag klickade på en 
produkt så fanns det information om plagget och så. Men en del var på engelska och det var 
lite jobbigt att läsa. Men annars var det inget jag tänkte på. 
 
Jag: Upplevde du dig på något sätt engagerad av webbsidans innehåll? 
 
Intervjuperson: Nej, inte det. 
 
Jag: Skulle du önska att du hade blivit mer engagerad? 
 
Intervjuperson: Ja, det hade jag nog. Men jag vet inte hur.  
 
Jag: Upplevde du att det fanns en röd tråd, ett tema som karakteriserade webbsidan?  
 
Intervjuperson: Jo, det upplevde jag. Layouten var samma överallt,  att det såg dyrt ut. 
 
Jag: Påverkade detta din upplevelse? 
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Intervjuperson: Ja, det måste ju vara en röd tråd, annars ser det inte proffsigt ut.  
 

Fifth Avenue Shoe Repair – intervjuperson 6 
 
Kön: Man 
Ålder: 22 
 
Intervjupersonen lyfter på ögonbrynen när han tittar på förstasidan av webbsidan och 
mumlar ”Åhh herregud” 
 
Jag: Vad var det du reagerade på här? 
 
Intervjuperson: Haha, ne men bara det att jag tyckte att sidan såg så fruktansvärt stel ut.  
 
Jag: Kan du beskriva hur? 
 
Intervjuperson: Färgerna är svarta och vita, modellerna på bilderna ser ut som lik. Texten är 
rak, det är avskalat…ja jag behöver väl inte säga mer.  
 
Intervjupersonen fortsätter att titta på det utbud av produkter som finns.  
 
Intervjuperson: Det här är verkligen inte min typ av sida… 
 
Jag: Hur menar du då? 
 
Intervjuperson: Den är alldeles för tråkig. 
 
Jag: Vad reagerar du störst på, på webbsidan. På vilket sätt är den tråkig? 
 
Intervjuperson: Det var första intrycket, just att det såg stelt ut. Annars var den ju enkel, men 
det fanns verkligen inte mycket att titta på. Första intrycket följde ju med också, så jag blev 
väl inte så positiv. Förstod direkt att jag inte gillade sidan.  
 
Jag: Kan du berätta mer om din upplevelse av webbsidan, något annat du minns? 
 
Intervjuperson: Jag tror att dom riktar sig till en alldeles för snäv målgrupp genom att använda 
sig av den här layouten. Dom hade en del bra grejer. Men som sagt, hade jag besökt den här 
sidan hemma så hade jag ju vänt i dörren, eller…du förstår vad jag menar. Det hade ju gjort 
att jag inte upptäck de produkterna som ändå var bra.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans utseende, något mer som du inte har sagt? 
 
Intervjuperson: Nä, jag har väl sagt det mesta. Mer färger hade inte skadat. Tydliga 
huvudrubriker, och det var bra.  
 
Jag: Hur påverkade utseendet din upplevelse av webbsidan, om det finns något annat 
som du inte har berättat? 
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Intervjuperson: Ja, det påverkade ju negativt eftersom det här utseendet inte tilltalar mig alls.  
 
Jag: Hur hade du önskat att sidan såg ut, rent estetiskt? 
 
Intervjuperson: Färger, nåt underhållningsvärde, mer bilder. 
 
Jag: Hur hade du önskat att underhållningsvärdet på sidan såg ut, mer än bilder? 
 
Intervjuperson: Jag tycker ändå det är bra om man kan känna sig mer engagerad, om det finns 
nå tävlingar eller musik. Musik gillar jag. Om en sida spelar bra musik är det schysst.  
 
Jag: Är det viktigt för dig att du känner dig engagerad av en webbsida, och finns det 
något mer sätt du hade kunnat känna dig engagerad av denna webbsida? 
 
Intervjuperson: Ja, det är viktigt. Jag måste kunna känna att det är roande att besöka en sida. 
På den här sidan…vet inte, dom skulle nog behöva göra om hela sidan då. Färgerna…allt.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans navigation? 
 
Intervjuperson: Den var bra, det var lätt att hitta. Tydliga rubriker, enkelt.  
 
Jag: Påverkade det din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: På den här webbsidan, nej. Men om jag hade velat hitta något och det tog upp 
för mycket tid, då skulle det påverka mig negativt.  
 
Jag: Hur upplevde du webbsidans information, exempelvis priser, erbjudanden, 
information om produkter osv.? 
 
Intervjuperson: Ingen aning.  
 
Jag: Om du går tillbaka, och klickar på en produkt. Hur upplever du informationen 
här? 
 
Intervjuperson: Okej…ja man kan läsa vad det är för material…engelska, jobbigt. Bilderna är 
relativ bra, skulle kunna förstoras mer. Priser finns ju här. Det är tydligt överlag, inget som 
påverkar negativt eller positivt.  
 
Jag: Upplevde du att webbsidan hade ett tema, eller en röd tråd som karakteriserade 
den? 
 
Intervjuperson: Öhhhm, jo det har den ju. Hela stilen följer ju med genom hela sidan.  
 
Jag: Påverkande det här din upplevelse av webbsidan? 
 
Intervjuperson: Alltså, neej eftersom jag inte gillar stilen. Men det skulle ju se oproffsigt ut 
om de helt plötsligt började använda sig av en annan stil.  
 
Jag: Är det viktigt att det ser proffsigt ut för dig? 
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Ja, det är väldigt viktigt. Annars litar man inte på företaget, och det känns B.  
 
 


