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Abstract 

Purpose – The purpose of the report is to explore possible ways to reach the Chinese market 
with a focus on a mobile-adapted interface. 

Method –  The study in the report in based in two main methods. A quantitative survey in 
the form of a survey conducted on people in China and small-N studies investigating 
differences and similarities on the Chinese e-commerce. 

Findings – In order for a company to effectively reach its customers in the Chinese market, 
companies should make image-based advertising on social media that is linked to one of the 
larger sales platforms or that the advertisements are placed directly on sales platforms. 

Implications – The study is based on empirical evidence collected from respondents in 
China and well-visited e-commerce on the Chinese web. The result can be applied and used by 
companies to sell products or services on the Chinese market. The study addresses some basic 
points to consider in order to get more people to buy the product or service being sold. 

Limitations – The main limitation of the report is the time the survey was conducted. In 
order to investigate deeper and find more information, the time span would need to be longer. 
The geographical position of the authors also became a limitation in the report. Several 
different methods would be difficult to implement because a trip to China would be required. 

Keywords – China, e-commerce, internet habits, social media. 

 

!  3



Sammanfattning 

Syfte – Syftet med rapporten är att undersöka möjliga vägar att nå ut till den kinesiska 
marknaden med fokus på ett mobilanpassat gränssnitt. 

Metod – Studien i rapporten har som grund två huvudsakliga metoder. En kvantitativ 
undersökning i form av en enkätundersökning som genomfördes på folk i Kina och små-N-
studie som undersökte skillnader och likheter på den kinesiska webben.  

Resultat – För att ett företag effektivt ska kunna nå ut till sina kunder på kinesiska 
marknaden så bör de göra en bildbaserad reklam på sociala medier som är kopplad till en av 
de större försäljningsplattformarna eller att reklamen läggs ut direkt på 
försäljningsplattformar.  

Implikationer – Resultatet och slutsatsen i rapporten är baserade på empirin som är 
framtagen i enkätundersökningen och små-N-studien. Detta resultat kan appliceras och 
användas av företag som ska sälja produkter eller tjänster på den kinesiska marknaden. 
Studien tar upp några grundläggande punkter att tänka på för att få fler att köpa produkten 
eller tjänsten som säljs.  

Begränsningar – Den största begränsningen med rapporten är tiden som undersökningen 
skulle genomföras på. För att kunna undersöka djupare och hitta mer information så skulle 
tidsspannet behövt bli större. Den geografiska positionen på författarna blev också en 
begränsning i rapporten. Flera olika metoder skulle varit svåra att genomföra eftersom det 
skulle krävas en resa till Kina. 

Nyckelord – Kina, e-commerce, internetvanor, sociala medier, e-handel. 
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1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I december 2016 började ett samarbete med företaget IENstore. Uppdraget var att skapa en 
grafisk profil, förpackningsdesign och webbmaterial till deras nya dotterbolag The lean 
nutrition company. Företagets försäljningsidé är att sälja kosttillskott och träningsprodukter 
på den kinesiska marknaden. För att kunna utföra denna uppgift så behövs det en stor 
kunskap och inblick i den kinesiska marknaden. Detta leder upp till denna uppsats. För att 
vinkla in uppsatsen till ämnet informatik så kommer huvudämnet vara internetvanor på den 
kinesiska marknaden. Hypotesen som grundar rapporten är skapad från personliga 
upplevelser och fördomar. Hypotesen är att man i Kina använder sig av mobiltelefoner i större 
utsträckning än vad man använder sig av datorer. Detta är någonting som skall undersökas 
och kontrollera om det stämmer. Hypotesen ligger i grund till syftet och frågeställningarna.  

Det går att hitta kulturella skillnader i alla samhällen och länder. Dessa skillnader följer med 
från det fysiska samhället in till människors internetvanor. Denna rapport är fokuserad på 
Kina och de internetvanor som är dominerande i landet. Kina är den näst snabbaste växande 
stormakten i världen (Nationalencyklopedin, 2017). Den snabba utvecklingen av infrastruktur 
gör den kinesiska marknaden intressant för företag som jobbar med import och export (Kuo 
et al. 2015). Därför tar denna rapport upp olika internetvanor företag bör tänka på innan de 
ger sig in på den kinesiska marknaden.   

Det ska undersökas hur människor surfar på webben och vilka plattformar de använder. De 
större plattformarna enligt (China Internet Watch, 2016) är: 

1. JD 
2. Tmall 
3. YHD 
4. vip.com 
5. Amazon 
6. Suning 
7. Jumei 
8. Xiaohongshu 
9. sfbest.com 
10. Feiniu 

Under rapporten studeras JD, Tmall, Jumei och Suning. Alla dessa är business to consumer 
(B2C) vilket innebär att det är företag som säljer till kunder och inte till andra företag. 
Sidorna kan liknas med amazon.com. Jumei säljer till största del skönhetsprodukter medan 
de resterande har en större variation av produkter 

1.2 Problembeskrivning 
Den Kinesiska onlinemarknaden är unik med tanke på att den till största delen är baserad på 
stora plattformar där företag köper in sig (Webtrailer, 2016). I västvärlden så är det vanligare 
att företagen har sin egna sida och styr sin försäljning genom sin egna webshop. Men i Kina så 
kopplar man oftast sin försäljning till en ny plattform där distribution och försäljning sköts. 
Detta betyder att det inte finns samma fokus på de kinesiska hemsidorna som man kan se i 
västvärlden. 

Med sina 1,3 miljarder användare har Kina den största användningen av mobiler i världen 
(Statista, 2016). Detta gör att webbdesigners måste fokusera på mobilanpassning. Detta 
designtänk är fortfarande relativt nytt och är inte helt självklart för skapande av hemsidor. 
Vilka tekniska enheter som används vid surfande har en stor påverkan för hur designen ska 
utformas och vilka val man gör i designprocessen.  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Marknadsföring och försäljningskanaler på internet handlar om att hitta sin målgrupp och 
göra det enkelt för denna grupp att köpa företagets produkt. Om du inte lyckas med detta så 
blir din investering på internet helt onödig. Med tanke på de skillnader som finns så kanske 
det inte fungerar med de vanliga strategierna som används i västvärlden för att hitta sin 
målgrupp.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att Kinas onlinemarknad är unik då man till största del köper 
sig in på stora distributionssajter som sköter försäljningen. Det gör att vikten på den egna 
hemsidan förminskas väsentligt. Kina har den största användningen av mobiltelefoner och att 
merparten av befolkningen använder sig av mobil istället för dator vid internetköp. Därmed är 
syftet med denna studie: 

Att undersöka möjliga vägar att nå ut till den kinesiska marknaden med 
fokus på ett mobilanpassat gränssnitt. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i 3 frågeställningar. Därmed är studiens första 
frågeställning:  

1. Hur spelar internetvanor roll vid försäljning av varor online i Kina? 

Därmed är studiens andra frågeställning: 
2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan framgångsrika e-commerce i Kina? 

Därmed är studiens tredje frågeställning: 
3. Hur kan företag väcka potentiella kunders uppmärksamhet på den kinesiska webben?  

Första frågeställningen svarar på huruvida ett mobilanpassat är nödvändigt, andra 
frågeställningen svarar på hur marknaden ser ut i dagsläget och hur några av de mest 
framgångsrika arbetar. Frågeställning tre svarar på hur möjliga vägar att nå ut på den 
kinesiska marknaden. 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en enkät att göras som 
är baserad på intervjuer. Enkäten är delad på sociala medier i Kina och intervjuerna är gjorda 
med personer som besitter stor till medelstor kunskap inom ämnet marknadskommunikation. 
Även en små-N-studie kommer genomföras. Detta för att hitta likheter och skillnader mellan 
framgångsrika e-commerce sidor i Kina och därmed kunna svara på frågeställning 2. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Skillnader och likheter mellan internetanvändare i västvärlden och Kina kommer inte tas upp. 
Den grafiska profilen som benämns i bakgrunden kommer inte tas upp i rapporten. 
Endast den digitala marknaden, d.v.s. e-handels hemsidor kommer studeras i rapporten. 

1.5 Disposition 
Rapporten börjar med introduktion där bakgrund, problembeskrivning, syfte, 
frågeställningar, omfång och avgränsningar tas upp. Sedan går de vidare till metod och 
genomförande. Här beskrivs metod, datainsamling och trovärdighet och hur intervjuerna 
genomfördes, enkätundersökningen och små-N-studier. Därefter kommer teoretisk ramverk. 
I ramverket förklaras de teoretiska begrepp som ligger till grund i rapporten. Efter det 
kommer ett stycke om empiri och sedan analys. Rapporten avslutas med diskussion, 
slutsatser, referenser och bilagor. 
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2. Metod och genomförande 
I arbetet används kvalitativ intervju, kvantitativ enkätundersökning, kvalitativ små-N-studie och en 
litteraturstudie. Den kvalitativa intervjun genomfördes för att få en större förståelse för hur den 
kvantitativa enkätundersökningen skulle göras. Små-N-studien gjordes för att hitta likheter och 
skillnader på kinesiska hemsidor. Litteraturstudien gjordes för teoretisk ramverk för att kunna stödja, 
komplettera och styrka resultatet. Artiklar, litteratur och tidskrifter söktes via internetkällor och 
Jönköpings högskolebiblioteks databas Primo. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I det här kapitlet kommer kopplingen mellan frågeställning och metod beskrivas. 

2.1.1 Hur spelar internetvanor roll vid försäljning av varor online i Kina? 
Denna frågeställning handlade om att få reda på vad personer från Kina använder för enheter 
för att handla online och leta information. Detta kommer fås fram surveyundersökningen. 

2.1.2 Vilka likheter och skillnader finns det mellan framgångsrika e-commerce i 
Kina? 
Via Små-N-studien kommer det tas fram empiri för att kunna svara på frågeställningen 
tillsammans med surveyundersökningen där frågor ställdes om vad respondenterna anses 
vara viktigast när det kommer till en e-handel. 

2.1.3 Hur kan företag väcka potentiella kunders uppmärksamhet på den kinesiska 
webben? 
Den här frågan ska besvara hur företag bör arbeta för att nå ut till sina kunder på den 
kinesiska webben. Var och hur de bör göra reklam och vilka plattformar de ska sätta sina 
försäljningskanaler på. Detta kommer besvaras genom enkätundersökningen.  

2.2 Arbetsprocessen 
Studien började med två djupgående intervjuer för att få en inblick i den Kinesiska 
marknaden och beteende kring att handla, dessa intervjuer spelades in och analyserades. 
Intervjuerna gjorde det möjligt att ställa uppföljningsfrågor och få en bra förståelse. Dessa 
gjordes med två personer från Kina som jobbar med marknadskommunikation. Därefter 
gjorde det en litteraturstudie för att få mer grund till ämnena kring frågeställningarna och 
även för att kunna utföra en bättre enkätundersökning.   

Sedan gjordes enkätundersökningen där frågorna var kopplade till frågeställningarna. Dessa 
översattes till Kinesiska av en person som kan både Engelska och Kinesiska flytande i både tal 
och skrift. Efter datainsamlingen var klar påbörjades sammanställning av empirin.   

Parallellt med detta genomfördes en små-N-studie av fyra stycken större e-handel sidor i 
Kina. Detta gjordes för att hitta likheter och skillnader på marknaden. Denna undersökning 
var viktig för att få en grund till frågeställning två.  

I analysen granskades sammanställningen av enkätundersökningen samt resultatet från små-
N-studien för att kontrollera om vår hypotes stämde överens med verkligheten. Detta kunde 
vi sen också dra slutsatser ifrån. 

2.3 Ansats 
När man börjar en undersökning är valet av metod väldigt viktigt. Man kan göra en kvalitativ 
eller en kvantitativ undersökning. Den ena är inte sämre än den andra utan det är bara två 
olika sätt att få fram ett resultat. En kvalitativ undersökning ger resultat som man kan visa i 
siffror och tabeller. I dessa undersökningar använder man sig oftast utav enkäter. Vill man ha 
ett mer nyanserat resultat ska man använda sig av en kvalitativ undersökning. Man riktar då 
in sig på en mindre målgrupp och kan gå mer på djupet.(Torst, 2007). 

Rapportens mål är att förstå hur man som företag lyckas på den kinesiska onlinemarknaden. 
Författarna har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Dels för att 
förstå marknadens population, dels för att först hur marknaden ser ut i dagsläget.  
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2.4 Design 
Denna rapport har sin grund i en kvantitativ enkätundersökning. Metoden valdes för att nå ut 
till tillräckligt med respondenter för att kunna göra generaliseringar på den kinesiska 
marknaden. Med en enkätundersökning kan du få ett representativt urval av populationen 
och därmed representera hela populationen (Bell. J. 2006. s.22). Med tanke på det 
geografiska hindret och språkbarriären för författarna så passade en enkätundersökning bra. 
En enkät med stängda frågor är enkel att översätta och enkelt att distribuera ut till den valda 
målgruppen. Som komplement till enkätundersökningen gjordes en små-N-studie. En små-N-
studie låter forskaren gå ner på djupet i varje enhet de valt att undersöka (Jacobsen D I. 2002. 
s.98). Då fyra olika hemsidor undersöktes för att besvara frågeställning två valdes en små-N-
studie. 

2.5 Datainsamling 
Nedan kommer datainsamling presteras. 

2.5.1 Datainsamling för intervjuer 
Intervjuer gjordes med två personer uppväxta och boende i Kina som jobbar inom 
marknadskommunikation för att få en djupare förståelse om Kina och marknaden. Detta 
hjälpte till att utforma en bra enkätundersökning. Intervjuerna som gjordes var 
ostrukturerade och hade en låg grad av standardisering eftersom nya frågor kunde uppstå av 
intervjupersonens svar. Enligt Patel och Davidson (Patel & Davidson, 2011, s.81) ger detta 
maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara. En fördel med intervju är att svaren 
kommer in direkt (Statistiska centralbyrån) detta gjorde det tidseffektivt och enkäten kunde 
påbörjas direkt efter intervjuerna var klara. Intervju användes för att kunna ställa följdfrågor 
och få saker förklarade på ett utförligare sätt i fall svaret inte var tydligt nog. Dessa 
intervjuerna ligger inte till grund för resultatet utan endast för att författarna skulle kunna 
skapa en bättre enkätundersökningen. Dessa intervjuer genomfördes genom videosamtal i 
applikationen WeChat på engelska.  

2.5.2 Datainsamling för enkät 
En webbenkät ansågs lämpligast för att få många svar på en relativt kort tid, detta är också ett 
kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt jämfört med enkät på papper, enkäter har en hög grad 
av standardisering vilket gör det enkelt att jämföra svaren (Trost, 2012). Frågeformuläret var 
både på engelska och kinesiska för att inte bara nå engelsktalande, respondenterna fick både 
svara på engelska och kinesiska. Detta var också en stor anledning till att enkätundersökning 
valdes, eftersom ingen av författarna har kunskap inom kinesiska. Via en webbenkät får man 
ett brett spann av svar från många olika personer. Enkäten skickades ut på webben för att nå 
ut till många respondenter. En annan fördel med en enkätundersökning är att svaren 
respondenterna ger inte påverkas av den som intervjuar (Statistiska centralbyrån).  

Råd från Baxter, Courage och Caine har använts för att få många respondenter och för att 
intervjun ska få ett seriöst intryck. Dessa konkreta råd handlar om att inkludera en 
introduktion längds upp där författarna presenteras, kontaktuppgifter och information om 
vad frågeformuläret kommer handla om och även hur lång tid det kommer ta att genomföra 
undersökningen. Det kommer att göra så enkätundersökningen blir mer trovärdig och få fler 
svar. En opersonlig undersökning kan göra att man tappar markant med respondenter. 
Undersökningen får inte heller vara för lång, helst inte längre än tio minuter och den ska vara 
lätt att svara på (Baxter, Courage, och Caine, 2015, s. 271.). I detta frågeformulär används ett 
webbaserat verktyg som heter Sojump, denna valdes eftersom den inte är blockerad i Kina likt 
andra webbaserade verktyg från Europa/Amerika och den är mobilanpassad. Användarna 
fyller enkelt i sina svar och väljer “skicka”. (Se bilaga 1) 

Som tidigare nämnt så genomfördes intervjuer med två personer som jobbar i Kina med 
marknadskommunikation. Fyra frågor ställdes: 

1. Hur ofta köper ni saker på nätet kontra butik. Är det då oftast genom en hemsida eller 
genom WeChat.  

2. Om ni letar efter information använder ni mobilen eller datorn?  
3. Vilken information är viktig om produkten? Är priset det viktigaste eller är det 

kvalitén?   
4. Bör det vara fokus på bilder eller text på produkten? 
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Dessa frågor ställdes för att kolla om den ursprungliga hypotesen att man i Kina, använder sig 
av mobilen i större utsträckning än vad de använder sig av dator när de ska söka efter 
information och genomföra köp. 

Svaren från intervjuerna stärkte hypotesen och frågor till enkäten utformades för att 
kontrollera att den informationen genererad av intervjuerna faktiskt stämmer. I enkäten är 
det till största del stängda frågor. Detta för att det fanns en tydlig språkbarriär där författarna 
inte kan språket som den tillfrågade populationen har samt för att få svar som de kan dra 
statistiska slutsatser från. Sedan kunde enkäten genomföras. Enkäten delades på det 
kinesiska sociala mediet WeChat där andra kinesiska användare kunde dela enkäten. Detta 
för att försöka nå ut till en asiatisk population.  

2.5.3 Datainsamling för små-N-studie 
En små-N-studie genomfördes av de fyra största e-handelns startsidor i Kina. En små-N-
studier är undersökningar av enheter, ofta mellan fem till tio, som låter forskaren gå ner på 
djupet i varje enhet. Detta på grund av det låga antalet enheter (Jacobsen D I. 2002. s.98). 
Vidare förklarar Jacobsen “genom att variera med enheter från olika kontexter kan vi få en 
rikare beskrivning av fenomenet än om vi bara studerade ett enda fall.” Då olika hemsidor 
jämförs för att kunna finna likheter och skillnader passar en små-N-studie bra i detta fall.  

Små-N-studien utgick från två delar, User Experience (UX) och User Interface (UI). Från UX-
delen granskades hierarki, navigering, responsivitet och sökfunktioner. Från UI-delen 
granskades färger, typsnitt och logotyper.  

2.6 Dataanalys 
Nedan kommer dataanalys presenteras. 

2.6.1 Kvalitativ metod  
På de kvalitativa intervjuerna användes en helhetsanalys. Det beskrivs av Holme & Krohn 
Solvang  (Holme, I.M, & Krohn Solvang, B. 1997) som en analys där man börjar att välja tema 
eller ett problemområde. Författarna av studien valde i detta  fallet ett problemområde och 
frågeställningar formulerades för att jobba vidare och en systematisk analys är det sista 
steget. Påståenden och svar från det insamlade materialet analyseras efter problemområdet 
som valdes och låg grund till enkätundersökningen. 

2.6.2 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa undersökningen genomfördes med ett obundet slumpmässigt urval. En 
deskriptiv statistik togs fram. Patel & Davidson beskriver att den deskriptiva statistiken 
används för att ta fram ett beskrivning i siffror av det insamlade materialet.  (Patel & 
Davidson, 2011, s.111).  På så sätt kunde resultatet visualiseras och jämföras med vår hypotes. 
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2.7 Trovärdighet 
För att få upp trovärdigheten i rapporten så gjordes det två kvalitativa intervjuer som sedan 
låg till grund för enkätundersökningen. Som tidigare nämnt delades enkätundersökningen på 
WeChat. Då WeChat är en social plattform och personerna som delade undersökningen har 
relativt låg ålder kan medelåldern på respondenterna också vara relativt låg. Då WeChat är en 
Asiatisk plattform är sannolikheten att respondenterna också är från Asien. I listan nedan 
framgår det att 93% av de tillfrågade svarade från Kina och många av dessa svarade även på 
kinesiska. Från detta kan det antas att den tillfrågade populationen stämmer överens med den 
målgruppen som ville nås. 

Enligt hemsidan checkmarket.com som är en tjänst där man bland annat kan kontrollera om 
en undersökning har statistisk signifikant och vad din margin of error är fick undersökningen 
7,61% på Kinas population. Met kan man säga att det är en 7,61% felmarginal i 
undersökningen. 

Kina Taiwan Storbritannien USA Nederländern
a

Australien

155 1 2 2 3 3

93% 1% 1% 1% 2% 2%
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3. Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

3.1 Färglära 
Färglära är läran om hur vi uppfattar och använder färger. Färger finns överallt och används 
på många olika sätt. Alla färger har olika personliga betydelser. Dessa betydelser är olika i 
olika kulturer (Beaird J & George J. 2014  s.51-54).  

3.2 Typografi 
Typografi är uppbyggt av två olika huvudkategorier. Det finns antikvor och linjärer. 
Skillnaden med dem båda är att antikvan har serifer. Serifer används oftast i brödtext i 
trycksaker för att seriferna gör det enkelt för ögat att följa texten på olika rader. En annan bra 
funktion med serifer är att varje bokstav får unika drag vilket också bidrar till att ögat 
snabbare kan urskilja bokstaven. På skärmar finns det andra regler och standardformat. Där 
används oftast linjärer i brödtexten eftersom seriferna oftast är svåra att se på liten text. Det 
finns självklart undantag och specialdesignade serifer för bildskärmar. Även om en bokstav 
alltid kommer ha samma mening så kan känslan och framförandet förändras mycket med 
hjälp av typografi. Företag använder typografi för att beskriva sitt företag med text. Hur de 
skriver sitt företagsnamn kan ge kunden en snabb uppfattning om deras kärnvärden. En smal 
serif kan ge företaget en seriös uppfattning medans en bred linjär ge företaget en lite roligare 
och modernare uppfattning. (Beaird J & George J. 2014 s.152-153) (Hellmark C. 2006. s.47) 

Microsoft YaHai är ett typsnitt för förenklad kinesiska. Det grundades 7/18/1997 och har 
sedan Windows Vista (som släpptes 2007 för alla användare) varit en standard för Windows 
Vista och nyare operativsystem för Windows. Det skapades genom att ta fördel av teknologi 
ClearType och fungerar bra att läsa på text i både stor och liten storlek. ClearType är en 
teknologi som ökar läsbarheten av text på LCD-skärmar (Microsoft, 2017).  

Hiragino Sans GB är standard från operativsystemet Snow Leopard och nyare (Shaffer, K. 
2015). 

Ett kinesiskt typsnitt kan nå omkring 20 000 olika tecken vilket resulterar i att typsnitten kan 
bli upp emot 5MB, västerländska brukar vara omkring 2MB, detta gör att många utvecklare i 
Kina använder sig standardtypsnitt så laddningstiden inte förlängs (Shaffer, K. 2015) (Shaffer, 
K. 2012) 

3.3 Top-down information architecture 
Top-down information architecture är en metod som används inom informationsarkitektur 
för att underlätta för användaren vid ankomst till en sida och lätt skall kunna navigera runt. 
Arkitekturen bygger på att användaren enkelt skall kunna få svar på vanliga frågor som 
uppkommer när man försöker få ett grepp om hur man navigerar och hur man utvinner 
information. Exempel på dessa frågor kan vara: 

● Var är jag? 
● Jag vet vad jag letar efter, hur söker jag efter det? 
● Hur navigerar jag på denna sida? 
● Vad är viktigt och unikt med denna organisationen? 
● Vad finns på sidan? 
● Vad händer i organisationen? 
● Hur engagerar jag mig med dem i olika populära digitala kanaler? 
● Hur kan jag komma i kontakt med en människa inom organisationen? 
● Vad är deras adress? 
● Hur kommer jag åt mitt konto? 

Designers jobbar hårt med att försöka lista ut vilka frågor en potentiell besökare kan ställa när 
de besöker en hemsida och försöker sedan gruppera information utifrån hur viktigt det är att 
för besökaren att få svar (Rosenfeld, Morville & Arango, 2015 s. 83). 

Alla dessa frågor är kanske inte applicerbara på alla hemsidor men många är det och det 
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gäller för designern bakom hemsidan att göra sitt bästa för att svara på dem.  

En normal användare sveper vanligtvis med blicken två gånger från vänster till höger och 
kollar lite långsammare i vänstermarginalen, ungefär som i ett F. Detta för att man vill 
skumläsa snabbt tills man hittar någonting intressant  
(Kempe L. och Geijer E. 2016. s.10).  

Anledningen till att det kallas för top-down information architecture är för att det bygger på 
att användaren jobbar sig från toppen och nedåt på hemsidan. Man skall skriva det viktigaste 
först. Detta fungerar väl med top-down information architecture då man vill svara på det 
viktigaste frågorna först (Kempe L. och Geijer E. 2016. s.30). 

3.4 User Experience 
“Interaktionsdesign beskrivs ofta som formgivning. Då handlar det om formgivning av 
datorers användargränssnitt, i syfte att göra dem mer användbara.”  

User experience handlar om att göra en produkt så användarvänlig som möjligt. Att ge 
användaren en bra användarupplevelse genom att göra information tillgänglig genom bästa 
alternativ. Om en hemsida säljer skor så är User experience delen hur skorna visas upp. Kan 
man filtrera skorna genom olika val t.ex som färg, storlek eller typ (Arvola, M 2015. s.19-20). 
Hur fungerar denna filtrering? Trycker man i boxar eller swipar man mellan olika kategorier? 

3.5 User Interface 
User interface handlar om att att välja rätt gränssnittselement så som text, knappar och 
textfält för att underlätta för användaren. Det tillsammans med att arrangera element kan 
göra att det går snabbare och lättare för användaren att åstadkomma sitt mål. 

3.6 Mobile first 
Mobile first är en designprincip för att designa för mobila enheter först, dvs att man utgår 
från mobilläget först när man designar. Trafik via mobil ökade med 600% mellan 2009 och 
2010, en stor anledning till detta är intåget av smartphones och surfplattor (Wroblewski, L. 
2011). 

På e-handeln i Kina 2015 skedde 51% av alla köp från en mobiltelefon och det ökar konstant. 
Taobao har ett högre genomsnitt där 68% kom från köp med mobiltelefoner 11 November 
2015  (Kuo et al. 2015).  

I en artikel av Gremillion, B. förklarar han att eftersom skärmen på mobila enheter har 
mindre skärm måste designers fokusera på det viktigaste innehållet vilket kommer förenkla 
när man sedan gör designen för större skärmar (Gremllion B, u.å). 

3.7 Laddningstider på Internet 
En analys på över 10 000 mobila hemsidor visade att tre fjärdedelar av alla hemsidor tar mer 
än 10 sekunder att ladda startsidan medan genomsnittstiden var 19 sekunder via 3G. En 
annan analys visade att 53% av användarna lämnade om inte hemsidan hade laddats inom 3 
sekunder. Anledningen till de långa laddningstiderna förklaras genom att hemsidorna 
innehåller stora bilder, stora filer och dålig serverförfrågningar. Varje gång en kund lämnar 
försvinner chansen att få något sålt (Shellhammer, A. 2016). 

Internethastigheten i Kina var i genomsnitt 5.7 mb/s kvartal 3 2016, detta är en ökning från 
kvartal 3 2015 från 3.7 mb/s. Detta gör att Kina hamna på 85:e plats i världen över 
genomsnittshastigheten på Internet. För mobil användning är hastigheten genomsnitt 8.9 
mb/s. Kina är landet med näst mest unika IPv4 adresser efter USA (Belson, D. 2015)(Belson, 
D. 2016). 
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3.8 Sociala medier 
Sociala medier är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler som tillåter sina 
användare att kommunicera med varandra. Medierna består av kombinationer av teknik, 
interaktion och innehåll. Användningen av medierna varierar, det kan vara allt mellan 
nyhetsflöde, socialt umgänge eller reklam.  Sociala medier har blivit en av de främsta 
marknadsföringsplattformarna för företag under de senaste åren. Funktionen att man kan 
välja exakt vilken målgrupp och typ av personer som reklamen ska nå ut till har gjort 
medierna väldigt intressanta (Bergström B. 2009 s.216).  

Enligt greatfire.org som listar hemsidor som är blockerade i Kina är västerländska sociala 
medier som Twitter, Facebook, Instagram och Google plus blockerade. Istället har man sina 
egna sociala medier. Exempel på dessa är:  

• WeChat, är ett socialt nätverk där du bland annat kan chatta, handla online, skapa 
event lägga upp bilder. 

• QQ, är Kinas motsvarighet till MSN. 
• Weibo, är som twitter. 
• Renren, är en annan social plattform som påminner om Facebook. 
• Youku, en videoplattform som Youtube. 

3.9 Wireframes 
Wireframes är en visuell guide som representerar ett skelett av din app/tidning eller liknande. 
Syftet med wireframes är att arrangera element på bästa sätt innan man börjar designa. 
Navigationssystem och hur det fungerar med gränssnittet kan också visas med hjälp av 
wireframes.  

Wireframes kan vara ett knepigt dokument att använda sig av. Wireframes skapas för många 
olika målgrupper. Klienter vill se på en wireframe för att få en uppfattning av hur designen 
kommer se ut och hur den möter deras krav. Utvecklare är mer intresserade av vilka 
funktioner som ska finnas med så att de vet hur de ska koda. Visuella designers kan till 
exempel använda sig av wireframes för att kontrollera hurvida det ska vara en eller två 
knappar och copywritern kan använda sig av samma wireframes för att veta vad och hur 
mycket texts som skall skrivas (Suffer, 2009 s.151). 

Suffer fortsätter berätta att en wireframe består av tre delar; Själva wireframen i sig själv, 
medföljande noteringar och information om wireframen (wireframe metadata)  
(Suffer, 2009 s.151). 

"  
Bild.1 Exempel på wireframe  

Det viktigaste är att en wireframe inte är för detaljrik (Brown, 2011. s.167-170). Tittar vi på 
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föregående bild (Bild.1) och jämför med hur en färdig produkt skulle kunna se ut finns det 
vissa väsentliga skillnader: 

Brown fortsätter med att hävda att wireframes är ett bra verktyg att ha i sin arsenal. Det är ett 
verktyg som är: 

● Snabbt och effektivt. På så sätt kan man enkelt hänga med i den kreativa 
designprocessen.  

● Man kan snabbt visa visuella koncept. 
● Fokuserar på underliggande logik och funktionalitet. 
● Är ett billigt designverktyg. 

Vad man måsta ha i åtanke är att wireframes bara är en del av den större bilden. Man ska 
använda sig av wireframes i den mån man behöver och inte stirra sig blind på dem. På grund 
av avsaknad av grafiska element och visuell design skapas det rum för tolkning. Bilder och 
wireframe metadata kan hjälpa till att minska gapet från wireframes till slutlig produkt 
(Brown, 2011. s.167-170). 

3.10 Visuell Kommunikation 
Visuell kommunikation handlar om att väcka uppmärksamhet för personer som ser det 
visuella. Genom hur visuella element sätts samman kan kommunikationen bli annorlunda och 
oftast används visuell kommunikation till att väcka uppmärksamhet och i någon form bidra 
till övertygelse. Det första intrycket kan vara det enda man får och då gäller det att det är 
övertygande (Bergström B. 2009 s.216).  

Det finns tre stora roller en visuell bild kan tillföra i en reklam. De kan framkalla känslor 
genom att stimulera utseendet på ett objekt eller en riktig person. Det kan användas som 
bevis för att visa att något har hänt i verkligheten och det kan även skapa en länk mellan det 
som säljs med andra bilder (Messiaris, P, 1997, s.3). 

Bilder är ett bra sätt att förstärka sin kommunikation. De har funktionen att de dramatiserar 
och iscensätter nyhetsflöden och förstärker reklam. Bilder är oftast det som fångar upp 
läsarens uppmärksamhet innan personen börjar läsa texten. Därför blir bildval och 
bildanvändning väldigt viktig i dagens kommunikation (Bergström, B. 2016. s.161).  

3.11 Semiotik 
Semiotik är ett samlingsnamn för teorier om tecken. För all kommunikation är tecken en 
förutsättning, människor behöver tecken för att uttrycka idéer, dela kunskap och ge 
varningar. Ett tecken kan räknas som en bild, bokstäver eller ikoner. Det gäller att alla som 
använder samma tecken är överens om betydelsen annars blir det lätt missuppfattningar 
(Bergström B. 2009. s.286). 

Wireframe Färdig produkt

Avsaknad av färg Har en större variation av färger som 
matchar företaget

Tar inte hänsyn till typografi som fungerar 
bra på skärmar

Använder sig av en ren och tydlig typografi 
som fungerar väl med skärmar

Följer ingen tydlig estetisk mall Följer företagets grafiska profil med hänsyn 
till färg och form

Saknar funktioner Har funktionalitet när användaren 
interagerar med element

Har bara utfyllnadsinformation Använder sig av riktiga bilder och text.
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När man designar och då framförallt på webben har man ofta en begränsad yta att designa på. 
Ikoner blir då viktiga hjälpmedel då de ofta tar upp mindre plats än de skrivna orden. Det 
gäller dock att försäkra sig om att de bilder eller ikoner man väljer att använda sig av 
representerar det man faktiskt vill för användaren. Piktogram är ett bra exempel på detta. 
Kjørup S definierar ett piktogram som “en konnitativ symbol i ett notationssystem vars 
uttrycksida rymmer en ikon som denoterar något som har en metonymisk förbindelse till 
piktogrammets innehåll.” Det handlar i sin helhet om att använda sig av symboler för att 
förmedla ett budskap eller instruktioner (t ex “Handikappsymbol” vid en p-plats) (Kjørup S. 
2004. s.77).  

3.12 Statistisk signifikans (statistical significance) 
”The p-value is the level of marginal significance within a statistical hypothesis test 
representing the probability of the occurrence of a given event. The p-value is used as an 
alternative to rejection points to provide the smallest level of significance at which the null 
hypothesis would be rejected.” (Investopedia, uå) 

Vad detta betyder är att för att kunna säkerställa att en undersökning man gör är trovärdig 
behöver man nå ut till en viss procent av den hela populationen. 

3.13 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 
frågeställningar.  

3.13.1 Hur spelar internetvanor roll vid försäljning av varor online i Kina? 
För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Hur spelar internetvanor roll vid 
försäljning av varor online i Kina?” beskrivs följande områden. Mobile first, laddningstider på 
Internet. 

3.13.2 Vilka likheter och skillnader finns det mellan framgångsrika e-commerce i 
Kina? 
För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Vilka likheter och skillnader 
finns det mellan framgångsrika e-commerce i Kina?” beskrivs följande områden färglära, 
visuell kommunikation, wireframes, top-down architecture, semiotik, user experience typsnitt 
och mobile first. 

3.13.3 Hur kan företag väcka potentiella kunders uppmärksamhet på den kinesiska 
webben? 
För att ge en teoretisk grund till den tredje frågeställningen ”Hur kan företag väcka potentiella 
kunders uppmärksamhet på den kinesiska webben?” beskrivs följande områden sociala 
medier, mobile first, användargränssnitt, user experience och typografi. 
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4. Empiri 
I detta kapitlet presenteras den insamlade empirin från enkätundersökningen och små-N-
studien. 

4.1 Enkätundersökning 
I enkätundersökningen deltog 166 personer. Enkätundersökningen bestod av sju frågor med 
svarsalternativ, en fråga där man listade alternativ och två öppna svar. 

4.2 Urval 
Eftersom författarna inte kan nå ut till en asiatisk population tog de hjälp av två personer i 
Kina som hjälpte dem att sprida sin undersökning på WeChat. Detta skulle kunna jämföras 
med bekvämlighetsurval eftersom det inte går att kontrollera urvalet. 

4.3 Datainsamling 
Här nedan presteras den insamlade datan.  

4.3.1 Datainsamling enkätundersökning 
Ålder: 

"  
Figur 1. Resultat från frågan “Vad är din ålder?” 

15-20 år 15 st 9,04%

21-25 år 49 st 29,52%

26-30 år 70 st 42,16%

31-35 år 16 st 9,64%

36-40 år 9 st 5,61%

41-45 år 3 st 1,81%

46-50 år 2 st 1,2%

50+ år 2 st 1,2%
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Kön: 
 

"  
Figur 2. Resultat från frågan “Vilket kön tillhör du?” 
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Yrke: 

"  
Figur 3. Resultat från frågan “Vad är ditt jobb?” 

Studenter 47

Reklam, marknadsföring, PR & design 44

Ingenjörer 8

Sjukvård & HR 15

Ekonomi & investering 18

Lärare, administration & utbildare 15

Arbetslösa 3

Logistik 4

Övriga jobb 9
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Vilken av dessa enheter använder du oftast när du besöker webben?  

"  
Figur 4 Resultat från frågan “Vilken av dessa enheter använder du oftast när 
du besöker webben?” 

Dator 25 15,06%

Mobiltelefon 140 84,34%

Surfplatta 1 0,6%
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Var hittar du oftast information om nya produkter? 

"  
Figur 5 Resultat från frågan “Var hittar du oftast information om nya 
produkter?” 

Sociala medier 90 st 54,22%

Reklam på Internet 27 st 16,27%

Företagshemsidor 49 st 29,51%
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Vad är det viktigaste när du besöker en webbplats? 

Vilka enhet använder du oftast när du handlar online? 

"  
Figur 6 Resultat från frågan “Vilka enhet använder du oftast när du handlar online?” 

Professionell, trovärdig 2,1

Funktionalitet 1,64

Design 1,51

Dator 22 st 13,25%

Mobiltelefon 142 st 85,54%

Tablet 2 st 1,21%
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Föredrar du att handla från företagens egna hemsidor eller internet 
marknadsplatser som Tmall och Alibaba? 

"
Figur 7 Resultat från frågan “Föredrar du att handla från företagens egna hemsidor 
eller internet marknadsplatser som Tmall och Alibaba?” 

Vilket är det bästa sätt att få din uppmärksamhet på internet? 

Företagens egna 
hemsidor

26 st 15,66%

Internet marknadsplatser 140 st 84,34%

Bilder 137 82,53%

Text 7 4,22%

Videos 22 13,25%
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4.3.2 Små-N-studier 
Här nedan presenteras resultatet från små-N-studien. 

4.3.2.1 Tmall  
Tmall (tidigare Taobao Mall) är den största business-to-consumer plattformen i Asien som 
erbjuder företag att sälja direkt till kunder. Det grundades i April 2008 och ägs av Alibaba 
Group. Enligt alexa.com är Tmall den 14:e mest besökta hemsidan i världen. Enligt Smith 
(Smith C. 2017) som skriver för Expandedramblings hade Tmall 2013 över 500 miljoner 
användare. 

Tmalls landningssida är uppbyggd av en logotyp, menyer, en sökfunktion, erbjudande och 
reklam. Sökrutan högst upp är framstående tillsammans med det stora bildspelet. Det finns 
ett tydligt gridsystem genom hela hemsidan. Lite längre ner på sidan får man se utvalda 
produkter på varje kategori.  

Som navigation använder sig Tmall av 5 olika menyer var av en meny dyker upp när man rör 
sig nedåt på sidan, detta är en meny med alla kategorier. Med denna meny kan man röra sig 
snabbt mellan olika kategorier. En av de fem menyerna fälls ut när du håller musen ovanför 
och ger fler förslag. Sökmenyn följer också med om du scrollar ner. 

Tmall använder sig av rött, svart och vitt som sina färger men de använder även andra färger 
för att symbolisera olika kategorier. Som typsnitt används Microsoft YaHei i första hand, 
skulle inte den kunna läsas in används SimSun och i sista fall en sans serif.  

Hemsidan är responsiv och känner av vilken skärmstorlek du använder när du besöker 
hemsidan och anpassar sig därefter.  

På mobilen visas en symbol istället för en utskriven meny, kategorinmeny består av större 
knappar högt upp på sidan.  

4.3.2.2 JD 
JD.com, eller i folkmun Jingdong är tillsammans med Tmall en av Kinas största B2C 
plattform. De är direkt konkurrenter till Tmall. Enligt alexa.com är JD den 22:a mest besökta 
hemsidan i världen. 

JDs landningssida innehåller en logotyp, menyer, en sökfunktion, erbjudande och reklam. 
Högst upp till vänster finns en logotyp och bredvid en sökruta. Under sökrutan finns 
huvudmenyn och under den ett bildspel med erbjudanden. Resterande av sidan består av 
olika erbjudande och reklam. 

Totalt innehåller hemsidan 5 olika menyer var av en dyker upp när man kommer längre ner 
på sidan och följer med hela vägen ned. Denna meny visar de olika kategorierna så man 
snabbt ska kunna röra sig mellan dem. På den vänstra menyn finns alla kategorier och det 
dyker upp fler alternativ när man håller muspekaren över.  

Som färger använder JD sig av rött, grått, vitt och svart till största del och som typsnitt i första 
hand Microsoft YaHei. Om inte den läses in används dessa i följande ordning Tahoma, Arial, 
Hiragino Sans och annars sans-serif. 
  
Hemsidan är responsiv och känner av vilken skärmstorlek du använder när du besöker 
hemsidan och anpassar sig därefter. Från mobilt läge används färg på varje kategori vilket det 
inte gör på datorversionen. På mobilen får du en meny längst ner som sitter fast och erbjuder 
bland annat en direktlänk till kundvagnen. 

4.3.2.3 Suning 
Suning Commerce Group och deras hemsida suning.com rankas som en av de tre största e-
commerse sidorna, de säljer allt från tvättmaskiner till böcker. 

Suning använder sig en hierarki där man läser från vänster till höger, längst till vänster finns 
en logotyp och bredvid en sökfunktion. Nedanför finns ett stort bildspel och efter det kommer 
erbjudande som följs av de olika kategorierna som designat i ett gridsystem.  
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Hemsidan består av 5 olika menyer varav en dyker upp när man kommer lite längre ner på 
hemsidan. Menyn som dyker upp följer med hela vägen ner och knapparna gör att man 
snabbt kan röra sig mellan de olika kategorierna. Om man för muspekaren över den vänstra 
menyn kommer det upp fler alternativ i en större meny.  

Suning använder sig av färg på ett tydligt sätt, gul är deras primär färg men alla kategorier är 
uppdelade i olika färger. Som typsnitt används Microsoft Yahei i första han annars Tahoma, 
Arial eller Hiragino Sans GB. 

Suning är responsiv och anpassar sig utifrån vilken skärmupplösning du har när du besöker 
sidan. På mobilversionen av Suning visas en navicon man trycker på för att komma till 
menyn, det är även en meny inlagd längst ner som sitter fast med fem olika alternativ.   

4.3.2.4 Jumei 
Jumei är den ledande återförsäljaren av skönhetsprodukter i Kina. 

Jumei består av en logotyp högst upp till vänster följt av en sökruta. Nedan finns huvudmeny 
och en stor bild. Efter det visas en massa produkter och erbjudanden.  

Hemsidan använder sig av 4 olika menyer var av en dyker upp när man kommit längre ner på 
hemsidan. Menyn som dyker upp kan ta en till ställen som tillfälliga erbjudanden och “Must 
check out”.  

Som färger använder Jumei sig främst av lila men även av svart och grått. Den använder sig i 
första hand av Microsoft Yahei men om inte den skulle fungera används någon av Tahoma, 
Arial eller Hiragino Sans GB. 

Jumei är inte responsiv och besöker man hemsidan via en mobil hänvisas man till att ladda 
ner deras applikation. 

Sidhuvud 

"  

"

"

"  
Figur 8 Sidhuvud JD, Tmall, Suning & Jumei 
Sidomeny till vänster 
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Figur 9 
Sidmeny till 
vänster JD, 
Mall & Suning 

Sidomeny till höger 

JD "  Tmall "  Suning "  Jumei "  
Figur 10 Sidmeny till höger JD, Tmall, Suning & Jumei 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5. Analys 
I detta kapitel genomförs analysen baserat på behandlad teori och insamlad empiri, d v s 
att komma fram till resultaten av arbetet baserat på tidigare formulerade forskningsfrågor 
och syfte. Analysen genomförs enligt de principer som tidigare beskrivits i metodkapitlet. 

5.1 Hur spelar internetvanor roll vid försäljning av varor online i Kina? 
Den kinesiska marknaden domineras av en mobilanvändning vid internetanvändning, det 
påvisar våra resultat från undersökningen vid frågorna “Vilken av dessa enheter använder du 
oftast när du besöker webben?” och “Vilka enhet använder du oftast när du handlar online?”. 
På frågan “Vilken av dessa enheter använder du oftast när du besöker webben?” svarade 
84,3% att de använder mobilen oftast [Se figur 4] och på frågan “Vilka enhet använder du 
oftast när du handlar online?” svarade 85,5% att de använder mobilen när de handlar online 
[Se figur 6]. Youchi (Youchi Kuo et alt, 2015) styrker i “The New China Playbook” att 2015 
användes mobilen till 51% av alla köp på e-handeln i Kina och detta kommer öka. På Taobao 
var det 68% av alla köp som gjorde via mobil. 

Från enkätundersökningen kan man utläsa att 83,4% föredrar att handla på marknadsplatser 
på internet jämfört med företagens egna sidor [Se figur 7]. 

Mobile first påverkar eftersom många köp görs från telefonen. Detta påvisar Gremillion B, 
(Gremllion B, u.å) i sin artikel på uxpin.com där han nämner att det behöver fokuseras på det 
viktigaste innehållet eftersom skärmarna på mobilen är små i jämförelse med datorskärmar. 
Eftersom 85,5% använder mobilen när det handlar online och 83,4% föredrar att handla på 
marknadsplatserna online gäller det att dessa marknadsplatser fokuserar på den mobila 
upplevelsen.  

Allt fler människor söker sig till att handla via mobilen. Detta styrker Youchi Kuo (Youchi Kuo 
et alt, 2015) där de argumenterar för att en mängd människor surfar från många olika platser 
och det finns en risk att alla inte har snabb uppkopplingshastighet. Då gäller det att ha 
anpassat hemsidan mobilanvändning med snabba laddningstider. Annars kommer 53% av 
användarna lämna sidan efter 3 sekunder. Detta menar Shellhammer (Shellhammer, A. 2016) 
där han förklarar att användare uppfattar en sida som långsam om den tar mer än 3 sekunder 
att ladda. Kina har en genomsnitt internethastighet på 5,4 mb/s vilket är plats nummer 85 i 
världen (Belson, D. 2016). 

13,25% svarade i enkäten att de oftast använder datorn när de handlar online [Se figur 6] och 
på frågan “Vilken av dessa enheter använder du oftast när du besöker webben?” [Se figur 4] 
svarade 15,06% datorn. Detta visar att det fortfarande finns behov för att både anpassa 
hemsidan för större skärmar. 

Det var endast en person som oftast använde surfplattan när den besökte webben vilket 
motsvarar 0,6% [Se figur 4]. På frågan “Vilka enhet använder du oftast när du handlar 
online?” [Se figur 6] svarade 2 personer (1,21%) att de använde surfplattan oftast när de 
handlar online. Detta är en liten del om man jämför med mobil och dator.  

Väldigt många har svarat att de använder sig främst av mobiltelefoner, både när de surfar 
online i allmänhet men också att de gör sina köp på en mobiltelefon. Dock är det fortfarande 
en andel som använder sig utav datorer så man kan inte bortse helt från denna enhet. En stor 
andel av respondenterna föredrar också att använda sig av de marknadsledande e-handels 
sidorna vilket innebär att det är där företagen bör finnas om de vill synas. 

5.2 Vilka likheter och skillnader finns det mellan framgångsrika e-
commerce i Kina? 
Alla sidor har samma struktur i headern med logotypen som ligger längst till vänster och en 
sökruta bredvid till höger [Se figur 8]. Under har Tmall, JD och Suning ett bildspel och Jumei 
har en stor bild istället, på alla visas erbjudanden [Se figur 8].  

Varje sida har en grundfärg som är baserad på färglära som är vald för att knyta ihop 
hemsidan till företagets grafiska profil. Detta gör att förståelsen för vilken företagssida 
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användaren är inne på blir starkare. Färgen är utvald för att förmedla företagets grundvärden 
och känsla. Detta styrker Beaird & George (Beaird J & George J. 2014 s.51-54) när de skriver 
om att varje färg har en egen betydelse och dessa är betydelser skiljer sig i olika kulturer. 

I enkätundersökningen svarade 82,53% att bilder var bästa sättet att få deras uppmärksamhet 
på internet, detta är något alla sidor som undersöktes har använt sig av genom att ha en stor 
bild eller bildspel på startsidan. Detta stödjer Bo Bergströms (Bergström, B 2016) beskrivning 
om användningen av bilder är ett bra sätt att förstärka sin kommunikation och reklam. Bilder 
fångar ofta upp läsarens uppmärksamhet innan personen börjar läsa texten. 

Sökrutan är nästan identisk på Tmall, Suning och Jumei. Det enda som skiljer är storleken 
och färg. JDs sökruta har ett förstoringsglas som symbol istället för ordet “Sök” på kinesiska 
och man kan söka med bilder [Se figur 8]. Om man skulle ta bort allt innehåll på hemsidorna 
och skapat wireframes så skulle man kunna se att sidorna har samma uppbyggnad. Det 
styrker Brown (Brown, 2011. s.167-170) när han skriver om att en wireframe är en visuell 
guide helt utan grafiska element.  

Alla sidorna använder sig av Microsoft YaHei i första hand och som andra val används 
Hiragino Sans GB av JD, Suming och Jumei. 

Tmall, JD och Suning hade alla 5 navigeringsmenyer var medans Jumei hade 4. Alla sidor 
hade en meny som dök upp när man kommit längre ner på sidan och följde med. Dessa sidor 
har en väldigt tydlig Top-down architecture. Detta syns eftersom det viktigaste på sidorna är 
placerat längst upp, på vänster kanten och i mitten. Detta stödjer Kempe och Geijer (Kempe 
L. och Geijer E. 2016. s.10) tankar om att besökare oftast skummar igenom en hemsida som 
ett f. Att man börjar med att titta längst upp för att sedan titta i mitten och till vänster. Tittar 
man på sidomenyerna [Se figur 10] så kan man se små ikoner. Det är ett bra exempel på 
semiotik där ikonerna hjälper användaren att snabbt hitta till rätt kategori. Kjørup styrker 
detta när han förklarar att när man designar och då framförallt på webben har man ofta en 
begränsad yta att designa på. Ikoner blir då viktiga hjälpmedel då de ofta tar upp mindre plats 
än de skrivna orden (Kjørup S. 2004. s.77). Det är också en bra lösning ur en user experience 
synpunkt. Detta styrker Arvola (Arvola, M 2015. s.19-20) när han förklarar att user experience 
handlar om att förenkla för användaren så att denne snabbt hittar sin önskade produkt. 
Produkten ska helt enkelt vara så enkel att använda som möjligt. Detta gäller även de 
sökrutorna som benämns tidigare i detta kapitel. 

5.3 Hur kan företag väcka potentiella kunders uppmärksamhet på 
den kinesiska webben? 
I enkäten har 54,22% svarat att de oftast hittar information om nya produkter på sociala 
medier, 29,51% har svarat att de oftast hittar information om nya produkter på 
företagshemsidor och 16,27% svarade reklam på internet [Se figur 5]. Detta visar att ett 
framgångsrikt sätt att marknadsföra nya produkter i Kina är att göra reklam på sociala 
medier. Sociala medier är ett effektivt sätt att göra reklam eftersom man kan välja sin 
målgrupp och ge ut direkt reklam. Detta styrker Bergström (Bergström B. 2009 s.216) där han 
förklarar att sociala medier har blivit en av de främsta marknadsförings plattformarna för 
företag. Resultatet visar att folk hittar reklam de är direkt intresserade av på sociala medier. 
Av respondenterna så var det 85,5% som svarade att de använder mobilen när de handlar 
online. Detta sätter stor press på företagen att göra en bra responsiv design så 
användarupplevelsen på sidorna blir bra.  

Det är tydligt i enkäten att bilder är det som lockar störst uppmärksamhet på hemsidan. Hela 
83,53% svarade att bilder är det bästa sättet att fånga deras uppmärksamhet. Messiaris 
(Messiaris, P, 1997, s.3) beskriver att bilder kan framkalla känslor genom att stimulera 
utseendet på ett objekt och därav locka uppmärksamhet. 

Det är någon som också blev tydligt i små-N-studien att bildspel eller bilder användes av alla 
marknadsplattformar som undersöktes på startsidan. På marknadsplattformarna finns en 
stor mängd människor och en möjlighet att skaffa nya kunder, T-mall har över 500 miljoner 
användare. På alla hemsidor som undersöktes finns det en möjlighet att göra kategori baserad 
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reklam för sina produkter. Det vill säga att om ett företag vill göra reklam för smycken kan 
företag göra sin reklam på smyckeavdelningen på plattformen. 

De 29,51% som svarat företagshemsidor måste gå in på hemsidan för att hitta informationen 
om man jämför med sociala medier där det kan dyka upp utan att man väljer det. Dessa 
personer är sällan nya kunder. Eftersom kunderna behöver ha kunskap om företaget för att 
hitta dit så är det inte nya kunder om de inte hittar hemsidan genom söktjänster. 

De största sociala medierna i västvärlden är blockerade i Kina som greatfire.org visar upp på 
hemsidan med samma namn. Därför måste man söka sig till de som är tillgängliga i Kina. Så 
företag som importerar produkter till Kina måste vara noga med att starta upp konton och 
vara aktiva på de sociala medier som är stora i Kina. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Här nedan kommer resultatet presenteras. 

6.1.1 Hur spelar internetvanor roll vid försäljning av varor online i Kina? 
I enkätundersökningen framgick det att över 80% använder sig av mobiltelefoner när de 
handlar online och att de då föredrar att använda en av de större e-handels hemsidorna. 

Vid jämförelse mellan teori och undersökningen var det tydligt att respondenterna föredrar 
användning av mobiler framför datorer och det framgick att detta kommer öka mer och mer. 
Resultatet från våran enkät och The New China Playbook skiljer sig åt en del eftersom frågan i 
enkäten löd “Vilken enhet använder du oftast när du handlar online?” och The New China 
Playbook beskrev hur många köp som faktiskt gjordes. The New China Playbook är från 2015 
med vilket kan påverka. Trots detta resultat kan inte företagen sluta fokusera på användning 
av datorer eftersom 15% i Kina är en stor del.  

En stor del i undersökningen föredrog att handla via marknadsplattform på webben vilket 
både är fördelar och nackdelar för företagen. Det kostar pengar att vara med vilket kan vara 
svårt för ett nystartat företag att betala. Speciellt om man inte är säker på att produkten säljer. 
Detta får ställas emot att bygga en egen webbshop som också är dyrt.  

Det var få som svarade att de föredrog en surfplatta, den behöver inte bortprioriteras helt men 
eftersom en surfplatta fungerar relativt bra i “desktop-läge” med borde den vara sista prioritet 
när man bygger en webbshop. Lanserar du via en marknadsplattform på internet är det inte 
säkert att du behöver ta hänsyn till något av detta om marknads plattformen redan har en 
responsiv hemsida och man bara kan lägga upp produkter. 

Med en så stor mobilanvändning gäller det att man har en hemsida som kan hantera mycket 
trafik och går snabbt att ladda in. För varje användare som lämnar sidan innan den laddat 
klart är en förlorad potential kund. I relation till hur många internetanvändare Kina har är 
hastigheten låg. Med många användare blir det hög belastning och kan bli svårt för användare 
att besöka sidan om inte utvecklarna tänkt på detta. Kollar man genomsnittshastighen för 
internet på mobilen var de lite snabbare vilket är bra med tanke på hur många som använder 
internet via mobilen.  

6.1.2 Vilka likheter och skillnader finns det mellan framgångsrika e-commerce i 
Kina? 
Vid små-N-studien visade det sig att sidorna var lika varandra gällande struktur, typsnitt och 
menyer.  

Att strukturen på hemsidorna ser likadana ut underlättar för kunderna, har de varit på en sida 
och lärt sig hur den fungerar kommer de förstå den andra med. Dock är det inte säkert att allt 
fungerar likadant och då kan det bli problem när användaren förväntar sig en effekt men får 
något annat. Speciellt när sidorna använder samma ikoner, men de inte i själva verket är 
säkert att de ger samma utslag.  

En annan nackdel är att det är svårare att knyta en kundkrets när man inte säljer in något som 
är unikt. T-mall och JD har även samma färger vilket kan det göra svårt för användaren att 
skilja på dessa överhuvudtaget. Suning sticker ut lite grann med sin gula färg och Jumei med 
sin rosa färg. 

JD, T-mall och suning använder sig av fem menyer och Jumei använder sig av fyra. Dessa 
sidor innehåller många produkter och det finns allt från teknik till mat, detta är förmodligen 
anledningen till att så många menyer används, Jumei har mindre produkter och det kan vara 
anledningen till att de har en meny mindre. Alla sidorna hade en extra meny som dyker upp 
när man rör sig nedåt på sidan, detta är något som hjälper till eftersom första sidorna är 
långa.  
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Alla sidor använder sig av Microsoft YaHai och Hiragino Sans GB eftersom den finns som 
standard på många enheter. Kinesiska typsnitt bli stora och uppnå 7mb per typsnitt, detta 
kommer göra hemsidan långsammare och därför används standardtypsnitt. 

6.1.3 Hur kan företag väcka potentiella kunders uppmärksamhet på den kinesiska 
webben? 
Enkäten visade att sociala medier är ett effektivt sätt att sprida information om nya 
produkter, men även många svarade företagssidor, här är det svårt att vet om de gått via 
sociala medier eller direkt till företagssidan.  

Bilder visades sig vara ett bra sätt att dra åt sig uppmärksamhet på Internet och något som de 
stora marknadsplattformarna använder sig av både på dator och mobilversionerna. På stora 
marknadsplattformar där det redan finns många människor kan man hitta nya kunder, 
problemet för nya företag är att budgeten inte finns.  

Att inte samma sociala medier används i Kina som i västvärlden kan vara negativt om man vill 
nå västerländska personer, eftersom man då måste annonsera i flera sociala medier. Samma 
gäller tvärtom, om ett västerländskt företag redan annonserar på Facebook så kommer inte 
företaget kunna nå många personer från Kina, utan då måste börja annonsera på exempelvis 
WeChat.   

6.2 Implikationer 
 Resultatet och slutsatsen i rapporten är baserade på empirin som är framtagen i 
enkätundersökningen och små-N-studien. Detta resultat kan appliceras och användas av 
företag som ska sälja produkter eller tjänster på den kinesiska marknaden. Studien tar upp 
några grundläggande punkter att tänka på för att få fler att köpa produkten eller tjänsten som 
säljs.  

6.3 Begränsningar 
Den största begränsningen med rapporten är tiden som undersökningen skulle genomföras 
på. För att kunna undersöka djupare och hitta mer information så skulle tidsspannet behöva 
bli större. Den geografiska positionen på författarna blev också en begränsning i rapporten. 
Flera olika metoder har varit svåra att genomföra eftersom det skulle krävas en resa till Kina.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
För att ett företag effektivt ska kunna nå ut till sina kunder på kinesiska marknaden så bör de 
göra en bildbaserad reklam på sociala medier som är kopplad till en av de större 
försäljningsplattformarna eller att reklamen läggs ut direkt på försäljningsplattformar.  

6.5 Vidare forskning 
För att föra forskningen i ämnet vidare så hade det varit intressant att ta reda på varför 
respondenterna svarade som de gjorde. Varför de föredrar stora marknadsplatser istället för 
företagens egna hemsidor. Man skulle även kunna göra en koppling mellan ålder/yrke och 
svarsresultaten på resterande frågor. För detta skulle dock det underlätta om man får in fler 
svar på människor som är över 50 år. En annan intressant faktor hade varit att undersöka hur 
stor påverkan vår hade haft på populationen. Det hade man kunnat kontrollera med en 
fokusgrupp. 

!  32



7. Referenser 
Alexa. 2017. Siteinfo. Alexa http://www.alexa.com/siteinfo/tmall.com (Hämtad 2017-04-15) 

Alexa. 2017. Topsites. Alexa http://www.alexa.com/topsites (Hämtad 2017-04-15) 

Arvola M. 2015 Interaktionsdesign och UX - om att skapa en god användarupplevelse. Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Baxter K. Courage C. och Caine K. 2015. Understanding your user. Uppl. 2. Morgan 
Kaufmann Publishers In 

Beaird J och George J. 2014. The principles of beautiful web design. 3. uppl. USA: SitePoint 
Pty Ltd. 

Bell, Judith. 2006. Introduktion till forskningsmetodik. 4. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Belson D. 2015. akamai’s [state of the internet] Q3 2015 report https://www.akamai.com/us/
en/multimedia/documents/report/q3-2015-soti-connectivity-final.pdf (Hämtad 2017-05-22) 

Belson D. 2016. akamai’s [state of the internet] Q3 2016 report https://www.akamai.com/us/
en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q3-2016-state-of-the-internet-connectivity-
report.pdf (Hämtad 2017-05-22) 

Bergström B. 2009. Effektiv visuell kommunikation. 7. uppl. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Bergström, B. 2016. Effektiv visuell kommunikation Stockholm 10. uppl Stockholm: Carlsson 
Bokförlag 

Bild 1 Exempel på wireframe - http://www.experienceux.co.uk/wp-content/uploads/
2015/06/wireframe_example_small.jpg (Hämtad 2017-04-10) 

Brown, D. 2011. Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design 
and Planning. 2. uppl. Berkely CA:  New Riders  

CIW Team. 2016. Top e-commerce platforms in 2016. China Internet Watch. [blogg]. 22 
December  https://www.chinainternetwatch.com/19470/ecommerce-platforms-2016/ 
(Hämtad 2017-05-10) 

DMR. 2017. 17 Amazing Tmall Statistics (February 2017). https://
www.chinainternetwatch.com/19470/ecommerce-platforms-2016/ (Hämtad 2017-05-10) 

Greatfire. 2017. Censorship of alexa top 1000 domains in china https://en.greatfire.org/
search/alexa-top-1000-domains (Hämtad 2017-04-14) 

Gremillion B. A Hands-On Guide to Mobile First Responsive Design. UXpin https://
www.uxpin.com/studio/blog/a-hands-on-guide-to-mobile-first-design/ (Hämtad 
2017-04-07) 

Hellmark C. 2006. Typografisk handbok. 5 uppl. Stockholm. Ordfront förlag.  

Investopedia. u.å. P-Value http://www.investopedia.com/terms/p/p-value.asp (Hämtad 
2017-04-15) 

Kempe. L och Geijer R. 2016. Att skriva för webben. 3. uppl. https://www.iis.se/docs/
Att_skriva_for_webben_.pdf (Hämtad 2017-04-04) 

Kjørup S. och Samfundslitteratur. 2004. Semiotik. Roskilde: Roskilde universitetsforlag. 

!  33

http://www.alexa.com/siteinfo/tmall.com
http://www.alexa.com/topsites
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/report/q3-2015-soti-connectivity-final.pdf
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/report/q3-2015-soti-connectivity-final.pdf
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/report/q3-2015-soti-connectivity-final.pdf
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q3-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q3-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q3-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf
https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-internet/q3-2016-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf
http://www.experienceux.co.uk/wp-content/uploads/2015/06/wireframe_example_small.jpg
http://www.experienceux.co.uk/wp-content/uploads/2015/06/wireframe_example_small.jpg
http://www.experienceux.co.uk/wp-content/uploads/2015/06/wireframe_example_small.jpg
https://www.chinainternetwatch.com/19470/ecommerce-platforms-2016/
https://www.chinainternetwatch.com/19470/ecommerce-platforms-2016/
https://www.chinainternetwatch.com/19470/ecommerce-platforms-2016/
https://en.greatfire.org/search/alexa-top-1000-domains
https://en.greatfire.org/search/alexa-top-1000-domains
https://www.uxpin.com/studio/blog/a-hands-on-guide-to-mobile-first-design/
https://www.uxpin.com/studio/blog/a-hands-on-guide-to-mobile-first-design/
http://www.investopedia.com/terms/p/p-value.asp
https://www.iis.se/docs/Att_skriva_for_webben_.pdf
https://www.iis.se/docs/Att_skriva_for_webben_.pdf


Kuo Youchi. Walters Jeff. Gao Hongbing. Wang Angela. Yang Veronique. Yang Jian. Lyu 
Zhibin. Wan Hongjie. 2015. The new China Playbook. 1.uppl. Boston: The boston consulting 
group 

Margin of error https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator/ (Hämtad 2017-04-11) 

Messaris, P. 1997 Visual persuasion. The role of images in advertisement USA: Sage 
publications Inc. 

Microsoft. 2017. Microsoft YaHei https://www.microsoft.com/typography/fonts/
family.aspx?FID=350 (Hämtad 2017-05-22) 

Microsoft. 2017. Microsoft YaHei https://www.microsoft.com/typography/fonts/font.aspx?
FMID=2019 (Hämtad 2017-05-22) 

Misha Maruma. 2016 China’s Tmall Global: Everything You Need To Know http://
www.webretailer.com/lean-commerce/tmall-global (Hämtad 2017-04-12) 

Nationalencyklopedin. Kina. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kina (hämtad 
2017-05-12) 

Nielsen J. 1997. The Difference Between Web Design and GUI Design. Nielsen Norman 
Group https://www.nngroup.com/articles/the-difference-between-web-design-and-gui-
design/ (Hämtad 2017-04-10) 

Patel R och Davidsson B. 2011.  Forskningsmetodikens grunder4:6 .uppl. Studentlitteratur 
AB. 

Resmini A. 2015. Reframing Information Architecture. Switzerland: Springer International 
Publishing 

Rosenfeld, L. Morville, P. och Arango J. 2015. Information Architecture for the web and 
beyond 4. uppl. Kanada: O’Reilly Media, Inc. 

Saffer, Dan. 2009. Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices. 
2. upp. Berkeley, CA: New Riders 

Shaffer, K. 2012 Chinese Standard Web Fonts: A Guide to CSS Font Family Declarations for 
Web Design in Simplified Chinese http://www.kendraschaefer.com/2012/06/chinese-
standard-web-fonts-the-ultimate-guide-to-css-font-family-declarations-for-web-design-in-
simplified-chinese/ (Hämtad 2017-05-22) 

Shaffer, K. 2015. The Complete Beginner’s Guide to Chinese Fonts https://
webdesign.tutsplus.com/articles/the-complete-beginners-guide-to-chinese-fonts--cms-23444 
(Hämtad 2017-05-22) 

Shellhammer, A. 2016 The need for mobile speed: How mobile latency impacts publisher 
revenue 
https://www.doubleclickbygoogle.com/articles/mobile-speed-matters/ (Hämtad 2017-05-22) 

Statista. 2016. Number of mobile cell phone subscriptions in China from February 2016 to 
February 2017 (in millions)  
https://www.statista.com/statistics/278204/china-mobile-users-by-month/ (Hämtad 2017 
-04-12) 

Statistiska centralbyrån http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/
Undersokning-och-urval/Valja-intervjupersoner/ (Hämtad 2017-05-22) 

Tmall team. 2017. About Tmall. Tmall http://about.tmall.com/ (Hämtad 2017-04-15) 

Trost, J. 2012. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

!  34

https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator/
https://www.microsoft.com/typography/fonts/family.aspx?FID=350
https://www.microsoft.com/typography/fonts/family.aspx?FID=350
https://www.microsoft.com/typography/fonts/font.aspx?FMID=2019
https://www.microsoft.com/typography/fonts/font.aspx?FMID=2019
http://www.webretailer.com/lean-commerce/tmall-global
http://www.webretailer.com/lean-commerce/tmall-global
https://www.nngroup.com/articles/the-difference-between-web-design-and-gui-design/
https://www.nngroup.com/articles/the-difference-between-web-design-and-gui-design/
https://www.nngroup.com/articles/the-difference-between-web-design-and-gui-design/
http://www.kendraschaefer.com/2012/06/chinese-standard-web-fonts-the-ultimate-guide-to-css-font-family-declarations-for-web-design-in-simplified-chinese/
http://www.kendraschaefer.com/2012/06/chinese-standard-web-fonts-the-ultimate-guide-to-css-font-family-declarations-for-web-design-in-simplified-chinese/
http://www.kendraschaefer.com/2012/06/chinese-standard-web-fonts-the-ultimate-guide-to-css-font-family-declarations-for-web-design-in-simplified-chinese/
https://webdesign.tutsplus.com/articles/the-complete-beginners-guide-to-chinese-fonts--cms-23444
https://webdesign.tutsplus.com/articles/the-complete-beginners-guide-to-chinese-fonts--cms-23444
https://www.doubleclickbygoogle.com/articles/mobile-speed-matters/
https://www.statista.com/statistics/278204/china-mobile-users-by-month/
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/Undersokning-och-urval/Valja-intervjupersoner/
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/Undersokning-och-urval/Valja-intervjupersoner/
http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Statistikguiden/Undersokning-och-urval/Valja-intervjupersoner/
http://about.tmall.com/


Wroblewski, L. Mobile First. 2011 Book Apart 

Holme, I.M., & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik: Om Kvalitativa Och 
Kvantitativa Metoder. Lund: Studentlitteratur AB 

!  35



8. Bilagor 
Bilaga 1 Surveyundersökningen 

!  36




	test750
	dbwiu

