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Abstract 
This study carried out because there is no concrete advices on web design, interaction design 
and strategies for how a website can create an exclusive feeling today. The purpose of the study 
is to gather more knowledge on how a brand can create an exclusive feel through the website 
but also to find more knowledge to advice existing and future brands on how to increase the 
exclusive feeling through design and strategies. 

The methods of the study consist of a literary study for basic knowledge, a quantitative 
content analysis examining 20 web pages interface design and a qualitative interview’s where 
two designers in web design participated and advises on interface designs and strategies for 
exclusive websites. 
 
The methods have contributed to the results for the following questions: 

• Which design factors can be used to show exclusivity on websites? 
o What factors does secret or exclusive bars use? 

• What approaches or strategies are appropriate to showcase the exclusivity of a brand 
on a website? 

The results show that new knowledge has been found to show exclusivity on websites. The 
discovery is that it is important to make preliminary work in the structure and amount of 
content. Trends like using large or full presentations at the beginning of the interface are not 
defined as exclusive appearance. The number of colors is important to increase an exclusive 
feeling, but which colors are not of great importance. White and black, however, can be good 
colors to convey minimalism. The same applies to fonts, where the number of total fonts in an 
interface plays a bigger role, but how text layouts are a great advantage in exclusive design. 
Moving images and animations can enhance the user experience and also exclusivity. 
Minimalism is a major part of exclusive design and 60 percent empty space is recommended 
to use on the website has been discovered. 
 
The strategies that have been shown to affect the appearance of exclusivity are invitation-only 
systems and memberships. By letting the visitor see what the brand is and why it should be 
interested is extremely important for creating an interest and not an excluding feeling, rather 
to bring excitement and attraction. However, much of the discovery was that the 
communication to the target group and how it is performed is an important role in expressing 
exclusivity. 
 
To accommodate the duration of the study, the study has limited the interviews to 
interviewing only two designers and the quantitative content analysis only reviewed 20 web 
pages in total, with the statements and questions planned for the size of the study. 
 
Keywords: Exclusive, luxury, web design, interaction design, web-site, graphic design, 
strategies, bar, marketing, secrecy, secret, digital, typography, fonts, colors, brands, branding, 
design.
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Sammanfattning 
 
Denna studie genomförs för att det inte finns konkreta råd idag kring gränssnittsdesign och 
strategier för hur en hemsida kan framtona exklusivitet. Syften är att få kunskap kring hur ett 
varumärke kan framtona exklusivitet genom hemsidan. Men även för att finna kunskap som 
kan vägleda existerande eller framtida varumärken för att höja framtoningen av exklusivitet 
på respektive hemsidor.  
 
Studiens metoder består av en litteraturstudie för grundläggande kunskap, en kvantitativ 
innehållsanalys där 20 stycken hemsidors gränssnittsdesign granskas. Även görs en kvalitativ 
intervjuundersökning där två designers inom webbdesign deltog och gav råd kring 
gränssnittsdesign och strategier för exklusiva hemsidor.  
 
Metoderna har bidragit till resultaten för följande frågeställningar: 

• Vilka faktorer inom gränssnittsdesign kan användas för att framtona exklusivitet på 
hemsidor? 

o Vilka faktorer använder hemliga eller exklusiva barer? 
• Vilka tillvägagångssätt eller strategier är lämpliga för att framtona exklusivitet hos ett 

varumärke på en hemsida?  

Resultaten visar att ny kunskap har hittats för att kunna framtona exklusivitet på hemsidor. 
Upptäckten är att det är viktigt med förarbete inom struktur och mängd av innehåll. Trender 
som att använda stora eller fullbreda presentationer i början av gränssnitt definieras inte som 
exklusiv framtoning. Antalet färger är viktigt för att framtona en exklusiv känsla, men vilka 
färger är inte av stor betydelse. Vit och svart kan dock vara bra färger att förmedla 
minimalism med. Det samma gäller typsnitt, där antalet totala typsnitt i ett gränssnitt spelar 
en större roll, men hur text layoutas är en stor fördel inom exklusiv design. Rörlig bild och 
animationer kan höja användarupplevelsen och där med framtona exklusivitet. Minimalism är 
en stor del av exklusiv design och 60 procent tomt utrymme är rekommenderat att använda 
på hemsidan har upptäckts.  
 
De strategier som visat sig påverka framtoningen av exklusivitet är invitation-only system och 
medlemskap. Genom att låta besökaren se vad varumärket är och varför den ska bli 
intresserad är ytterst viktigt för att skapa en efterfrågan och för att inte skapa en exkluderande 
känsla än en spännande och attraherande känsla. Men till stor del av upptäckten var att vad 
som kommuniceras till målgruppen och hur det framförs är en viktig roll för att framtona 
exklusivitet. 
 
För att rymma studiens tidsomfattning har studien begränsats till att intervjuundersökningen 
intervjuade enbart två stycken designer och kvantitativ innehållsanalys granskade endast 20 
stycken hemsidor totalt, med de påståenden och frågor som var planerade för studiens 
storlek. 
 
Nyckelord: Exklusivitet, lyx, webbdesign, gränssnittsdesign, hemsidor, grafisk design, 
strategier, tillvägagångssätt, barer, marknadsföring, hemligheter, digitalt, typografi, färger, 
profilering, varumärken, design. 
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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 
Enligt Nationalencyclopedin1 ger ett varumärke som utstrålar exklusivitet människan ett 
betänk om hög klass och elegans kring varumärket. Vilket tolkas som att de varumärken som 
är av hög kvalitet och har elegans i sitt varumärke eller produkter kan utstråla exklusivitet. 
Detta kan leda till att företag tror att hög kvalitet på sina varor eller sitt varumärke ger 
automatiskt en exklusiv känsla för konsumenter. Samt anser Doyle2  att ett exklusivt 
varumärke innefattar ofta att vara begränsad eller prestigefylld i sitt utbud och användningen 
eller ägandet av varumärkets tjänst eller produkt blir kopplat till framgång och välstånd. Som 
Doyle säger tolkas detta som att ifall konsumenten har tillgång till att använda en begränsad 
vara ger detta en känsla av exklusivitet för konsumenten och kan differentiera sig mot de som 
ej har tillgång till varan. Frågan är utifrån detta ifall endast en begränsning, högt pris eller hög 
kvalitet tillför exklusivitet eller krävs det mer? Exempelvis finns det andra faktorer inblandade 
som varumärkets kommunikation, design, strategier och tillvägagångssätt, som skulle kunna 
skapa eller bidra till exklusivitet. 
 
Radón3 anser att varumärken som anses vara exklusiva i nuläget behöver hålla en jämn nivå 
av hög exponering och medvetenhet. Det nämns att här är det viktigt med design i profilering 
och varumärkets framtoning, då marknadsföring på internet skapar en utmaning för 
varumärken att behålla framtoningen av exklusivitet. Utifrån detta kan det bevisa att 
hemsidan för ett varumärke spelar en stor roll för att kunna behålla sin höga exponering för 
sitt exklusiva varumärke. Radón4  säger även från en annan studie att högklasshet kan 
minimeras snabbt ifall fel framtoning görs. Vilket kan tolkas som att fel steg som fel val av 
struktur, grafiska element, färger eller typografi kanske kan minimera känslan exklusivitet för 
ett lyxigt varumärke idag. Alltså behöver designers och marknadsförare arbeta varsamt för att 
inte göra fel. 
 
Utöver framtoning genom profilering finns det företag idag som använder sig av strategiskt 
tänkande via olika tillvägagångssätt. Mills5  nämner till exempel spridning av hemligheter, 
som förköp, tävlingar eller event för en vald målgrupp, inom till exempel ett medlemskap. Det 
nämns även att det finns varumärken som med en begränsad åtkomst på internet attraherar 
människor. Något tänkvärt här att människan ofta drar sig till objekt som är svåra att få eller 
hitta. Till exempel drömmer människor om ett liv med lyx och pengar, då det är något som 
inte är lätt att få. Från det Mills säger kan det tolkas som att en grad av begränsning kan även 
locka konsumenter och bygga en exklusiv känsla, genom ett medlemskap till förköp istället för 
att begränsa alla sina tjänster eller varor. 
 
Som inspiration till denna studie gavs ett uppdrag från designbyrån Snask att profilera och 
skapa en hemsida samt marknadsföra ett varumärke till att upplevas som exklusivt. För att 
detta varumärke tillhandahåller en bar som endast är tillgänglig för inbjudna personer. I och 
med detta projekt för Snask har det inspirerats till att studien ska bidra till kännedom om hur 
exklusivitet kan framtonas inom den digitala kanalen hemsidan, med fokus på 
gränssnittsdesign, begränsning och sluten kommunikation. 
 
Därmed ska resultatet bidra till hur ett varumärke kan framtona exklusivitet på en hemsida 
med hjälp av olika tillvägagångssätt och faktorer inom gränssnittsdesign.  

                                                             
1 Nationalencyklopedin, “Exklusiv”. http://www.ne.se.proxy.library.ju.se  (Hämtad 2018-03-30). 
2 Doyle, Charles. A Dictionary of Marketing. 3. uppl. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
3 Radón, Anita. Communicating Luxury Brand Exclusivity Online. Borås: University of Borås, 2012. 
4 Radón, Anita. The Rise of Luxury Brands online. Stockholm: Stockholm university, 2010, 30. 
5 Mills, Adam J.. Everyone loves a secret: Why consumers value marketing secrets. Business Horizons. 
Vol. 58. No. 6, 2015, 643-649. 
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1.2 Problembeskrivning 
Det finns idag många varumärken som är exklusiva på grund av dess prestigefulla utbud eller 
dess begränsade åtkomst. Men oavsett varan eller affärsidén av varumärket är det minimalt av 
tydliga tillvägagångssätt för hur ett varumärke kan framtona exklusivitet, framförallt på en 
hemsida, i dess gränssnittsdesign och tillvägagångssätt. Vilket skapar ett problem kring hur 
de ska gå till väga.  
 
Langton och Campbell6 säger att när företag säljer exklusiva, lyxiga produkter är det design 
företaget ska tänka på, genom mindre mängd text och fokus på vackra bilder. Langton och 
Campbell säger ”A website for luxury items won't necessarily be different from other websites 
in how it's set up. But the emphasis will be different–on stunning high-quality images, 
without a lot of words.”7 Detta kan tolkas som att vackra, välproducerade bilder ger en lyxig 
känsla. Vilket kan ha lett till att företag idag lägger stor resurs på bra fotografier för sociala 
medier, kampanjer med mera, men även att konsumenter värdesätter vackra bilder högre. 
Men menas detta att en vacker bild ger en exklusiv känsla, även i fulare kontext. 
 
Det Langton och Campbells nämner kan ifrågasättas, hur sanna är dessa? Betyder det att om 
en hemsida till exempel använder sig av liten mängd text och vackra bilder att den blir 
exklusiv och lyxig automatiskt? Problemet idag är att det är en svår förståelse för designers 
om hur en ska designa ett gränssnitt för en hemsida som ska framtona exklusivitet, på grund 
av att många källor säger olika, vissa element är passande vissa inte, och hur vet man vad som 
funkar idag. Denna studie skall undersöka det som främst sägs kring gränssnittsdesign och 
design associerat med exklusivitet, för att ta reda på vilka faktorer som faktiskt kan framtona 
exklusivitet och hur ska de användas. 
 
Denna studie ska vara en vägledning för projektet för Snask, för att resultera i kunskap inom 
exklusivitet på hemsidor. Den nya kunskapen ska även kunna hjälpa framtida men även 
nuvarande företag att förbättra sitt varumärke i en exklusiv riktning och där med få en utökad 
kundgrupp. 
 

1.3 Syfte, frågeställningar och mål 
Syftet med denna uppsats är att få kunskap kring hur ett varumärke kan framtona exklusivitet 
genom digital kanalen hemsidan. Detta skall utredas genom att undersöka vilka faktorer inom 
gränssnittsdesign och vilka strategier eller tillvägagångssätt som är lämpliga för att nå 
målgruppen för varumärken som vill framtona exklusivitet. Resultatet ska sedan vägleda 
existerande och framtida varumärken för att kunna höja framtoningen av exklusivitet på sina 
hemsidor. 
 

1.3.1 Frågeställningar 
 
Frågeställningarna för denna uppsats lyder: 

• Vilka faktorer inom gränssnittsdesign kan användas för att framtona exklusivitet på 
hemsidor? 

o Vilka faktorer använder hemliga eller exklusiva barer? 
• Vilka tillvägagångssätt eller strategier är lämpliga för att framtona exklusivitet hos ett 

varumärke på en hemsida?  

1.3.2 Mål 
 
Målet med denna studie är att finna ny och givande kunskap för design branschen att använda 
vid framtoning av exklusivitet för ett varumärke. Med hjälp av denna studie kommer det 

                                                             
6 Langton, David och Campbell, Anita. Visuall Marketing. New Jersey: John Wiley & Sons, 2011. 
7 Ibid. 
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tillföra ny kunskap inom gränssnittsdesign. I och med detta mål kan det blir enklare för 
framtida varumärken att framtona exklusivitet på respektives hemsidor. 

1.4 Avgränsningar 
Denna studie undersöker endast en digital kanal, hemsidan. Även strategier och 
tillvägagångssätt som kan användas på hemsidor, men endast de som nämns i 
litteraturstudien. Det vill säga att fysiska kanaler och trycksaker exkluderas i studien. I 
studien undersöks enbart hemsidor som används till ett kommersiellt syfte. 
 
Exklusivitet innebär som nämnt innan av Doyle8 och Nationalencyklopedin9 att en vara är av 
hög priskategori, sällsynt, populär, eller tillgänglig endast för utvalda eller ett fåtal av 
människor. Detta visar att det finns flera tolkningar utav vad exklusivitet betyder. Men denna 
studie kommer att fokusera på exklusivitet som innefattar ett varumärke var av varan är 
tillgänglig endast för utvalda eller ett fåtal av människor, det vill säga en begränsad åtkomst.  
 
Ett avgränsat område för undersökningen tillför förmåga att hitta ny kunskap och en 
fördjupning effektivare inom området för den begränsade tidsperiod som studien innefattar. 
 
Resultatet av Snasks marknadsföring kommer ej att redovisas i denna studie.  
 

1.5 Disposition 
Studien är disponerad på följande sätt: 
 
I metod presenteras de olika metoder som används i studiens för att uppfylla syftet.   
Metoderna består av en litteraturstudie, innehållsanalys i form av en granskning av hemsidor 
samt en intervjuundersökning med designers inom gränssnittsdesign.  
 
I det teoretiska ramverket finner du litteraturstudiens resultat. Här förklaras fenomen och 
begrepp och även beskrivs teorier och tidigare forskning av exklusivitet, grafisk form, 
webbdesign och gränssnittsdesign samt strategier och tillvägagångssätt.  
 
Empiri ger en sammanställning av resultaten från innehållsanalys och 
intervjuundersökningen för att ta vidare detta in till analysen för svar på studiens 
frågeställningar.  
 
Analysen svarar och diskuterar på studiens frågeställningar. Här baseras alla resultat från 
metoderna, litteraturstudien, innehållsanalysen och intervjuundersökningen.  
 
Slutsatser och rekommendationer innehåller sammanfattning av de viktigaste och syftes 
ämnade resultaten som upptäckts i denna studie med hjälp av metoderna och dess resultat. 
Vidare beskrivs begränsningar och förslag på vidare forskning av studien.  

                                                             
8 Doyle. A Dictionary of Marketing, 2011.  
9 Nationalencyklopedin, ”Exklusiv”.  
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2 Metod och genomförande 
  
Studiens arbetsprocess innefattar en litteraturstudie för grundläggande kunskap inom 
hemsidor, strategiska verktyg, grafisk profilering och gränssnittsdesign samt finna tidigare 
forskning inom exklusivitet på hemsidor.  
 
Utvalda exklusiva varumärken, icke exklusiva varumärken, hemliga barer och icke hemliga 
barer granskas i en kvantitativ innehållsanalys, där hemsidans gränssnittsdesign, strategiska 
verktyg och grafisk profilering studeras. 
 
För att studien skall uppfylla sitt syfte och svara på de två primära frågeställningarna kommer 
en kvalitativ intervjuundersökning även utföras. Dessa undersökningsmetoder kommer att 
tillsammans bidra till svar på frågeställningarna.  

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs metoder för datainsamling och dataanalys som används för att 
besvara studiens frågeställningar. Figur 1 beskriver kopplingen mellan studiens 
frågeställningar och använda metoder.  
 
Figur 1 Koppling mellan frågeställningar och metod  
Frågeställning Metod 

1. Vilka faktorer inom gränssnittsdesign kan 
användas för att framtona exklusivitet på 
hemsidor? 

Litteraturstudie, kvantitativ innehållsanalys 
och intervjuundersökning 

1.1 Vilka faktorer använder hemliga eller 
exklusiva barer? 

 
Kvantitativ innehållsanalys 

2. Vilka tillvägagångssätt eller strategier är 
lämpliga för att framtona exklusivitet 
hos ett varumärke på en hemsida?  

 

Litteraturstudie och intervjuundersökning, 
delvis kvantitativ innehållsanalys 

 
För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie, innehållsanalys och 
intervjuundersökning genomförts. I innehållsanalysen granskades totalt 20 stycken hemsidor 
inom exklusiva varumärken, icke exklusiva varumärken och hemliga barer och icke hemliga 
barer. Intervjuundersökningen ger förståelse från experter inom design och i gränssnitt på 
hemsidor.  
 
För att besvara den första frågeställningens sekundära fråga kommer innehållsanalysen även 
undersöka 10 stycken hemsidor av hemliga barer och icke hemliga barer.  
 
För att besvara studiens andra frågeställning är litteraturstudien och intervjuundersökningen 
även till hjälp. Genom litteraturstudien hittas teori på tidigare använda faktorer på hemsidor. 
Från intervjuundersökningen intervjuades två stycken designers kring strategier och 
tillvägagångssätt för exklusiva hemsidor. Innehållsanalysen granskade ifall de 20 stycken 
hemsidor hade en medlemsfunktion och uttryck kring det. 
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2.2 Kvantitativ innehållsanalys 
 
Studien innehåller en kvantitativ innehållsanalys för att granska hemsidors gränssnittsdesign 
och synliga strategier. Med hjälp av en innehållsanalys undersöks innehållet på 20 stycken 
hemsidor. Enligt Esaisson med flera10 anses det att en innehållsanalys som är kvantitativ 
innebär att undersökningen baseras på likvärdiga och utefter det jämförbar data, detta genom 
att analysenheternas (hemsidornas) egenskaper kan analyseras genom siffror. Genom att 
analysen görs genom siffror betyder inte detta att kvalitativa egenskaper utelämnas i 
undersökningen. Genom satta variabler som undersöker kvalitativa egenskaper fångas dessa 
upp men framställs med siffror i en data-matris.  
 
Enligt Esaisson med flera11 anses en kvantitativ innehållsanalys vara ett användbart verktyg 
när undersökningen vill ha svar på hur frekvent förekomsten är av olika typer av variabler. 
Vilket tolkas som hur ofta förekomsten är. Men de nämner även att det handlar om hur stort 
utrymme en variabel får. Utifrån detta har utrymme applicerats i denna studie på frågor som 
exempelvis hur stor samt hur mycket text- eller bildmassa som syns.  
 
Enligt Esaisson med flera12 är frekvens och utrymme de främsta kriterium i en kvantitativ 
innehållsanalys på centralitetet och viktighet, en variabel som förekommer ofta är ett centralt 
argument och hur stort utrymme en variabel får på en hemsida tyder på viktighet. Vilket 
tolkas som att viktighet och budskap från de förekommande elementen bidrar till goda 
resultat i en kvantitativ studie. Detta kommer att granskas främst i denna studie genom att se 
hur ofta grafiska element förekommer och hur stort utrymme de olika gränssnitts faktorer får, 
exempelvis färg, typsnitt, menyval, bilder med mera. 
 
Esaisson med flera13 nämner att eftersom en kvantitativ innehållsanalys är en möjlighet till en 
snabb och enkel datainsamling betyder inte det att utövaren av granskning håller sig till 
mekaniskt räknande. Utan de menar att innehållsanalysen handlar om att enheter först tolkas 
för att de ska placeras i rätt kategori där de sen räknas. Alltså kommer enheter i denna studie 
tolkas först, vilket blir en mänsklig faktor, som sedan kommer att leda till den kvantitativa 
räkningen av de olika element som förekom i tolkningen.  
 
Enligt Esaisson med flera14 finns det tolkningsregler för hur tolkningen av innehåll ska 
klassificieras. Utifrån detta appliceras det genom tolkningsregler av hur element på element 
på hemsidan ska klassificeras. En tolkningsregel innebär enligt Esaisson med flera15 att 
variablerna ska vara tydligt definierade och på det sättet enkla att särskilja. Appliceringen av 
den nämnda tolkningsreglern i denna studie var urvalet utav varumärken och dess hemsidor, 
de valdes utifrån de populäraste eller mest exklusiva i sin kategori. Läs mer om hur urvalet 
gick till nedan. 
 
De analysenheter som undersöks är fem stycken hemsidor av varje kategori av enheterna 
granskades, det vill säga; fem exklusiva varumärken, fem icke exklusiva varumärken, fem 
hemliga barer och fem icke hemliga barer. Dessa analysenheter är självklara utifrån 
undersökningens syfte och granskningen ska ge en överblick hur de motsatta varumärkena 
agerar och är designade. Detta är främst för att kunna styrka resultaten för de exklusiva 
varumärken och barer. För att öka generaliserbarheten i resultatet valdes varumärken inom 
olika marknader; fordon, smycken, klockor, kläder och accessoarer och elektronik. För att 
utgå ifrån projektet för Snask, valdes det att granska liknande barer och de motsatta. Urvalet 
av de exklusiva varumärken baserades främst på Rambourg varumärkespyramid av Willett16, 
som visar en hierarki av varumärken sorterade efter exklusivitet. Se Bilaga 1. Vilket kan tolkas 

                                                             
10 Esaisson, Peter och Gilljam, Mikael och Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena. Metodpraktikan - 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3. Uppl. Stockholm: Norstedts Juridik, 2007, 223. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Ibid, 224. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Willett, Megan. Here's the hierarchy of luxury brands around the world. The Independent, 2017-10-25. 
https://www.independent.co.uk/news/business/heres-the-hierarchy-of-luxury-brands-around-the-
world-a8019126.html (Hämtad 2018-04-13). 
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som en färdig modell att utgå ifrån för denna studie, då lyxiga varumärken redovisas. De 
enheter som valdes att undersökas är: Roll Royce, Graff, Rolex, Hermes och Apple. De icke 
exklusiva varumärken valdes utifrån de som är av de billigaste inom samma marknader, vilket 
var; Dacia, Glitter, Q&Q, H&M och Lenovo. 
 
Urvalet av de hemliga barerna valdes utifrån en elektronisk artikel hos Thrillist utav Fulton 
och Hunt17, där de listar hemliga och exklusiva barer. Denna artikel valdes då det ger en 
objektiv blick över hemliga barer än vad författaren har erfaret själv. De barer som nämndes  
var bland annat; Lock & Key, Buck and Breck, Noble Experiment, 28 Hongkong street och 
Please Don’t Tell, som även valdes för denna studie. Thrillist är ett online media som 
publicerar artiklar om mat, dryck, resor och underhållning. De icke hemliga barerna valdes 
utifrån de som är bland de billigare alternativen och mest välkända inom marknaden, vilket 
var; Hard Rock Café, Olearys, Hooters, Lion Bar och Hirschenkeller. 
 
Analysenheterna valdes ut enligt principen som Esaisson med flera18 nämner; stordriftsfördel 
med bevarad validitet. Med detta säger dem att sådan studie behåller en validitet genom en 
arbetsbesparande innehållsanalys. Detta kan tolkas som att denna studie vinner viktig tid i 
tiden av materialinsamling för att den studerar endast hemsidornas förstasidor (landing-
page) och sedan att utföraren går vidare till nästa enhet istället för att utföraren skall granska 
igenom alla andra sidor som finns inuti en hemsida.  
 
Enligt Patel och Davidsson19 uppnås reliabilitet genom att innehållsanalysen utförs på ett 
homogent sätt. Detta kan tolkas som att studien undersöks med samma förutsättningar för 
var enskild enhet. I denna studie appliceras detta genom att studien undersöker enheterna vid 
samma tidpunkt, har objektivitet i tolkning och synsätt samt samma frågor och påståenden 
som ställs mot enheternas egenskaper. 
 
Esaisson med flera20 beskriver även hur en kan värdera undersökningens kvalitet och 
noggrannhet via ett reliabilitetstest av den kvantitativa innehållsanalysen och med ett 
reliabilitetstestet höjs kvaliteten på undersökningen. Utifrån beskrivningen av ett 
reliabilitetstest genomfördes detta i denna studie. Det utfördes genom att den som utfört 
datainsamlingen lämnade över en likadan data-matris till en annan person som går igenom en 
mindre del av materialet en gång till. Så kallat intrakodarreliabilitet enligt Esaisson med 
flera21. Efter materialets har undersökts igen beräknas procentandel överensstämmande data 
med originalet, vilket menas att en hög procentandel desto bättre reliabilitet.  
 
Reliabilitetstestet utfördes av en person utan design erfarenhet och den del som granskades 
igen var de fem stycken exklusiva varumärken. Träffsäkerheten blev 92 procent jämfört med 
original innehållsanalysen. Skillnaderna låg i variablerna kring typsnitt, då tolkningen av 
vilket typsnitt var svår för den oerfarne personen. Detta bevisar att med den mänskliga 
faktorn i tanke och oerfaren inom design ger detta ett intyg på god kvalitet eftersom de andra 
variablerna stämde till 100 procent. Se Bilaga 5 för att se reliabilitetstestet. 
 
En säker validitet uppnås i innehållsanalysen enligt Patel och Davidsson22 genom att det finns 
kriterium om vad som ska mätas. Detta tolkas som att det skall finnas kriterier för vad som 
ska granskas utav var enhet i innehållsanalysen. Utifrån denna tolkning skapades kriterium 
denna studie utifrån resultatet i litteraturstudien.  
 
Patel och Davidsson23 beskriver även att den samtidiga validiteten beskrivs genom att jämföra 
utfallen av resultaten i innehållsanalysen med andra instrument. I och med detta tolkas det 
som att resultatet från innehålls analysen ska jämföras med andra instrument som 

                                                             
17 Fulton, Wil och Hunt, Kristin. The 23 best secrets bars in the world. Thrillist, 2018-04-13.  
https://www.thrillist.com/drink/nation/secret-bars-hard-to-find-speakeasies (Hämtad: 16-07-2018). 
18 Esaisson och Gilljam och Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan, 2007, 228. 
19 Patel, Runa och Davidsson, Bo. Forskningsmetodikens grunder. 4. Uppl. Lund: Studentlitteratur, 
2011, 103-104. 
20 Esaisson och Gilljam och Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan, 2007, 235. 
21 Ibid. 
22 Patel och Davidsson. Forskningsmetodikens grunder, 2011, 103. 
23 Ibid. 
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intervjuundersökningen i detta fall. Detta har applicerats för denna studie att 
intervjuundersökningens resultat jämförs och analyseras mot kvantitativa innehållsanalysen 
kriterium, för att säkerställa hög validitet.  
 
Patel och Davidsson24 säger att innehållsvaliditet uppnås genom att innehållsanalysen logiskt 
analyserar enheternas variabler. Utifrån detta tolkas det som ett logiskt tänkande i analysen 
är behövande för att uppnå innehållsvalidet. Detta appliceras där med i denna studie genom 
att frågorna är samma och har fasta svarsalternativ för var enhet.  
 
Arbetet kring granskningen av enheternas hemsidor skedde under perioden 16e juli till 1 
augusti, granskningarna på enheterna gjordes under 23-24e juli. Denna undersökning 
utfördes för att kunna bevisa samband, förklara och bidra till resultat av studien. 
 

2.3 Intervjuundersökning 
En kvalitativ intervjuundersökning genomfördes med två personer inom designbranschen 
med erfarenhet av webbdesign, som både har kunskaper inom design men även designat 
hemsidor tidigare. Denna undersökning utfördes för att få deras uppfattningar och kunskaper 
kring exklusivitet på hemsidor, både hur de tolkar exklusivitet på hemsidor och praktiska råd 
kring design för gränssnitt på hemsidor som skall framtona exklusivitet. Men även för att 
besvara studiens frågeställningar och få en djupare förklaring från experter inom design kring 
gränssnittsdesign.  
 
Frågorna var av hög grad av standardisering, under intervjuerna ställdes likalydande frågor 
och i samma ordning till varje respondent. Frågorna var baserade på litteraturstudien och 
innehållsanalysens resultat. Intervjun var av låg grad av strukturering, för att kunna lämna ett 
maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom. Detta är för att respondenten ska 
kunna svara fritt och öppet för en möjlighet till ett personligt svar. Vilket även förklarades i 
början av intervjun att respondenten gärna fick utveckla sina svar än att svara ja eller nej. 
Intervjuerna utfördes på fysisk plats, de togs plats på deras arbetsplatser i Stockholm och de 
ljudinspelades med deras tillåtelse. Eftersom intervjuerna var utförda i ett fysiskt möte gav 
det chans till kroppsliga uttryck och en större chans för respondenten till att utveckla sina svar 
än på skriftligt sätt.  
 
Som nämnt innan säger Patel och Davidssons25 att reliabilitet uppnås om undersökningen 
utförs på ett homogent sätt. Utifrån detta tolkas det som att intervjuundersökningen uppnår 
reliabilitet på grund av att undersökningen utförs under samma dag, intervjuaren var objektiv 
under hela processen i tolkning och synsätt.  
 
Samt nämnt innan var att Patel och Davidsson26 sade att innehållsvaliditet innefattar 
kriterium som krävs för frågorna som ställs. De kriterier för innehållsanalysen används 
återigen i intervjuundersökningen. Detta för att analysen och jämförelsen mot utfallen i 
innehållsanalysens skall bli av hög validitet.  
 
De två stycken respondenterna var en Brand Designer, 26 år gammal som arbetar på Tink och 
en Senior UX-designer, 33 år gammal som arbetar på Tink. Brand Designern har åtta års 
erfarenhet inom reklam och design branschen, där hon arbetat med varumärken och projekt 
som innefattar webbdesign. Senior UX-designern har sju års erfarenhet inom webbdesign, 
användarupplevelser och interaktionsdesign. För att få en högre nivå av generaliserbarhet 
valdes respondenterna av olika åldrar och kön, på grund av en låg totalandel av respondenter i 
undersökningen.  
 
Intervjuundersökningen jämförs senare i denna studie med litteraturstudien och 
innehållsanalysen.  
 

                                                             
24 Patel och Davidsson. Forskningsmetodikens grunder, 2011, 102. 
25 Ibid, 103-104. 
26 Ibid, 102-103. 
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2.4 Litteraturstudie 
En litteraturundersökning genomfördes för att få en god grund till innehållsanalysen och 
intervjuundersökningen samt diskussion och analys senare i studien tillsammans med 
resultaten från granskningen och intervjuundersökningen.  
 
Litteratur som användes var encyklopedier, referenser, böcker och vetenskapliga artiklar i 
både tryckt och elektronisk form. För att finna litteratur har bibliotekhjälpmedlet Primo hos 
Jönköping University och Google Scholar används.  
 
Litteraturundersökningen har tillfört en klarare bild över området gränssnittsdesign, 
marknadsföring i digitala kanaler, marknadsföringssätt, grafisk profilering och design samt 
exklusivitet. Studien undersökte främst marknadsföring, digitala kommunikationssätt, grafisk 
profilering samt exklusivitet i dess former. Litteraturundersökningen presenterar även 
tidigare forskning inom exklusivitet på hemsidor.  
 
De sökord som används i litteraturundersökningen var secrecy, secret, branding, brand, 
marketing, consumers value, exklusiv, exclusive, generate exclusivity, exclusivity, digital 
marketing, digital marknadsföring, online, digital, social media, website, colors meaning, 
luxury, interaction design, design, graphic design, typography och webdesign. 
 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod dels av litteraturstudier och dels av insamling av empiriska 
data från innehållsanalysen av hemsidor, samt en kvalitativ intervjuundersökning kring 
exklusivitet och design på hemsidor.    

2.6 Dataanalys 
Studiens granskning använde analysmetoden kvantitativ innehållsanalys vid undersökningen 
av hemsidorna. Påståendena och frågorna är som nämnt innan utvalda och baserade på den 
tidigare funna litteraturen. Enheternas hemsida granskades en i taget med frågor och 
påståenden. 
 

2.6.1 Kvantitativ innehållsanalys  
I början av undersökningen bestämdes vilka variabler, egenskaper som ska undersökas hos 
enheterna. Esaisson med flera27 beskriver att variablerna med de tillhörande variabelvärden 
är anpassade efter det studien vill studera. Detta tolkades till att bestämma vad för 
variabelvärden, svarsalternativ som variablerna skall ha. Allt detta för att kunna fylla en data-
matris med den samlade informationen om enheterna. En viktig faktor enligt Esaisson med 
flera28 är att försöka hålla variabelvärden rena för att sedan omedelbart kunna påstå hur 
vanligt eller ovanligt variabelvärdet är i förekomsten. Med nämnt ”rena” tolkas detta som att 
svarsalternativen ska vara fasta och inte ändras genom undersökningens gång för att se exakta 
värden för frekvensen. 
 
Tolkningsregler enligt Esaisson med flera29 innefattar hur variablerna och deras värden skall 
definieras. De nämner även kodningsprinciper som hjälper även till genom att ifall det stöts 
på något som används av fler än ett värde går det att tillämpa ett så kallat 
huvudandelsprincipen. Detta appliceras på scenariot ifall en enhet klassificeras för två eller 
fler värden, behöver utföraren bestämma vilket av värdena det tillhör. Detta genom att utgå 
ifrån vad en har bestämt vad huvuddelen innebär. Vilket i denna studie är; vilket värde 
förekommer mest. För Esaisson med flera30 var det viktigt att med klarhet definiera huvuddel. 
Vilket tolkas som ett vettigt argument då det finns risk i en analys att någon enhet kan tillhöra 
fler värden.  
 

                                                             
27 Esaisson och Gilljam och Oscarsson och Wängnerud. Metodpraktikan, 2007, 227. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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I innehållsanalysen har 15 stycken variabler studerats på var enhet. Variablerna är kring 
gränssnittsdesign, som färger, typsnitt, bilder, menyer samt ljud och den sista frågan kring 
strategier. Variablerna har utgåtts utifrån litteraturstudien för att jämföras mot exklusivitet. 
Nedan beskrivs hur vissa påståenden är avgränsade och vad de representerar samt vad i 
litteraturstudien som bidragit till variabeln. 
 
Varje enhets hemsida granskades efter dessa variabler. De variabler som granskats är 
följande: 
 
Variabel 1: Hur många färger används? 
Elazizi31 nämner att minimalistisk design innefattar att minska antalet färger som  
används. Detta tolkas som att ifall det används minimalt antal färger bidrar det till en känsla  
av minimalism. Även en studie av Kluge med flera32 undersökte hemsidor av exklusiva  
varumärken jämfört med icke exklusiva, vilket angav att de exklusiva varumärken hade  
minimalt antal av objekt i sitt gränssnitt. Vilket utifrån deras resultat tolkas som att det finns  
en sammanhörande koppling mellan minimalism och exklusivitet. Därför skall det genom 
detta undersökas ifall minimalistisk känsla bidrar till en exklusiv känsla. 
 
Granskningen har endast undersökt vilka färger som syns på grafiska element på  
hemsidan. Det exkluderas foton eller filmer, för att filmer och foton kan innehålla många  
färger som är svårt att räkna kvantitativt. Genom att denna fråga ställs hjälper det  
framtida användare att veta ifall ett rekommenderat antal finns för en exklusiv framtoning.  
 
Variabel 2: Vilka färger används? 
Mark med flera33 säger att färger kan betyda olika och ge olika typer av känslor. Utifrån dessa 
ord tolkas det som att förstås har var mänsklig individ sitt egna tycke och alltså tankar kring 
vad färger betyder. Med detta granskar innehållsanalysen vilka färger som används för att där 
med få reda på ifall det stämmer överens med Marks med fleras sammanfattning av färgers 
betydelse. Men undersökningen utgår ifrån de genomsnittliga åsikter som Mark med flera har 
samlat. Här kommer att alla dess färger redovisas men även den huvudfärg 
(huvudandelsprincipen) som syns hos enheterna. 
 
Variabel 3: Hur många olika typsnitt används? 
Elazizi34 nämner att minimalistisk design innefattar att minska antalet använda typsnitt. Som  
nämnt kring färger, tolkas detta som genom att använda minimalt antal typsnitt skapar det en  
minimalistisk känsla. Som nämnt innan undersökte Kluge med flera35 hemsidor av exklusiva  
varumärken jämfört med icke exklusiva, vilket angav att de exklusiva varumärken hade  
minimalt antal av objekt i sitt gränssnitt. Vilket utifrån deras resultat tolkas som att det finns  
en sammanhörande koppling mellan minimalism och exklusivitet. Därför skall det genom 
denna variabel undersökas ifall minimalistisk känsla bidrar till en exklusiv känsla. 
Genom att denna fråga ställs hjälper det framtida användare att veta ifall ett rekommenderat 
antal typsnitt finns för en exklusiv framtoning.  
 
  

                                                             
31 Elazizi, Ismail. How might my design be better with less. Medium, 2017-08-23. 
https://medium.com/picsrush/a-guide-to-minimalist-web-design-9c14503eeec4 (Hämtad 2018-04-30). 
32 Kluge, Philipp Nikolaus och Königsfeld, Jerome Alexander och Fassnacht, Martin och Mitschke, 
Ferdinand. Luxury web atmospherics: an examination of homepage design. International Journal of 
Retail & Distribution Management, Vol. 41. No. 11/12, 2013, 901-916. 
33 Marks, Terry och Mine och Origin och Sutton, Tina. Color Harmony Compendium: A Complete Color 
Reference for Designers of All Types, 25th Anniversary Edition. Beverly: Rockport Publishers, 2009, 13. 
34 Elazizi. How might my design be better with less, 2017. 
35 Kluge och Königsfeld och Fassnacht och Mitschke. Luxury web atmospherics, 2013, 901-916. 
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Variabel 4: Används sanserif, serif, display eller script-typsnitt? 
Det sägs i litteraturstudien att de olika typsnitten ger olika känslor och budskap. Bland annat  
nämns det av Cousins36 att de känslor som ofta associeras med ett serif-typsnitt är; klassisk,  
elegant, formalitet, etablerat och självsäkerhet. Utifrån dessa känslo-ord tolkas det vara nära  
kopplat till exklusivitet. Därför undersöker innehållsanalysen ifall det finns en koppling  
mellan de olika typsnitten och exklusivitet. Granskningen undersöker endast de typsnitt som  
syns på hemsidan och exkluderar varumärkets logotyp, det beror på att logotypen ofta  
innehåller ett special-typsnitt som inte liknar typsnittet i gränssnittet. I innehållsanalysen  
kommer att alla typsnitt redovisas, även det huvud-typsnitt (huvudandelsprincipen) som syns  
ifall en hemsida använder sig av fler än ett typsnitt.  
 
Variabel 5 & 6: Är hemsidan responsiv för mobil eller platta? 
Enligt Rowles37 ger responsiva hemsidor ökad användarvänligheten. Det Rowles säger tolkas 
som att användarvänlighet är något att sträva efter att uppnå i ett gränssnitt. Vilket kanske 
kan göra att det blir en bidragande faktor till exklusivitet. I innehållsanalysen undersöks det 
ifall enheterna är responsiva, för att se ifall det finns en koppling mellan de andra värden som 
undersöks som kan leda till ett resultat kring vägledning för exklusivt gränssnitt. 
Granskningen undersöker endast ifall hemsidan är optimerad för iPhone och Ipad. 
 
Variabel 7: Hur många procent av hemsidan är whitespace? 
Enligt Jain38 kan en lugn känsla kan skapas på hemsidan genom whitespace. Minimalism är 
ett ord som ger tankar kring lugna miljöer. Utifrån det Jain säger tolkas det som att det finns 
en chans att en minimalistisk känsla kan uppnås genom att whitespace används i gränssnittet. 
Då som det tidigare nämns, att innehållsanalysen vill undersöka ifall minimalism är en 
bidragande faktor för exklusivitet. Ifall innehållsanalysen visar att minimalistisk design är 
jämförbart med exklusivitet tyder det på att en lugn känsla skapar framtoning av exklusivitet. 
 
Whitespace i innehållsanalysen har definierats som den yta som ej kommunicerar något, ej 
innehåller någon typ av information (text, grafiska element och bilder). Uträkningen har 
gjorts genom att räkna ut procenten av andelen pixlar whitespace dividerat på totala pixlar av 
startsidan, vilket gav en uträkning av hur många procent av pixlarna som var whitespace. I 
granskningen har bakgrundsbilder som foton exkluderats, då de räknas som innehåll som kan 
kommunicera något. Granskningen utfördes på en 13 tums skärm och pixlar räknades genom 
verktyget Histogram i Adobe Photoshop. Exempelbilder (skärmdumpar) på uträkning i Adobe 
Photoshop, se Bilaga 3.  
 
Variabel 8: Finns det en meny? 
Variabel 9: Är det en horisontell, dropdown, hamburger eller cascading-meny? 
Den tidigare studien utav Kluge39 med flera visade att exklusiva varumärkes hemsidor 
använde ofta horisontella menyer. Detta tolkas som för att efterlikna exklusiva varumärken, 
där med kännas exklusiv bör det användas horisontella menyer i gränssnittet. Men detta 
undersöks, då studien vill finna ifall det finns en koppling mellan val av meny och exklusivitet. 
Och om existens av en meny finns, vill innehållsanalysen se vilken meny som används. Vilket 
kan visa ifall det stämmer idag att en horisontell meny exempelvis bör användas för att få en 
exklusiv känsla. Menyerna som granskas baseras på de nämna i litteraturstudien.  
 
Variabel 10: Har hemsidan någon form av rörlig bild? 
Tidigare studien utav Radón40 visade att exklusiva varumärkes hemsidor innehöll någon form 
av rörligt material. Detta tolkas som för att efterlikna exklusiva varumärken, där med kännas 
exklusiv bör det användas rörligt material i gränssnittet. Men detta undersöks det ifall det 
finns en koppling mellan rörligt material och exklusivitet. Då det kan vägleda ifall rörligt 
material bör användas för att uppnå exkusivitet, men även hur kanske kommer fram i 
                                                             
36 Cousins, Carrie. Serif vs. Sans Serif Fonts: Is One Really Better Than the Other?. Design Shack, 2013-
10-28. https://designshack.net/articles/typography/serif-vs-sans-serif-fonts-is-one-really-better-than-
the-other/ (Hämtad 2018-04-04). 
37 Rowles, Daniel. Digital Branding. 2. uppl. New York: Kogan Page, 2018, 109. 
38 Jain, Richa. When less is more – Why minimalism still rules the web. Sitepoint, 2015-06-29. 
https://www.sitepoint.com/less-minimalist-websites-still-rule/ (Hämtad 2018-04-30). 
39 Kluge och Königsfeld och Fassnacht och Mitschke. Luxury web atmospherics: an examination of 
homepage design, 2013. 
40 Radón. The Rise of Luxury Brands online, 2010, 30. 
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resultatet. Granskningen såg om det fanns rörliga bilder eller videos som spelas upp 
automatiskt.  
 
Variabel 11: Har hemsidan en stor eller fullbred bildpresentation? 
Tidigare studien utav Kluge med flera41 resulterade i att exklusiva varumärkes hemsidor 
använde ofta stora eller fullbreda presentationer. Detta tolkas som för att efterlikna exklusiva 
varumärken, där med kännas exklusiv bör det användas stora eller fullbreda presentationer i 
gränssnittet. Med detta undersöks det ifall det finns en koppling mellan stora eller fullbreda 
presentationer och exklusivitet. Granskningen såg ifall den första presentationen (headern) 
innehåller någon typ av bild eller film i stor storlek eller är av full bredd av skärmen.  
 
Variabel 12 & 13: Spelar hemsidan bakgrundsmusik eller har hemsidan 
ljudeffekter? 
I den tidigare studien av Radón42 hittades det att exklusiva varumärkena satsar högt på den 
estetiska kommunikationen via hemsidan genom bland annat musik och ljudeffekter. Detta 
tolkas som för att efterlikna exklusiva varumärken, där med kännas exklusiv bör det användas 
musik eller ljudeffekter i gränssnittet. Med detta undersöks det ifall det finns en koppling 
mellan ljud och exklusivitet, men även vilket typ av ljud. 
 
Variabel 14 & 15: Finns det en inloggnings funktion på hemsidan? Nämns det 
”exklusivitet” vid medlemskapet? 
Mills43 uppgav att medlemskap gav en känsla av exklusivitet, samt nämnde Wortham44 att 
invitation-only system ger en känsla av exklusivitet. Detta tolkas som att företagets hemsida 
som vill utstråla exklusivitet skall använda någon typ av begräsning som medlemskap eller 
invitation-only systemet för att uppnå exklusivitet. Därför undersöks detta, för att få reda på 
om det är en faktor och kan vara en vägledning för att uppnå en känsla av exklusivitet i sitt 
gränssnitt, genom att använda dessa tillvägagångssätt som en strategi.  

 
För en mer detaljerad vy för granskningen och dess frågor och påståenden, se Bilaga 2.  

2.7 Trovärdighet 
Trovärdighet i denna studie uppnås genom att metoderna är väldokumenterade i sina 
arbetsprocesser genom anteckningar i tabeller, ljudinspelningar och sammanfattade 
transkriberingar.  
 
Metoderna har även dokumenterats väl för att vidare forskning ska kunna göra om 
exempelvis granskningen igen med samma resultat eller förändrade resultat beroende på 
årtalet granskningen görs.  
 
Som nämn innan tillför tolkningsreglerna och reliabilitetstestet validitet och reliabilitet för 
innehållsanalysen. Samt innehållsvaliditeten och reliabiliteten i intervjuundersökningen. 
 
Planering inför kvantitativa innehållsanalysen och intervjuundersökningen utfördes noga för 
att inte få några implikationer i studien, även då litteraturstudien kunde stärka de val som 
gjordes. Även innehåller studien rätta och relaterade källhänvisningar till ämnet som studien 
forskar inom.  
 
 
 

                                                             
41 Kluge och Königsfeld och Fassnacht och Mitschke. Luxury web atmospherics: an examination of 
homepage design, 2013. 
42 Radón. The Rise of Luxury Brands online, 2010.  
43 Mills. Everyone loves a secret, 2015. 
44 Wortham, Jenna. To Pique Interest, Start-Ups Try a Digital Velvet Rope. The New York Times, 2011-
07-17. https://www.nytimes.com/2011/07/18/technology/start-ups-try-to-beckon-users-by-invitation-
only.html (Hämtad 2018-04-04). 
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3 Teoretiskt ramverk  
 
Detta kapitel ger en teoretiskt grund till studien för att fylla syftet och ge en förklaringsansats 
vid svar på frågeställningarna. 

3.1 Exklusivitet 
Enligt Nationalencyklopedin45 innefattar exklusivitet när något är endast tillgängligt för 
utvalda eller ett fåtal av människor, till exempel en förening. Detta tolkas som att ifall ett fåtal 
människor har tillgång till att använda en begränsad vara ger detta en känsla av exklusivitet 
för konsumenten och kan differentiera sig mot de som ej har tillgång till varan.  
 
Men även enligt Nationalencyklopedin46 att exklusivitet tillför ett betänk om hög klass och 
elegans om ett föremål. Detta tolkas som att de varumärken som är av hög kvalitet och har 
elegans i sitt varumärke eller produkter kan utstråla exklusivitet. Detta kan leda till att företag 
tror att hög kvalitet på sina varor eller sitt varumärke ger automatiskt en exklusiv känsla för 
konsumenter. Frågan är utifrån dessa tolkningar ifall endast en begränsning, högt pris eller 
hög kvalitet tillför en exklusiv känsla. 

3.1.1 Invitation-only tjänster 
 
Enligt skribenten Wortham47 är det idag svårt för nya hemsidor att attrahera besökare. 
Wortham48 beskriver att ett dussin antal nya företag bygger hemsidor var dag, men de flesta 
människor är redan upptagna med deras nuvarande profiler på sociala nätverk. Utifrån 
Worthams ord kan detta tolkas som att det finns många nya företag som presenterar sin nya 
hemsida men att människor inte upptäcker dessa, för att de känner att de redan är upptagna 
med de hemsidor de redan känner till.  
 
Detta har enligt Wortham49 lett till att många företag, stora som små, att försöka skapa en 
känsla av exklusivitet genom att begränsa. Det Wortham besrkiver kan ha lett till att många 
företag försöker just skapa exklusivitet genom att ha begränsad åtkomst till hemsidan för 
besökare, genom så kallad ”invitation-only”.  
 
Enligt Wortham50 begränsar ofta företag hemsidan för att vid en lansering av en ny produkt 
eller tjänst kunna få feedback från en mindre grupp om fel eller brister på hemsidan. Det 
Wortham nämner är förståeligt då företag som lanserar en ny produkt blottar sig och det finns 
risker för att varan visar sig inte vara tillräckligt bra. Därför ses Worthams fynd som ett 
rimligt sätt att lansera sin produkt, främst eftersom produkten enbart kan förbättras innan 
den når en större kundkrets.  
 
Wortham51 säger att i utbyte ger denna typ av lansering mindre gruppen av användare rätt att 
skryta och de blir associerade med att vara bland de första att få tillgång till den senaste 
tjänsten. Detta kan tolkas som att medlemmarna kommer få känna sig exklusiva och 
priviligierade och ger dem en slags social status för att fått vara den första att pröva den nya 
tjänsten. Wortham52 fortsätter att beskriva invitation-only, att de första inbjudningar går ofta 
till personer som har många följare på sociala medier eller liknande. Detta kan bero på att 
företag vill införa ett samarbete med en populär person, vilket kan ge en ökad chans till att 
den personen sprider det vidare, men i ett stort kontaktnät än en person som ej är populär. 
Även kan dettas kopplas till fenomenet att kändisar används i reklam för varumärken, då 
följare för denna kändis vill efterlikna användning eller tror på produkten eftersom kändisen 
associeras med produkten. Utifrån Worthams ord grundar invitation-only systemet på att ett 

                                                             
45 Nationalencyklopedin, “Exklusiv”.  
46 Ibid.  
47 Wortham. To Pique Interest, Start-Ups Try a Digital Velvet Rope, 2011.  
48 Ibid.  
49 Ibid.  
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 



 

13 

antal människor får en inbjudan och blir exklusiva medlemmar för att kunna använda 
hemsidan. 
 
Wortham53 nämner att det entreprenörer har i åtanke vid invitation-only är att försöka vinna 
över de inbjudna personerna och hoppas få goda recensioner som kommer att attrahera fler 
människor. Tolkningen av detta är att det kan vara svårt att ha som mål vid lansering att få så 
många användare som möjligt genom en öppen registrering. Men med en begränsad åtkomst 
kan det attrahera människor till att få det de inte kan få, vilket det ofta är. 
 
Wortham54 nämner att Google är ett företag som har använt sig av denna metod vid lansering 
av en ny tjänst. Wortham55 säger att Googles tjänst Google Plus lanserades som ett begränsat 
testläge, där personen behövde få en inbjudan av någon som redan var medlem. Även nämner 
Wortham56; Spotify är även ett företag som med deras tjänst inte lanserades med en öppen 
tillgång, utan människor behövde få inbjudningar för att få ta del av tjänsten. 

 
Dribbble är även en hemsida som baserar sig på invitation-only systemet. Dribbble57 beskriver 
sig själva som att vara ett nätverk för designers där de kan visa sina nuvarande projekt. De 
berättar att det är en bra hemsida för att upptäcka och kommunicera med designers världen 
runt, vem som helst kan bli medlem, men för att kunna ladda upp projekt eller lämna 
kommentarer behövs en inbjudan från en medlem. Dribbble58 beskriver att de gör på detta 
sättet för att de medlemmar ska ta ansvar för vilka de bjuder in, därför är inbjudningar 
begränsade vilket hjälper dem att kunna stödja hemsidans storlek. För att Dribbble arbetar på 
detta sättet kan det tolkas till att det blir en slags tävling för att få en inbjudan, då personer 
utan behöver visa vad de går för som designers. 

3.1.2 Hemligheter som marknadsstrategi 
 
I en artikel i Business Horizons diskuterar de huruvida hemligheter är värdefulla för företag 
jämtemot konsument. Mills59 pratar om det hemliga receptet av Coca Cola, till vad nästa 
Harry Potter bok handlar om eller vad för produkt Apple kommer att lansera härnäst. Dessa 
varumärken som Mills nämner kan förstås då de är populära runtom i värden samt att de 
tillför mystisk tanke då dessa hemligheter är något många i världen är intresserade av. Ifall 
det innan lansering nämns att något spännande kommer snart kan det väcka mänga tankar 
hos folk och det byggs upp en spänning inför lanseringen. 
	
Mills60 beskriver att	hemlighetsfullhet är värdefullt för företag för ett konkurrerande 
perspektiv och de är högt värderade, men även värdefullt för företag när det kan skapa ett 
värde för konsumenter. Detta kan tänkas utifrån Mills ord att många företag tar nog detta till 
nytta då de använder sina hemligheter för att skapa intresse hos kunder genom att uppmuntra 
kundintressen av mysterierna för sina erbjudanden och varor.  
 
Mills61 säger att i fall företag vill skapa värde för konsumenterna borde de se över en strategisk 
marknadsföring gällande användning av hemlighetsfullhet. Detta genom en kontrollerad 
översikt av selektivt släpp av hemlig information. Detta tolkas som att ett företag inte kan utgå 
utifrån idéen om att släppa hemligheter, utan att det behöver skapas en strategi kring 
släppning av hemligheter. Hur det skall göras och när är det lämpligt kanske de viktigaste 
frågorna är.  
 

                                                             
53 Wortham. To Pique Interest, Start-Ups Try a Digital Velvet Rope, 2011. 
54 Ibid.  
55 Ibid.  
56 Ibid.  
57 Dribbble. https://help.dribbble.com/ - what-is-dribbble, 2018. (Hämtad: 2018-04-04). 
58 Ibid.  
59 Mills. Everyone loves a secret: Why consumers value marketing secrets, 2015, 643-649. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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Men för att lyckas säger Mills62 att det är viktigt för företag att se skillnaden och sätta gränser 
mellan avslöjande och behålla sina hemligheter, även att konsumenter använder och värderar 
företagshemligheter för deras egna orsak, vilket chefer eller marknadsförare tar strategiskt 
nytta av. Som Mills säger betyder detta att företag måste tänka en extra gång och vara 
försiktig att släppa information som faktiskt kan skada företaget självt.  

3.2 Marknadsföring 
Enligt Chandler och Munday63 innefattar marknadsföring vara processen inför att sälja eller 
främja en produkt eller tjänst, processen innebär att hantera företagets relation med sina 
kunder. Detta tolkas som att marknadsföring är där det kan ske beslut kring hur företaget 
väljer att främja sin produkt, vilket kan skapa antingen positiv eller negativt resultat. Vilket i 
sin tur påverkar relationen till företagets kunder. Om marknadsföringen har skett på ett icke 
omtyckt sätt framställer det en onöjd kund- och målgrupp.  
 
Enligt Chandler och Munday64 är det viktigt att definiera sin målgrupp genom undersökning 
och där med hitta de mest gynnsamma distributionskanaler att främja och sälja företagets 
produkt. Alltså spelar det en stor roll i marknadsföring beroende på vilken målgrupp företaget 
skall nå, det tolkas som att det avgör vilka kanaler och sätt som är bra att använda för att nå 
målgruppen främst, men även behöver företaget tillfredsställa sin målgrupp genom god 
marknadsföring för att bidra till en effektiv affär.  

3.2.1 Digital marknadsföring 
Enligt Doyle65 är digital marknadsföring när det används digital teknologi, inkluderat webb, 
multimedia i marknadsföringen av en produkt eller tjänst. Den digitala teknologin enligt 
Doyle66 är media på internet som hemsida, e-post samt annan media på mobila enheter och 
media på internet som levererar digital-TV. Detta tolkas som att kunna vara en bra 
marknadsföringsmetod för den målgrupp som nås via digitala teknologi. De flesta idag 
använder digital teknologi, vilket utgör en stor målgrupp. Detta kan betyda att företag får 
specificera sin marknadsföring för att kunna nå specifika människor. Dessa webbverktyg 
tillsammans med tekniker inom reklam kan tänkas arbetar väl tillsammans vid 
marknadsföring av en vara över internet. 

3.3 Profilering 
Enligt Nationalencyklopedin67 är profilering ett förfarande som gett något en speciell profil, 
exempelvis ett företag som försöker få en profil genom att ha identitet och image 
överensstämmande. Detta tolkas som att ifall image, människors tänkande kring företaget och 
företagets visuella och kommunikativa identitet överensstämmer med varandra kan det ge ett 
starkare utmärkande och helhet. Samt kunna differentiera företaget mot ens konkurrenter. 
 
Identitet menas här enligt Nationalencyklopedin68 att det är företagets utmärkande 
egenskaper, till exempel företagets produktkvalitet, service, reklam och logotyp, alla dessa 
egenskaper kan skapa en stark identitet tillsammans ifall dessa har någon form av enighet. 
Det sägs även enligt Nationalencyklopedin69 att identitet bidrar till de signaler företaget ger 
till människor medvetet eller omedvetet genom sina egenskaper. Som nämnt tidigare styrker 
Nationalencyklopedin argumentet för att ifall en god visuell identitet, produkterna och service 
överensstämmer och är enhetligt kan det ge företagets målgrupper goda tankar kring 

                                                             
62 Mills. Everyone loves a secret: Why consumers value marketing secrets, 2015, 643-649. 
63 Chandler, Daniel och Munday, Rod. A Dictionary of Media and Communication. Oxford: Oxford 
University Press, 2011. 
64 Ibid. 
65 Doyle. “Digital marketing”, A Dictionary of Marketing, 2011. 
66 Ibid. 
67 Nationalencyklopedin, ”Profilering”. 
http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/profilering  (Hämtad 2018-02-
26). 
68 Nationalencyklopedin, ”Identitet”. 
http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/identitet-(2) (Hämtad 2018-02-
26). 
69 Ibid. 
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varumärket. Enligt Bergström70 är även en tydlig visuell profil bidrag till att kunna skapa en 
professionell och enhetlig inställning till varumärket. Vilket kan tolkas som att vid en enhetlig 
image kan professionalitet uppnås, vilket kan skapa trogna kunder. 
 

3.3.1 Typsnitt 
Enligt Nationalencyklopedin71 innebär typsnitt en grafisk term för uppsättning av bokstäver, 
siffror och tecken som blivit till en enhetlig design. Detta innebär att överallt det finns text är 
det ett typsnitt som syns. Bergström72 beskriver att det kommer ständigt nya typsnitt dagligen 
och för att få en god överblick över dessa delas de upp i två typer, antikvor(även kallad serif) 
och sanserifer. Som en digitalvärld vi lever i idag finns det oändliga typsnitt, det Bergström 
pratar om här är det klassiska sättet att kategorisera typsnitten, vilken kan göra det enklare 
för designers i vägledning samt hittandet av typsnitt.  
 
Bergström73 berättar att antikvor känns igen genom dess serifer, växling mellan tunna och 
tjocka streck och dess öglor med mera och de är mycket förekommande i böcker för de bidrar 
till hög läsbarhet. Bergström74 säger att sanserifer känns igen genom dess avsaknad av 
seriffer, jämn tjocklek och nästan ingen växling i sin form, och genom sina enkla former 
uppstår en viss enformighet i läsningen. Därför anses de enligt Bergström vara mer passande 
för rubriker, skyltar, bildtexter eller sådant som ska läsas på avstånd. Vilket kan tolkas som 
passande då något som beskrivs som enformigt kan vara applicerbart på något stort och som 
inte kräver många ord eller meningar. Vilket serifer tillför det motsatta, då de verkar tillföra 
ett flyt för längre texter.  
 
Enligt Cousins75 är de känslor som ofta associeras med ett serif-typsnitt; klassisk, elegant, 
formalitet, etablerat och självsäkerhet. Detta kan bero på att serif-typsnitt har sätts i de mer 
eleganta eller formella sammanhangen eller miljöer, vilket kan vara för att i formella 
sammanhang krävs det tydliga dokumentationer där människor kan uttrycka sig utförligt, 
vilket kräver mycket text. Vilket i sin tur kan menas att serif-typsnittet valdes i de 
sammanhangen för en ökad läsbarhet.  
 
Cousins76 säger att ett sanserif-typsnitt ger en känsla av modern, vänligt, direkt och rent och 
minimalistiskt. Vilket kan tolkas som att känslorna som nämns här kan ha uppstått då 
sanserif-typsnittet är modernare i sättet att serif-typsnittet är äldre, alltså uppfanns sanserif-
typsnittet senare. Detta kan bidra till att sanserif-typsnittet kom som ett nytt fenomen och 
ansågs vara det nya och moderna att använda, vilket leder till att den minimalistiska stilen 
associeras med sanserif-typsnittet mer.  
 
Bergström77 beskriver att i de övriga teckensnittsfamiljerna existerar även skripter, de har en 
karaktär av handskrift och används ofta vid speciella ändamål, till exempel inbjudningskort 
och menyer på restauranger. Varför skript associeras till dessa typer av ändamål kan vara att 
skript påminner om en hemmagjord känsla, vilket ger en personlig karaktär och gör typsnittet 
unikt.  
 
Bergström78 berättar även om fria stilar, dessa är typsnitt som klassas som ett typsnitt som är 
aningen annorlunda från typsnitt som används i brödtext. Bergström79 säger att de kan 
användas ofta i logotyper eller fritt i ett lekfullt arrangemang. Dessa kan även kallas för 

                                                             
70 Bergström, Bo. Effektiv Visuell Kommunikation. 7 uppl. Stockholm: Carlsson Bokförlag, 2009, 270.  
71 Nationalencyklopedin, ”Typsnitt”. 
http://www.ne.se.proxy.library.ju.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/typsnitt  (Hämtad 2018-02-26). 
72 Bergström. Effektiv Visuell Kommunikation, 2009, 127.  
73 Ibid.  
74 Ibid, 128.  
75 Cousins, Carrie. Serif vs. Sans Serif Fonts: Is One Really Better Than the Other? Design Shack, 2013-
10-28. https://designshack.net/articles/typography/serif-vs-sans-serif-fonts-is-one-really-better-than-
the-other/ (Hämtad 2018-04-04). 
76 Ibid. 
77 Bergström. Effektiv Visuell Kommunikation, 2009, 129.  
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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Display-typsnitt enligt de mest förekommande associerade orden på internet. Framkomsten 
av display-typsnitt kan tolkas komma ifrån att designers har velat eller har uppfunnit nya 
typsnitt som inte tillhör någon utav de ovan nämnda kategorierna. Detta gör att de typsnitt 
som inte liknar dessa kan finnas enklare. Men även tillför det en unik känsla för var display-
typsnitt då de inte liknar sanserif, serif eller script, vilket gör display-typsnitt passande för 
logotyper. Då logotyper ska tillföra en unik ordbild eller symbol för företag för att differentiera 
sig från konkurrenter. Chandler och Munday80 beskriver även att display-typsnitt används i 
större storlekar och klassas som mer framträdande och markanta eller effektfulla och de är 
mest associerade till att användas inom reklam. Vilket tyder på att de spelar en viktig roll för 
att bli annorlunda i ett sammanhang. 
 
Enligt Bergström81 tycks sanserifer vara den lämpligaste typsnittet att välja inom webbdesign, 
då det sägs att serif-typsnitt blir begränsad i små storlekar för att de lättare förvandlas till 
klumpiga och förvrängande tecken. Detta kan bero på som nämnt tidigare att serif-typsnitt 
uppfanns innan den digitala världen hade kommit, alltså behövdes typsnitt då främst till 
bland annat böcker och dokumentationer i pappersformat. Vilket kräver hög läsbarhet vid en 
stor mängd text. Men när det kom mer digitalt utvecklades även sanserif-typsnittet eftersom 
det kanske behövdes ett typsnitt anpassat till de nya sammanhangen sen tidigare.  
Bergström82 nämner att det finns speciellt framtagna serif-typsnitt som Georgia som fungerar 
bra till datorskärmen. Vilket kan tolkas som att hög läsbarhet har applicerats på typsnitt 
anpassad för en mer digital värld.  
 

3.3.2 Färger 
Färg kan ge olika upplevelser, de är viktiga för människan då de hjälper att informera och 
strukturera. Bergström83 nämner att de rödorangea färger aktiverar hjärnan medan blågröna 
lugnar den. Detta förklarar varför till exempel objekt som vill meddela varning i ett gränssnitt 
ofta är i färgen röd. Bergström84 nämner ett exempel på ett varumärke som använder detta 
påståendet vid profilering; Coca Cola sägs vara ett starkt exempel då deras röda färg stärker 
deras varumärke och är idag ett av världens populäraste varumärke. Detta kan tolkas som att 
en del av deras resa till framgång ligger i deras färgval, då färgen röd väcker mycket 
uppmärksamhet, vilket kan leda till att människor kommer ihåg varumärket. Detta kanske 
skapade spridningen eller bidrog till att spridningen var enklare mellan människor. 
 
Bergström85 säger att för en färg ska ge gynnsam funktion behöver färgen attrahera, skapa 
stämning, informera, strukturera och pedagogisera. Bergström fortsätter med ett exempel 
inom hur en färg skapar stämning; färger kan ha en symbolisk betydelse, till exempel färgen 
röd som ger känslan av romantik och svart kan skapa en känsla av sorg. Detta visar på att 
färger kan ge olika känslor, men att de kan självklart variera för var människa. Men färger 
som nämnt ovan borde ge ungefär samma typer av känsla, eller vara inom samma kategori av 
känslor åtminstone.  
 
Bergström86 säger att färger kan informera genom sina betydelser i olika sammanhang, till 
exempel i vägtrafiken betyder grönt fritt fram medan rött betyder stopp. Det tolkas som att 
om färger inte hade en symbolisk betydelse skulle det vara svårare för samhället att 
informera, strukturera och även skapa stämning. Färger skulle då inte ha en större mening av 
användning, utan användas utan orsak. 
 
Bergström87 beskriver att struktur kan skapas då formgivare använder färger för att 
strukturera exempelvis ett uppslag av en årsredovisning. Detta genom att markera med 
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bakgrundsfärger, linjer och visuella element. Färger kan även enligt Bergström88 strukturera 
för att navigera läsaren rätt, bland annat i en tidning med olika avsnitt och genom att 
informera och strukturera med färg gör det även lättare att lära ut, pedagogisera läsaren. 
Detta tyder på att färg är en viktig faktor när det kommer till visuellt framtagning av 
information. Speciellt för att informationen ska väcka intresse, vara läsbart och lära ut på ett 
bra sätt.  
 
Men något att ha i åtanke som Bergström89 nämner är att färger och dess betydelse kan skilja 
sig mellan olika kulturer i världen. Vilket tyder på att företag och designers får vara vaksamma 
för vad färgerna betyder i det land man närvarar i eller att tänka på vart färgen ska synas, om 
en designer till exempel skapar ett verk som skall synas utomlands eller till och med 
internationellt (för fler än ett land).  
 

3.3.2.1 Färgernas betydelser 
Marks med flera90 har beskrivit färgernas innebörd, de förklarar vad enstaka färger samt 
kombinationer väcker för känslor hos människor. Detta kan tolkas som att vara komplext men 
ändå enkelt eftersom en färg kan betyda olika för olika människor, i olika kulturer. Enligt 
Marks med flera91 sägs det att ingen färg kan ha exakt samma betydelse för fler personer, då 
färg anses vara en individuell aspekt men även universal. Detta leder till att färger ger olika 
känslor men att de finns likheter mellan de olika känslorna som människor påstår. 
 
Nedan följer en sammanfattningar av vad vissa färger har för generell betydelse och 
tillhörande känsla från Marks med fleras92 tolkning.  
 
Vit ger känslor av elegans, speciellt när den är i en gulare ton. När en kombinerar vit med 
svart blir det klassiskt och känsla av drama. När vit kombineras med en lysande färg som röd 
och svart blir det grafiskt chockande men ändå oförglömlig.93  
 
Grön ger en känsla av friskhet och hälsa för den liknar utomhusmiljön. Men även välstånd, 
egendom och konservativ, speciellt en mörkare nyans av grön kombinerat med guld eller 
mörkröd signalerar rikedom och stabilitet. Vilket kan ses hos till exempel äldre banker eller 
juridiska kontor.94  
 
Blå är historiskt sett en traditionell färg vilket medför att den även anses kännas konservativ. 
Den klassiska känslan ger signaler av styrka och auktoritet, ärlighet, ansvar och förtroende. 
För den ligger nära till grön i sin nyans ger den även känsla av stabilitet.95  
 
Brun ses som en traditionell och historisk färg, vilket medför en känsla av konservativt.96  
 
Röd ger en känsla av styrka, kraft, extrem, emotionell överdrift, kärlek men även hat. Inom 
reklam används röd med kraftfulla färgkombinationer för att bidra till ett starkare budskap 
kring livlighet och medvetenhet. Röd drar alltid åt sig uppmärksamhet.97  
 
Rosa, som är en blandning mellan röd och vit ger en känsla av romans och mjukhet. Rosa 
väcker känslor av intresse och spänning.98  
 
Orange är en färg med många användningsområden. Den ger känslan av vänlighet, öppenhet, 
enkelhet men även tillför den energi, rörelse, ordning och jämlikhet utan att föra fram en 
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kraftig känsla. Orange används ofta inom restaurangbranschen, speciellt inom snabbmat. 
Detta beror på att den signalerar kunder att det finns bra mat till ett vänligt pris. Energin 
inom orangea färgen tillför att den sticker ut genom dess glödhet och energiska känsla, det är 
därför orange är en internationell färg för att uttrycka fara vid olika situationer, genom till 
exempel skyltar och flytvästar. Den gör sig väl synlig i naturens färger.99  
 
Gul är sig likt orange och kan ge samma känsla av vänlighet och välkomnande.100  
 
Lila är en färg som utstrålar auktoritet och ger en kunglig känsla. Speciellt vid kombination 
med gul-orange.101  
 
Magenta, en röd-lila färg kombinerat har en överflödig personlighet. Den behövs ofta vara 
kombinerad med kompletterande färger för att fungera estetiskt, till exempel cyan. Magenta 
är energisk när den kombineras med gul eller grön, det höjer entusiastiska personligheten hos 
denna energiska färg.102 
 
Grå är en färg som saknar en personlig karaktär, den är neutral men signalerar ändå 
professionalitet. Det är praktisk att använda för att den sänder ett neutralt budskap.103  
 
Svart en neutral färg, den anses sakna personlig karaktär men signalerar ändå 
professionalitet. Den ses även vara mystisk och förförisk. När den kombineras med vit blir det 
klassiskt och en känsla av drama. När svart kombineras med en lysande färg som röd och vit 
blir det grafiskt chockande men ändå oförglömlig.104 
 
Mörka färger och ett självsäkert utseende väcker känslor av rikedom och förmögenhet. Mörka 
toner kan uttrycka styrka och välstånd. Som mörka toner av röd ger en känsla av fint vin och 
mörka toner av grön för den djupa skogen, dessa två bidrar till denna färgskala.105  
 
En elegant känsla kan ges av bleka toner av gul och lila. Detta bidrar till en diskret känsla som 
är fylld av ljus, vilket blir en palett av elegans som förmedlar välstånd och status. Som en 
ödmjuk ton av gul med detaljer av ljusgröna och orangebruna ger en känsla av förfining.106  
 
Kunglighet och välstånd kan även uppnås av djupa färger som blå blandat med röd, alltså 
mörklila. När det används en djup lila färg tillsammans med en gulorange färg skapar detta 
ett starkt och gripande budskap. Även blå med gul och röd med gulgrönt.107 
 
Professionalitet uppnås av att vara tydlig och hålla det enkelt i formspråket. Här finns det 
ingen lekfullhet eller humor inblandat, snarare en mystisk och spännande känsla. Till grund 
används grå och svarta toner för att skapa en professionell känsla. Röd, orange, gul, grön, blå 
och lila samt magenta kan i vissa fall användas kompletteringsfärg men skall inte dominera de 
grå och svarta tonerna.108  
 

3.4 Hemsidan 
En hemsida beskrivs av Doyle109 som en landningssida (home page) som besökaren sedan 
navigerar ifrån med hjälp av länkar till andra delar av hemsidan. Doyle110 säger att hemsidor 
kan användas i syfte till att kunna visa information som skall ändras ofta och hemsidan ägs av 
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ett företag eller en person. Detta tolkas som att hemsidan är ett bra hjälpmedel för de företag 
eller personer som har information som behövs uppdateras ständigt.  

Enligt Doyle111 kan även hemsidor användas som en plattform för reklam. Vilket har setts idag 
att många kommersiella företag använder hemsidan som en kanal för marknadsföring. Detta 
kan tänkas sig bero på att företag får ytterligare en kanal att marknadsföra sitt varumärke på, 
men även vara närvaren där många användare eller företagets målgrupp spenderar mycket 
tid, på internet. Vilket leder till att företag kan sprida mer information om sitt varumärke. 

Rowles112 anser att det är viktigt med en mobil optimerad hemsida, så kallad responsiv design. 
Rowles113 berättar att responsiv design förklaras som att hemsidan ska kunna visas på bästa 
sätt i olika skalor, det vill säga enheter (mindre enheter än dator, som mobil och platta). Detta 
känns rätt självklart idag då många människor använder sig utav mindre enheter är datorn, 
främst mobiltelefonen.  

Rowles114 förklarar att hemsidan kan se olika ut i sin struktur och layout vid användning av 
olika enheter, detta är för att hemsidans layout, struktur och innehåll ska vara anpassad efter 
skärmens storlek för att öka användarvänligheten. Eftersom personer även kan internet surfa 
i sin mobiltelefon, tolkas detta som att det är viktigt med användarupplevelsen för att ge 
människor ett gott intryck kring sitt varumärke. Då dålig användarupplevelse kan leda till en 
sämre uppfattning av varumärket, vilket ger en negativ effekt.  

Rowles115 beskriver att sedan 90-talet har många webbdesigners försökt utveckla hemsidor 
som är visuellt tillfredsställande, användbara och lätta att administrera och att grafisk design 
är en av de viktigaste faktorerna för god webbdesign. Detta tyder på att för en hemsida ska 
vara enkel att hantera behöver den vara enkel i sin administration, det vill säga är uppbyggd 
på ett sätt som en icke utvecklare kan hantera innehåll och enkelt kan uppdatera hemsidan. 
 
Rowles116 fortsätter säga att med hjälp av grafisk design kan designern skapa en känsla av 
tillfredställelse för besökaren vid sitt första besök, men även få besökaren att känna igen sig 
vid återbesök. Grafisk formgivning tolkas som en av de viktigaste nycklarna för en lyckad 
hemsida. Dels för att som Rowles nämner kan leda till att hemsidan attraherar önskade 
målgruppen, sprids och blir ihågkommen. Vilket kan ytterligare leda till en god uppfattning, 
identitet kring varumärket för människor. 
 
Rogers med flera117 beskriver att det är ofta hemsidor som har för mycket innehåll för 
besökaren, vilket blir överväldigande och ett störande moment för användaren. Detta tolkas 
som att ifall hemsidan har för mycket innehåll än vad läsaren kan och vill ta åt sig kan det 
skapa en negativ effekt utav ointresse och dålig uppfattning utav varumärket. Men även att 
det kan främst leda till att besökaren känner sig förvirrad och inte har funnit sitt svar den 
sökte efter vid besök av hemsidan. 
 
Rogers med flera118  säger även att det finns innehåll som går till spillo eftersom besökaren 
inte lägger fokus på att läsa allt innehåll, då en besökare av en hemsida scannar lätt igenom 
sidan och klickar på det första den tycker ser intressant ut som leder till deras mål. De säger 
att i verkligheten kan en denna process jämföras med en stortavla utomhus som människan 
endast ser en kort stund. Detta tolkas som att människan är begränsad i den del för att ta åt 
sig information på en och samma gång, men även att människan kan vara trångsynt i och med 
att de endast söker efter svar som kan leda till målet. Vilket bevisar att hemsidan bör endast 
ha den information som är viktigast för besökaren och kan hjälpa dem att hitta svar. Men 
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även kan inte alla svar kring företaget finnas på hemsidan, detta leder till att exempelvis bör 
en undersökning kring vad målgruppen önskar att hitta på en hemsida göras.  
 

3.5 Interaktionsdesign 
Enligt Rogers med flera119 innebär interaktionsdesign design som är anpassad för att stödja 
sättet människor påverkar varandra och kommunicerar i deras vardag. De berättar att det 
sker genom att skapa användarupplevelser i designen som kan förbättra hur människan lever 
eller arbetar. Detta tyder på att det finns riktlinjer inom design för syftet att ha god 
användarupplevelse. Speciellt för att kunna förenkla besökarens upplevelse och vardagen. Om 
det interaktionsdesign alltid var i åtanke och även gjorde nyttja till hemsidor skulle alla 
hemsidor vara enkla att förstå och hantera. Det skapar en undran om varför det finns 
hemsidor eller varumärken som struntar eller inte har interaktionsdesign i fokus vid arbetet 
på gränssnittet. Fokus inom interaktionsdesign enligt Rogers med flera120 ligger i det 
praktiska kring hur en designar en användarupplevelse, vilka metoder, tekniker och ramverk 
som finns att använda. Detta tolkas som att det finns många olika metoder för att uppnå en 
god användarupplevelse, men även att vissa kanske funkar bättre än andra. 
 
Det finns olika aspekter till vad som skall designas för att kunna applicera arbetet kring 
interaktionsdesign. Enligt Rogers med flera121 är det bland annat i gränssnittsdesign, 
mjukvaruutveckling, produktdesign och webbdesign. De säger att interaktionsdesign är en 
paraplyterm som täcker dessa aspekter. Vilket tyder på att det finns många områden där 
interaktionsdesign är en metod att ha i åtanke, även inom gränssnitt och webb-design. 
 

3.5.1 Gränssnittsdesign 
 
Enligt Rogers med flera122 arbetade som interaktionsdesigners på 1990-talet med att utveckla 
effektiva användargränssnitt för desktop datorer som användes av en ensam användare. De 
berättar att inom detta var det exempelvis hur menyn skulle struktureras för att skapa en 
enkel navigation, designa ikoner och grafiska element för att skapa igenkänning och 
originalitet med mera. Detta tolkas som att inom god interaktionsdesign innefattar det att se 
över navigationen, vad menyn innehåller och hur den är strukturerad, hur ikoner spelar en 
viktig roll och vad de kan bidra med samt grafiska element för att uttrycka bland annat 
identiteten för varumärket. Detta betyder att det finns flera element som spelar in inom 
interaktionsdesign. 
 
Rogers med flera123 berättar att tillsammans med internets uppkomst kom bland annat 
mobiler och massor av ny teknologi för stora och små skärmar, vilket förändrade interaktion 
mellan dator och människa. Detta tolkas som att en ny värld öppnades och förändrade 
designers tankesätt helt, då det nu behövdes anpassas för de mindre skärmarna. Ifall 
användarvänligheten ville ökas och följa med den moderna teknologin. Enligt Rogers med 
flera124 sägs det att denna utveckling påverkade tankesättet och expanderade forskningen 
kring interaktionsdesign och tekniker, de säger att idag kombineras det fysiska och digitala på 
nya sätt vilket bidrar till konkreta gränssnitt. Detta tyder på att utifrån hur interaktionsdesign 
var förr har det utvecklats mycket genom den moderna teknologin som kom. Designers 
anpassade sig med människor användande för mindre skärmar. Vilket har lett till att en del 
utveckling skett för gränssnittsdesign, speciellt för responsiv design. 

3.5.1.1 Menydesign 
Enligt Rogers med flera125 ger likt menyer på restauranger – gränssnittens menyer 
användaren möjlighet för att på ett strukturerat sätt kunna välja olika objekt eller alternativ. 
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Rogers med flera126 säger att menyer i ett gränssnitt är ofta placerade på toppen av 
webbläsarens fönster eller på sidan. Samt att innehållet för menyn är ofta gömt och syns 
ibland genom att det släpps ned (drop-down) vid klick eller när musmarkören svävar över 
alternativet i menyn. Detta tolkas som att drop-down menyn är en av de populäraste 
menyerna som används och att designers ofta väljer att gömma innehåll i första vyn istället för 
att ge besökaren allt innehåll samtidigt. Samt sedan låta besökaren själv expandera för att 
utforska vad det finns för innehåll att gå vidare till. 
 
Gränsnittsstilar på menyer enligt Rogers med flera127 är bland annat flat lists, drop-down, 
cascading och pop-up. De berättar att platta menyer (flat lists) är bra för att visa ett mindre 
antal alternativ på samma gång eller när skärmen är liten, till exempel på en mobil. Men 
författarna Rogers med flera128 menar att platta menyer behöver ofta visa alternativ inom 
varandra, vilket kräver flera steg för användaren att hitta sitt mål. Detta tolkas som att platta 
menyer kan leda till sämre användarvänlighet då besökaren kanske behöver ta flera steg för 
att finna en väg till sitt mål. Men en platt meny verkar bli ett problem för användaren när det 
behövs visas alternativ inom ett alternativ, vilket tyder på att innehållet och strukturen på 
hemsidan bör ses över före meny val. 
 
Expanderande menyer (cascading) enligt Rogers med flera129 öppnar möjlighet för att 
alternativ kan synas i enbart ett fönster än på en platt meny som behöver flera fönster för 
varje alternativ. Detta tyder på att en expanderande meny är ett bättre alternativ för de 
hemsidor men många alternativ inom alternativ. Rogers med flera130 fortsätter berätta att en 
expanderad meny gör det mer flexibelt för användaren, för att flera alternativ kan bli använda 
i ett fönster. Men det finns ändå en frustration enligt Rogers med flera131 eftersom användaren 
behöver skrolla igenom många alternativ och det finns risk för att om användaren råkar flytta 
musmarkören fel i en cascading-meny avbryts letandet. Detta tyder på att det är ett bra 
alternativ för de hemsidor med mycket innehåll att visa. Men att den har en hög risk för att 
skapa en negativ användarupplevelse, för att den kan göra besökaren upprörd. Och kanske 
återigen bör det överses kring strukturen och prioritera innehåll, men det finns vissa fall där 
hemsidor inte kan ta bort alternativ i menyn då mycket information är viktig att behålla. 
 

3.6 Minimalistisk gränssnittsdesign 
Elazizi132 säger att minimalism innebär att inneha en liten mängd objekt som du endast 
behöver eller kräver, att vara eller ha något enkelt. Detta tolkas som att du uppnår 
minimalism inom flera områden, det kan gälla design då du håller dig till få grafiska element 
och behåller de som betyder och sänder ett budskap. Eller inom gränssnittsdesign där du 
sorterar fram de viktigaste delarna, i både textinnehåll som struktur och element. Detta kan 
leda till att det företag vill kommunicera på hemsidan kommer fram väldigt tydligt, då det inte 
finns något brus. 
 
En studie av Mehrizi och Keyvan133 visar att ifall en hemsida har mycket onödigt eller 
komplext innehåll, som dekorativa element eller mycket information leder det till att 
besökaren blir förvirrad och lämnar hemsidan utan att ha hittat den information den sökte. 
Detta tyder på att ett minimalistisk tänk för ett gränssnitt kan ge god effekt då det ger det 
motsatta resultatet ifall hemsidan innehåller mycket onödigt eller komplext innehåll. Faktorer 
enligt Elazizi134 som gör ett gränssnitt mer minimalistiskt är att begränsa dina syften, 
begränsa innehåll, hitta det viktigaste objektet, tänk på användarupplevelsen och fokusera på 
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detaljer. Att begränsa innehåll menar Elazizi135 att minska antalet typsnitt, storlekar och 
färger, tillsammans skapar detta en enhetlig ton i designen. Vilket tolkas som att typsnitt, 
storlekar och färger är faktorer som ingår i de dekorativa elementen som bör reduceras i mån 
av hur betydelsefulla de är som kan sedan leda till minimalism. 
 
Enligt Mehrizi och Keyvan136 är även en hemsida med mycket bilder, grafiska element, ljud, 
komplicerad kod och många lager något som kommer ta lång tid att ladda eftersom hemsidan 
innehåller tungt innehåll. Detta tolkas som att ifall en hemsida har mycket innehåll är det 
krävande för datorn och internet att ladda de alla objekt för att visa dem. Antingen betyder 
det att en hemsida med många objekt måste stödjas utan en kraftfull server eller att innehållet 
bör överses för att undvika sådana problem. Mehrizi och Keyvan137 berättar även att en 
hemsida som tar lång tid att ladda skapar en tröttande effekt på besökaren och även minskar 
användning av funktioner på hemsidan. Detta tyder på att om hemsidan tar lång tid att ladda 
på grund av för mycket innehåll kan det möjligtvis riskera att förlora besökaren men även risk 
för att skapa en negativ uppfattning kring varumärket hemsidan tillhör, då de kan koppla 
frustration och negativa känslor till just det varumärket. 
 
Enligt Mehrizi och Keyvan138 innebär minimalistisk design enkel navigation, reducering av 
dekorativa element och lager på en hemsida(begränsat antal sidor), vilket de berättar gör det 
enklare och bättre för besöksupplevelsen. Utifrån dessa ord tolkas det som att minimalistisk 
design rör främst enkelhet och mindre antal objekt inom navigation, grafiska element och 
lager/sidor. Mehrizi och Keyvan139 fortsätter med att en minimalistisk hemsida bör ha 
begränsat antal länkar och bilder och förklarar att detta är för det kan i slutändan göra att 
företaget kan reducera kostnaden för uppdatering och fixering av hemsidan samt koden. 
Vilket tolkas som att inte bara skapar dessa faktorer en bra besöksupplevelse utan även kan 
det påverka arbetet kring administrationen av hemsidan positivt. 
 
Mehrizi och Keyvan140 säger att minimalism gör att hemsidan kan fokusera på 
målgruppsanpassat innehåll, besökaren kommer att hitta det de söker och de kan känna sig 
bekväma med betydelsefulla dekorativa element och hemsidans struktur. Det tolkas som att 
ifall ett gränssnitts designas utifrån minimalistisk struktur och utseende kan varumärket 
lägga mer fokus på att anpassa sitt innehåll efter sin målgrupp. Då även innehållet kan ge 
budskap som känns betydelsefulla för målgruppen. Men det kan tänkas att om gränssnittet 
inte är minimalistiskt kan företaget målgruppsanpassa innehållet ändå, att vara icke 
minimalistisk kanske inte är ett hinder för att målgruppsanpassa. Dock nämner de att ifall 
hemsidan är minimalistisk kan besökaren lättare hitta det de söker, som tyder på att ifall 
hemsidan är minimalistisk finns det större chans till att besökaren hittar till företagets 
produkt eller tjänst och köper dem. Även säger Elazizi141 detsamma att inom webbdesign 
innefattar minimalism att endast behålla de viktigaste elementen som låter användare nå eller 
lösa deras mål snabbare. Vilket påvisar att minimalistisk design kan påverka besökarens väg 
positivt till sitt mål.  
 
När designers arbetar med minimalistisk design anser Mehrizi och Keyvan142 att designers 
kan använda de grafiska lagarna om likhet, närhet och kontinuitet för att hjälpa en på vägen 
till en god struktur. Samt säger de att detta leder till att besökaren förstår de viktigaste 
budskapen på hemsidan. Detta tolkas som att för att uppnå minimalistisk design är det 
rekommenderat att använda sig av de grafiska lagarna som hjälpmedel för gränssnittsdesign. 
Vilket kan leda till att hemsidan kommunicerar rätt budskap till rätt målgrupp. 
 
Enligt Mehrizi och Keyvan143 kan en enkel besöksupplevelse genom minimalistisk 
gränssnittsdesign öka medvetenheten för andra människor kring hemsidan och varumärket, 
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då en god användarupplevelse skapar en god användarmedvetenhet, vilket i sin tur kan skapa 
spridning. Detta tyder på att det nämnt innan kring att minimalistisk design kan ge god effekt 
för uppfattningar av varumärkets identitet stämmer. Samt att det i så fall kan skapa en 
spridning ifall hemsidan håller en minimalistisk design samt bra användarupplevelse. Detta 
säger Mehrizi och Keyvan144 är bra för de varumärken som vill komma in på en stor marknad 
men även sprida medvetenheten för varumärket ytterligare. Detta är förståeligt då företag 
antingen vill växa genom att komma in i en stor marknad med många konkurrenter eller för 
att behålla god identitet genom spridning av medvetenhet. Men det är inte vilket medvetenhet 
som helst, utan det ska vara medvetenhet inom goda erfarenheter och användarupplevelse, 
för att det ska bli ett positivt resultat från det. 
 
Enligt en artikel av Jain145 kan minimalistisk design påverka syftet för hemsidan till att bli 
starkare och tydligare, även dess budskap. Detta tolkas som nämnt tidigare att minimalistisk 
design kan tydliggöra budskapet och syftet hemsidan har för besökaren genom mer 
betydelsefulla element och innehåll, vilket i sin tur gör det tydligt för besökaren vad för 
företag det är, syftet och budskapet. Detta medför då att varumärkets unika sidor framhävs, så 
kallat USP (Unique Selling points).  
 
Jain146 berättar att med minimalistisk design i gränssnittet gör det enklare att designa en 
responsiv hemsida anpassad för mobila skärmar. Det tolkas som att ifall hemsidan har en 
minimalistiskt design innebär det färre objekt och inte en stor mängd med innehåll, vilket kan 
leda till att när hemsidan ska anpassas för mindre skärmar är det inte lika mycket element och 
innehåll som behövs anpassas, sorteras och ändras. Vilket i sin tur självklart gör det enklare 
för en designer eller webbutvecklare att anpassa hemsidan än om hemsidan innehöll mycket 
element eller innehåll. Då tid är lika med hur mycket arbete som behövs läggas. 
 
Jain147 säger även att navigationen blir även enklare i och med att det mest nödvändiga 
alternativet syns och minskar visuell röra för användaren och med en sådan design tillför det 
en känsla av elegans och sofistikation. Detta tolkas som att ifall hemsidan är enkel i sin 
navigation och är minimalistisk i den visuella aspekten kan det bidra till en känsla av elegans 
och liknande värdeord, vilket kan kanske leda till att minimalism är en bidragande faktor till 
exklusivitet.  
 
I och med att minimalism beskrivs som enkel och reducerad kan lugn vara ett associerande 
värdeord. Jain148 nämner att för att skapa en lugn känsla i ett gränssnitt kan whitespace 
användas, vilket gör att innehåll får mer fokus och ytor inte blir röriga och kan tillföra en 
känsla av auktoritet. Vilket tolkas som utfrån Jains ord att ifall whitespace används kan en 
minimalistisk känsla uppnås, vilket bidrar till att hemsidan får en utstrålning av auktoritet. 
Enligt Ince149 kallas whitespace i en teknisk term inom webbdesign för cell padding, vilket är 
själva kontrollen för whitespace. Vilken tyder på att ifall det vill användas mycket whitespace i 
gränssnittet skall cell padding ökas. 
 

3.7 Hemsidan för exklusiva varumärken 

3.7.1 Kommunicera exklusiva varumärken online  
I en studie kring hur exklusiva varumärken kan kommunicera i en digital värld utförd av 
Radón150 visar det sig att de exklusiva varumärkes hemsidor framhäver deras identitet, 
specifik estetik, historia och interaktion för att betona en exklusiv känsla. I och med att denna 
studie visar hur exklusiva varumärken har gjort i sina gränssnitt kan det tolkas som att detta 
skall efterföljas ifall ett varumärke vill utstråla exklusivitet i sitt egna gränssnitt. Alltså borde 
en fokusera på att framhäva företagets profil och identitet, vara unik i estetiken, visa historia 
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kring varumärket och försöka ha någon slags interaktion med besökaren. Enligt Radón151 kan 
varumärken med specifik estetik på hemsidan skapa en estetisk kommunikation samt en 
dynamisk interaktion med besökare, detta för att visa sin profilering genom konst och design. 
Detta tolkas som genom att visa varumärkets identitet genom konst och design skapar en unik 
och god kommunikation för besökaren och kan även leda till en dynamisk interaktion. Design 
och konst av god kvalité kanske är en fördel för att skapa god användarvänlighet. 
 
Enligt Radón152 bör exklusiva varumärken hålla en jämn nivå av hög exponering och 
medvetenhet men med en kontrollerad nivå av försäljning. Utifrån dessa ord tolkas detta som 
att ett redan exklusivt varumärke bör tänka på att sin exponering i marknadsföring är av hög 
standard, kvalité och allt görs medvetet, alltså med ett bra syfte bakom varje beslut kring hur 
gränssnittet skall vara. Vilket leder till att det är god kvalité och onödiga element exkluderas. 
Och med en kontrollad nivå av försäljning tolkas som att företaget ska exempelvis kontrollera 
utbudet av varorna genom att begränsa antalet av varor det säljs. Då ett begränsat utbud kan 
leda till att kunder blir mer intresserade och attraherade av varan. Radón153 fortsätter med att 
för de exklusiva varumärken är profilen och framtoning viktigt att behålla när de väljer att 
marknadsföra sig digitalt på internet, vilket skapar en utmaning för dem att behålla 
framtoningen av exklusivitet. Detta tolkas som att vid digital marknadsföring är det extra 
viktigt att hålla hög exponering, medvetenhet och kontrollerad försäljning och framför allt 
försöka behålla sin identitet.  
 
I Radóns154 studie pekar resultatet på att hemsidan är en bra plats för framtoning av exklusiva 
varumärken identitet och för att interagera med kunder. Radón155 berättar att en hemsida är 
det enda sättet för exklusiva märken att ha full kontroll över vad som presenteras, deras egna 
hemsida är något bara de själva kan kontrollera. Här kan de kontrollera vad de vill 
kommunicera utåt till sin målgrupp och konsumenter. Detta tolkas som att ifall ett varumärke 
skall presenteras på till exempel en återförsäljares hemsida har varumärket inte lika stor 
kontroll över hur presentationen sker. Detta kan leda till att varumärkets identitets rubbas för 
målgruppen. Radón156 anser att genom ett exklusivt varumärkes existens i den digitala 
världen bidrar det till större möjligheter för att skapa lojalitet, positiva upplevelser hos 
kunden även om det inte slutar med ett köp. Här ser även författaren Radón157 en positiv 
möjlighet med hemsidor då fysiska butiker kan vara begränsande för människor. Med det som 
nämns tolkas detta som att varumärkes närvaro på internet skapar mestadels positiv effekt för 
målgruppen och kunder. Då ifall det finns närvaro öppnar det möjlighet till att målgruppen 
kan finna, integrera och kanske även handla av varumärket. Detta kan även bidra till att 
varumärkets identitets hålls stadigt och kan kontrolleras av själva varumärket. Men det 
behövs såklart samtidigt hålla en god nivå av exponering med mera.  
 

3.7.2 Skapa känslan av ett exklusivt varumärke online 
Här tas det upp tre karaktäristiska faktorer som är viktiga enligt Radón158 att framföras hos 
exklusiva varumärkes officiella egna hemsida.  
 
Den estetiska kommunikationen uttrycker Radón159 i sin studie är det som kan framföra en 
lyxig och exklusiv känsla, genom att ha designinfluenser och en konstnärlig känsla. Radón160 
säger även för att skapa en känsla av kvalitet och originalitet satsar de exklusiva varumärkena 
högt på den estetiska kommunikationen via hemsidan. Detta tolkas som att för att kunna få en 
exklusiv utstrålning ska varumärket arbeta främst med design och konst i form av 
influenserna grafiska element på hemsidan.  
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Radón161 berättar att med varumärkenas exklusiva produkter och presentationen av sin profil 
ligger det inte fokus på användarvänlighet i första hand, som i vanliga fall av hemsidor på 
internet. Det tolkas som att fokus skall främst ligga på hur presentationen av varumärkets 
profil och att användarvänlighet är inte något en ska lägga stor fokus på. Alltså bör en kanske 
tänka främst på att få fram en design-inspirerande och konstnärlig känsla istället. Radón162 
fortsätter att exklusiva varumärken ligger mest fokus på att framföra upplevelsen av 
originalitet, exklusivitet och kvalitet på hemsidan. Vilket tolkas som att till det tidigare nämnt 
kompletteras detta med att upplevelsen är även en viktig faktor på hemsidan för att uppnå 
exklusivitet. 
 
Radón163 nämner att många hemsidor väljer att göra hemsidans upplevelse exklusiv genom att 
visa enkelhet. Men detta betyder inte att de väljer enkelhet för att öka användarvänligheten 
fortsätter Radón164, utan för att enkelhet framhäver den minimalistiska känslan de ofta har i 
dekorationer i sina fysiska butiker. Dessa ord tolkas som att en god upplevelse på hemsidan 
uppnås genom enkelhet. Men även att minimalism är en känsla som är kopplad till de 
exklusiva varumärkes butiker, vilket kan kanske betyda att minimalism på hemsidan kan 
kopplas till exklusivitet.  
 
Den andra karaktäristiska aspekten är varumärkets historia, Radón165 berättar om att 
hemsidan framför varumärkets historia på något sätt i sitt gränssnitt. Enligt Radón166 är ett 
klassiskt sätt att visa historia genom en grafisk tidslinje som visar varumärkets viktiga 
händelser genom historien på hemsidan. Detta tolkas som att det mest populäraste sättet i 
undersökningen visade sig vara genom en tidslinje, vilket skapar ett resultat av att tidslinje är 
det mest förekommande vilket kan bero på att den kanske är tydlig. Om hemsidan vill visa 
historia kan tidslinje vara det bästa men kanske det mest förutsägbara. Vilket kan leda till att 
varumärket ej upplevs som unik. 
 
Den tredje och sista karaktäristiska aspekten innebär en dynamisk interaktion med 
besökaren. Undersökningen av Radón167 visar att detta är något som får de exklusiva 
varumärken att stå ut bland icke exklusiva. Vilket tolkas som att en dynamisk interaktion 
skapar en särskiljning från varumärket och dess konkurrenter. Vilket get en positiv effekt för 
målgruppen och företaget. Enligt Radón168 är de exklusiva varumärkes-hemsidor baserade på 
någon typ av interaktion som klassas som dynamisk, detta är för att besökaren ska få en 
känsla av ett deltagande i den exklusiva världen. Detta tolkas som ifall hemsidan skall 
innehålla interaktion ska det vara genom att besökaren får var delaktigt deltagande i 
upplevelsen, kanske genom att behöva välja sig fram eller kunna bestämma något.  
Det beskrivs av Radón169 att genom att hemsidan presenterar rörlig bild (ofta i form av 
modevisningar), musik och rörligt material gör att det estetiska tar fokus och inte 
funktionalitet. Vilket tolkas som att ifall en dynamisk interaktion skall införas på hemsidan 
ska det vara inom det estetiska och inte det funktionella. Detta kan leda till kanske en mer 
konstnärlig känsla på grund av att besökaren får ta del utav konstnärliga aspekten.  
 

3.7.3 Design jämtemot en traditionsenlig hemsida 
En studie av Kluge med flera170 undersökte ett flertal exklusiva varumärkes hemsidor 
jämtemot vanliga varumärkes och konventionella hemsidor, här upptäcktes vissa 
designaspekter som fanns hos de exklusiva hemsidorna. Upptäckten var enligt Kluge med 
flera171 att de exklusiva hemsidorna använde sig av bland annat en bakgrund i mörk färgton, 
horisontell meny för navigation, presentation av attraherande innehåll i stor storlek eller av 
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full bredd och minimalt antal av objekt i gränssnittet. Detta kan tolkas som att ifall ett 
varumärke vill uttrycka sig exklusivt kan dessa design aspekter vara i åtanke, för att de kanske 
kan leda till en exklusiv framtoning.  
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna 
studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in från innehållsanalysen och 
intervjuundersökningen för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Nedan följs en sammanställning av resultatet från granskningen av de 20 stycken enheters 
hemsidor, därav fem exklusiva varumärken, fem icke exklusiva varumärken, fem hemliga 
barer och fem icke hemliga barers hemsidor. Granskningen utfördes med hjälp av en tabell för 
att få en klar bild av resultatet (se Bilaga 2) och här sammanställs resultatet för att kunna ta 
det vidare in till analys.  

4.1.1 Exklusiva varumärken 
 
Sammanfattning 
Nedan i tabellen finns en sammanfattning av innehållsanalysen för de exklusiva varumärkens 
hemsidor. Sedan beskrivs var variabel utförligare.  
 

Variabel Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 
Typsnitt sanserif serif sanserif sanserif sanserif 
Whitespace 97% 34% 54% 58% 54% 
Huvuddel färg Vit Vit Vit Vit  Grå 
Responsivitet Ja Ja Ja Ja Ja 
Meny Hamburger-

meny 
Dropdown-
meny 

Hamburger-
meny 

Hamburger-
meny 

Horisontell-
meny 

Rörlig bild Ja Ja Ja Ja Nej 
Stor presentation Ja Ja Ja Ja Ja 
Musik & ljud Nej Nej Nej Nej Nej 
Medlemskap Nej Nej Nej Ja Ja 

 
 
Hur många färger och vilka färger används? 
60 procent använde totalt tre stycken färger i sitt gränssnitt. Resterande 40 procent använde 
sig av två stycken färger totalt.  
 
Figur 1 redogör för vilka färger som användes hos de exklusiva varumärkes hemsidor.  
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Figur 1 

 
 
Totalt använda färger: vit; 5st, svart; 4st, grå; 2st, blå; 1st, brun; 1st. Totalt: 13st färger. 
 
Figur 1 visar hur granskningen gav ett resultat på att majoriteten av hemsidor för exklusiva 
varumärken använde färgerna vit, svart och sedan grå. De två mer färgglada färger som syntes 
användas var blå och brun. 
 
Hur många olika typsnitt används och vilka? 
80 procent använde enbart ett typsnitt i sitt gränssnitt. Resterande 20 procent använde sig av 
två stycken typsnitt totalt. Hos de gränssnitt där enbart ett typsnitt existerade använde 75 
procent sanserif och resterande 25 procent serif-typsnitt.  
 
Hos de gränssnitt där två typsnitt existerade användes det sanserif-typsnitt i kombination 
med serif-typsnitt.  
 
Är hemsidan responsiv för mobil eller platta? 
100 procent, det vill säga alla exklusiva hemsidor var responsiva för både mobil och platta.  
 
Hur många procent av hemsidans pixlar är whitespace? 
Beräkningen av hur mycket whitespace var på de exklusiva varumärkes hemsidor, gav ett 
medelvärde på 59,40 procent vilket avrundas till 59 procent. Alltså bestod cirka 59 procent av 
whitespace (yta som inte kommunicerar något innehåll). 
 
Om det existerar en meny, vilken typ av meny används? 
Alla exklusiva varumärkes hemsidor hade en typ av navigation. I granskningen visades att 60 
procent använde en hamburger-meny, medan resterande 40 procent gick jämt delat mellan 
horisontell-meny och dropdown-meny.  
 
Existerar någon form av rörlig bild på hemsidan? 
80 procent visade sig använda någon form av rörlig bild. Det kunde vara filmer av miljö, 
modeller eller modevisningar i stort format men även bilder med rörligt innehåll av 
produkter. 
 
 
 



 

29 

Presenteras det en bild eller video i stor eller fullbrett format? 
100 procent, det vill säga alla exklusiva hemsidor använde sig av en stor eller fullbred 
presentation i början av gränssnittet. De flesta i form av rörlig bild(video) annars statisk bild.  
 
Finns det bakgrundsmusik eller ljudeffekter? 
Granskningen hittade att ingen av de exklusiva varumärkes hemsidor som använde varken 
ljudeffekter eller bakgrundsmusik som gick automatiskt på vid besök av hemsidan.  
 
Finns inloggnings funktion på hemsidan, nämns i så fall exklusivitet vid 
medlemskap? 
40 procent av de exklusiva varumärkes hemsidor hade en inloggningsfunktion för sitt 
medlemskap. Granskningen visade att ingen nämnde något om exklusivitet i deras 
information kring sitt medlemskap.   
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4.1.2 Icke exklusiva varumärken 
 
Sammanfattning 
Nedan i tabellen finns en sammanfattning av innehållsanalysen för de icke exklusiva 
varumärkens hemsidor. Sedan beskrivs var variabel utförligare.  
 

Variabel Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
Typsnitt sanserif sanserif sanserif sanserif sanserif 
Whitespace 50% 38% 41% 46% 18% 
Huvuddel färg Vit Vit Svart Vit  Vit 
Responsivitet Ja Ja Nej Ja Ja 
Meny Dropdown-

meny 
Horisontell-
meny 

Horisontell-
meny 

Dropdown-
meny 

Dropdown-
meny 

Rörlig bild Nej Ja Nej Nej Nej 
Stor presentation Ja Ja Ja Nej Ja 
Musik & ljud Nej Nej Nej Nej Nej 
Medlemskap Nej Ja Nej Ja Ja 

 
 
Hur många färger och vilka färger används? 
Granskningen av icke exklusiva hemsidor visade att 60 procent av dessa använde fyra stycken 
färger totalt, medan resterande 40 procent använde tre stycken. 
 
Figur 2 redogör för vilka färger som användes hos de icke exklusiva varumärkes hemsidor.  
 
Figur 2 

 
 
Totalt använda färger: vit; 5st, svart; 5st, grå; 5st, blå; 2st, rosa; 1st. Totalt: 18st färger. 
 
Figur 2 visar resultat från granskningen där majoriteten av hemsidor för icke exklusiva 
varumärken använde färgerna vit, svart och sedan grå. De två mer färgglada färger som syntes 
användas var blå och brun, dock visades det att blå hade ett antal mer än den rosa. 
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Hur många olika typsnitt används och vilka? 
60 procent av de icke exklusiva varumärkes hemsidor använde ett typsnitt enbart. Medan 
resterande 40 procent använde sig av två stycken typsnitt i sitt gränssnitt. 
Av de som använde ett typsnitt enbart var det 100 procent av dem som använde ett sanserif-
typsnitt. Av de som använde två typsnitt i sitt gränssnitt visade det sig vara sanserif och serif.  
 
Är hemsidan responsiv för mobil eller platta? 
Granskningen visade att det endast var en sida av de fem icke exklusiva hemsidor som inte 
vara responsiv för både mobil eller platta.  
 
Hur många procent av hemsidans pixlar är whitespace? 
Från uträkningen av hur många andel pixlar i gränssnittet som inte förmedlar information, så 
kallat whitespace blev medelvärdet 38,60 procent, avrundat till 39 procent. Alltså var det 
cirka 39 procent av gränssnitten whitespace.  
 
Om det existerar en meny, vilken typ av meny används? 
Alla icke exklusiva varumärkes hemsidor hade en navigationsmeny. 60 procent av dessa 
använde en dropdown-meny medan resterande 40 procent använde en horisontell-meny.  
 
Existerar någon form av rörlig bild på hemsidan? 
Utifrån granskningen visade det sig att 80 procent av icke exklusiva varumärkes hemsidor 
inte hade någon form av rörlig bild i sitt gränssnitt.  
 
Presenteras det en bild eller video i stor eller fullbrett format? 
80 procent av dessa gränssnitt hade en stor eller fullbred presentation. Alla presentationer 
bestod av endast statiska bilder och inte rörligt material. 
 
Finns det bakgrundsmusik eller ljudeffekter? 
Ingen av hemsidorna använde sig av bakgrundsljud eller ljudeffekter, varken automatiska 
eller icke automatiska.   
 
Finns inloggnings funktion på hemsidan, nämns i så fall exklusivitet vid 
medlemskap? 
Av granskningen på icke exklusiva hemsidor var det 60 procent som hade en 
inloggningsfunktion till ett medlemskap. Av de tre hemsidor som hade inloggningsfunktion, 
nämnde ett varumärke ordet exklusivitet vid information om medlemskapet. 
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4.1.3 Hemliga barer 
 
Sammanfattning 
Nedan i tabellen finns en sammanfattning av innehållsanalysen för de hemliga barers 
hemsidor. Sedan beskrivs var variabel utförligare.  
 

Variabel 
Lock & Key 

Buck and 
Breck 

Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please 
Don't Tell 

Typsnitt serif sanserif sanserif serif script 
Whitespace 88% 96% 94% 99% 67% 
Huvuddel färg Orange Svart Vit Vit  Svart 
Responsivitet Nej Nej Ja Nej Nej 
Meny Horisontell-

meny 
- - - - 

Rörlig bild Nej Nej Nej Nej Nej 
Stor presentation Ja Nej Nej Nej Nej 
Musik & ljud Nej Nej Nej Nej Nej 
Medlemskap Nej Nej Nej Nej Nej 

 
 
Hur många färger och vilka färger används? 
Från granskningen visade det sig att 80 procent av hemsidorna för hemliga barer använder 
två stycken färger i sitt gränssnitt. Medan resterande 20 procent använde tre stycken färger 
totalt.  
 
Figur 3 redogör för vilka färger som användes hos de hemliga barers hemsidor.  
 
Figur 3 

 
 
Totalt använda färger: vit; 3st, svart; 5st, röd; 1st, orange; 1st, gul; 1st. Totalt: 11st färger. 
 
Figur 3 redovisar granskningens resultat på vilka färger som användes, vilket majoriteten av 
hemsidor för hemliga barer var färgen svart. Med näst ledande, vit. De tre andra färger som 
syntes användas var röd, orange och gul med jämna antalet siffor. 
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Hur många olika typsnitt används och vilka? 
100 procent, alltså alla hemsidor för hemliga barer använde enbart ett typsnitt i var 
gränssnittsdesign. Dock var fördelningen av vilka typsnitt delat mellan tre olika typsnitt. 40 
procent använde serif och 40 procent sanserif-typsnitt. Medan resterande 20 procent använde 
script-typsnitt.  
 
Är hemsidan responsiv för mobil eller platta? 
Granskningen fann att 80 procent av de hemliga barers hemsidor inte var responsiva för 
varken mobil eller platta. Alltså var det endast en hemsida som var anpassad för både mobil 
och platta.  
 
Hur många procent av hemsidans pixlar är whitespace? 
Genom beräkningen av hur många andel pixlar i var gränssnitt som enbart var whitespace låg 
medelvärdet på 88,80 procent, avrundat till 89 procent. Det innebär att cirka 89 procent av 
startsidornas gränssnitt innehöll ingen information. 
 
Om det existerar en meny, vilken typ av meny används? 
Det var förekommande i granskningen av hemliga barer att endast 20 procent hade en 
navigation, vilket motsvarar en av fem hemsidor. Av den hemsida som använde en meny var 
det en horisontell-meny.  
 
Existerar någon form av rörlig bild på hemsidan? 
Ingen av de hemliga barers hemsida innehöll någon form av rörlig bild i sina gränssnitt.  
 
Presenteras det en bild eller video i stor eller fullbrett format? 
Granskningen visade att det inte var vanligt med en stor eller fullbred presentation i form av 
bild eller video, endast 20 procent hade det. De bilder som presenterades var fotografier av 
baren. Även var det en av fem barer som använde ett fotografi av baren som bakgrundsbild, 
alltså en bild i fullskärms storlek.  
 
Finns det bakgrundsmusik eller ljudeffekter? 
Ingen av de hemliga barers hemsidor hade varken automatisk uppspelning eller icke 
automatisk bakgrundsmusik eller ljudeffekter.  
 
Finns inloggnings funktion på hemsidan, nämns i så fall exklusivitet vid 
medlemskap? 
Ingen av de hemliga barers hemsidor hade någon typ av inloggningsfunktion för ett 
medlemskap.  
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4.1.4 Icke hemliga barer 
 
Sammanfattning 
Nedan i tabellen finns en sammanfattning av innehållsanalysen för de icke hemliga barernas 
hemsidor. Sedan beskrivs var variabel utförligare.  
 

Variabel Hard Rock 
Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 

Typsnitt sanserif sanserif sanserif display sanserif 
Whitespace 17% 75% 35% 45% 44% 
Huvuddel färg Grå Grön Brun Röd  Grå 
Responsivitet Ja Ja Ja Inte för platta Ja 
Meny Dropdown-

meny 
Hamburger-
meny 

Hamburger-
meny 

Horisontell-
meny 

Horisontell-
meny 

Rörlig bild Nej Nej Ja Nej Nej 
Stor presentation Ja Ja Ja Nej Ja 
Musik & ljud Nej Nej Nej Nej Nej 
Medlemskap Ja Nej Nej Nej Nej 

 
 
Hur många färger och vilka färger används? 
Undersökningen gav att 80 procent av de icke hemliga barernas hemsidor använde sig av 
totalt fyra stycken färger i respektive gränssnitt. Resterande 20 procent använde sig av fem 
färger.  
 
Figur 4 redogör för vilka färger som användes hos de icke hemliga barers hemsidor.  
 
Figur 4 

 
 
Totalt använda färger: vit; 5st, svart; 4st, grå; 4st, röd; 4st, gul; 2st, brun; 1st, grön; 1st. Totalt: 
19st färger. 
 
I Figur 4 redovisas resultat från granskningen att majoriteten av hemsidor för icke hemliga 
barer använde färgen vit, därefter svart, grå och röd med jämnt antal. De tre andra färger som 
syntes användas var gul, brun och grön, där gul hade ett antal mer än brun och grön. 
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Hur många olika typsnitt används och vilka? 
60 procent av de undersökta hemsidorna använde ett typsnitt. Resterande 20 procent 
använde två stycken typsnitt och ytterligare 20 procent använde tre stycken typsnitt i 
respektive gränssnitt.  
 
Av de hemsidor för icke hemliga barer som hade ett typsnitt enbart, använde sanserif. De 20 
procent som hade två typsnitt använde sig av sanserif och display-typsnitt, resterande 20 
procent som hade tre stycken olika typsnitt använde sanserif, serif och display-typsnitt. De 
gemensamma faktorer för de gränssnitt som hade två eller tre typsnitt, är display-typsnitt och 
sanserif.  
 
Är hemsidan responsiv för mobil eller platta? 
Alla undersökta hemsidor, det vill säga 100 procent hade anpassat hemsidorna till att vara 
funktionella i mobilvy. Dock var det 20 procent som inte hade anpassat gränssnittet för platta. 
 
Hur många procent av hemsidans pixlar är whitespace? 
Efter beräkning av hur stor andel pixlar som är whitespace, så kallat inte ger någon typ av 
information gav granskningen resultat att medelvärdet ligger på 43,20 procent, avrundat till 
43 procent.  
 
Om det existerar en meny, vilken typ av meny används? 
Alla icke hemliga barer i granskningen hade en navigation. av dessa använde 40 procent en 
horisontell meny, ytterligare 40 procent använde hamburger-meny och resterande 20 procent 
använde dropdown-meny som navigation. 
 
Existerar någon form av rörlig bild på hemsidan? 
Endast 20 procent av de icke hemliga barers hemsidor hade någon form av rörlig bild. De 20 
procent använde rörlig bild i form av en stor presentation i början av gränssnittet. 
 
Presenteras det en bild eller video i stor eller fullbrett format? 
80 procent av hemsidorna använde sig av en fullbred eller stor presentation i början av 
gränssnitten. Detta i form av mest bilder men även rörlig bild. 
 
Finns det bakgrundsmusik eller ljudeffekter? 
Från innehållsanalysen utgav det att ingen hemsida för de icke hemliga barerna hade varken 
bakgrundsmusik eller ljudeffekter.  
 
Finns inloggnings funktion på hemsidan, nämns i så fall exklusivitet vid 
medlemskap? 
Av de fem stycken hemsidor som granskades hade 20 procent en inloggnings funktion för 
deras medlemskap. De nämnde även exklusivitet i informationen om medlemskapet. 
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4.2 Intervjuundersökning kring exklusivitet i gränssnittsdesign 
Nedan följer en sammanställning av resultaten från de två stycken kvalitativa intervjuerna, en 
brand designer (BD) och en Senior UX-designer (UX) som arbetar inom design och främst 
med gränssnittsdesign. Intervjuerna ljudinspelades och sammanställts i detta avsnitt för att 
sedan kunna vidare utveckla respondenternas svar i analysen.  
 
Under intervjun undersöktes tolkningen av ordet exklusivitet, alltså vad innebär exklusivitet 
för designers. Det som visades var att exklusivitet är något som är svårt att definiera. Det 
sades av båda att exklusivitet är mer av en definition än något ett varumärke bör 
kommunicera i kontext. BD nämnde att om ett varumärke uttrycker tydligt att varumärket är 
exklusivt, kan det påverka målgruppen eller konsumenten till att undvika användning eller 
köp av produkten. Det kan göra att kunden får en känsla av att varumärket försöker försköna 
produkten eller dölja dålig kvalitet genom förbättring av kommunikation eller design.  
 
För båda respondenterna var exklusivitet något som innefattade uteslutenhet eller något som 
känns premium. Med uteslutande menade dem att varumärket tilltalar en viss målgrupp 
vilket gör att målgruppen känner sig utvalda. UX sade att exklusivitet handlar mer om en 
socialt baserad exklusivitet än av priset på varan.  
 
BD sade ”trender spelar en stor roll för vad som känns exklusivt, vad som är modernt idag”. 
Detta kunde till exempel vara färger som ändras beroende på trender.  
 
Exklusivitet på en hemsida sägs kan uppnås av båda, men båda respondenterna nämnde att 
det kanske inte kan uppnås med enbart design och genom gränssnitten. BD nämnde att för att 
en hemsida ska utstråla exklusivitet är det viktigt med arbetet inför designens produktion. 
Viktiga frågor BD sade att diskutera och bestämma för att uppnå en exklusiv känsla är; ”Vem 
är det vi pratar med och hur får vi dem att känna att vi talar just med dem.” Hur ska 
varumärket arbeta för att målgruppen ska känna sig utvald, att de tillhör en viss grupp som 
får ta del av något speciellt. Till exempel kan varumärket välja att tilltala en viss grupp just för 
att de förstår varan bra och där med utesluter de som inte gör det.  
 
UX-designern påstod att en hemsida inte kan kännas exklusiv om inte hemsidan är begränsad 
till utvalda personer. UX nämnde att en hemsida kan kännas snygg och av hög klass men som 
nämnt innan verkar det vara av stor betydelse att arbeta kring vilka personer varumärket ska 
rikta sig till.  
 
Under intervjuerna önskades ett exempel från respondenterna på en hemsida respondenterna 
tycker känns exklusiva. Båda respondenterna berättar att deras första tankar var på 
högklassiga klädesmärken. BD kom med förslag på elektronik varumärket Apple och deras 
hemsida, främst för att ”de känns exklusiva för att de positionerar sig själva som det”. När 
intervjuaren tillsammans med BD tittade igenom Apples startsida nämndes det att de gör rätt 
genom att de enbart behöver lyfta fram sina egna produkter. BD tyckte att detta verkas 
varumärket göra för att de är säkra på deras kvalitet, trygga i vad de säljer och låter därför 
produkterna tala för dem själva. Vilket BD förklarande att det gör att gränssnittet blir enkelt, 
avskalat och känns rent. Sammanfattningsvis försöker de inte försköna något eller dölja något 
genom design utan fokuserar enbart på sina produkter.  
 
Som BD tidigare nämnde ”att om man uttrycker ordet exklusivitet och kan det avskräcka 
målgruppen”. Detsamma berättade BD kring att försköna, dölja eller utsmycka något 
varumärket inte har, vilket kan påverka målgruppen negativt. Det gör att kunden tar ett steg 
tillbaka. BD sade till exempel ”om en etikett på en ölflaska är väldigt snygg i sin design eller 
överdesignad, kan det göra att kunden kanske inte tror gott om innehållet eller produkten”. 
För kunden kan börja tänka att varumärket försöker sälja den enbart genom utsmyckning och 
ej tror på att produkten är genuint bra.  
 
Kring utsmyckning, alltså design sade BD ”om det ska användas grafiska element eller 
designas så ska det vara att varumärket vill skapa en speciell känsla som man vill 
kommunicera ut till målgruppen”. BD tyckte att det är viktigt att designern ska reflektera över 
dekorationer, om det endast används för att det är snyggt eller om det förmedlar ett budskap 
eller ger ett syfte. Minimalistisk design uppmuntrades från båda respondenterna, men det 
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sades av BD att det beror på att de är för att varumärket ska endast kommunicera det 
varumärket vill berätta och inget mer. Vilket kan i slutändan skapar en minimalistisk design.  
 
BD nämnde att minimalistisk design är populärt i västvärlden eller skandinavien, då 
människor i de områdena är vana med att se avskalat. Till exempel avskalade, strukturerade 
butiker. BD jämförde med till exempel hur det ser ut i London, där det finns många skyltar 
och ofta är utsmyckat. BD tyckte att med en minimalistisk känsla bidrar det till en känsla av 
att det är tryggt, säkert och pålitligt, vilket kan bidra till ett köp eller användning av 
produkten.  

Tekniska frågor 
Under intervjuerna ställdes även tekniska frågor kring design, framförallt whitespace, bilder, 
rörligt material, ljud, responsivitet, färger, menyer och typografi. 
 
Whitespace 
BD nämnde att whitespace kan vara fördelaktigt på en hemsida som ska utstråla exklusivitet. 
Men ändå ska varumärket tänka på att det skall vara användarvänligt. Framför allt enkelt att 
hitta information som varumärket vill ge sade båda respondenterna. Informationen ska inte 
samlas på samma ställe utan struktureras upp och ha luft. BD sade dock att ”hemsidan inte 
ska ha omotiverad mycket mängd av whitespace”. Men att whitespace kan bidra till att det blir 
lättare för människor att ta till sig information. Båda respondenterna nämnde att det går att 
jämföra med exempelvis högklassiga butiker där butikerna har mycket golvyta jämfört med 
billigare varumärken. UX sade ”finare restaurangen tenderar till att ha ett minimalistiskt 
gränssnitt på deras hemsidor, vilket utstrålar en exklusiv känsla.”  
 
Bilder och rörligt material 
BD sade att “bilder är till en fördel när en vill förmedla något som endast går via bilder. Till 
exempel om en vill förmedla en stämning på en bar, är det bra att låta bilder ta plats genom 
stora bilder på baren.” Eller som UX nämnde att på en restaurangs hemsida vill målgruppen 
se bilder på maten för att det är det de kommer nyttja vid besöket. Men det är återigen viktigt 
med vad målgruppen vill se som kan kopplas till produkten sade BD. Sammanfattningsvis 
sade BD ”om man inte har en bild som säger det man vill förmedla, ska man inte använda 
bilden eller bilderna”.  

Rörliga bilder eller videos är bra då de väcker intresse och fångar besökarens uppmärksamhet 
nämnde båda respondenterna. För att de ska bidra till en exklusiv känsla bör det rörliga 
materialet vara väl producerat tyckte BD. Det är även viktigt att den kommunicerar något 
varumärket vill berätta, det samma för bilder. BD sade ”fördelen med rörligt material än 
stillbilder är att varumärket kan förmedla en känsla på ett helt annat sätt”. BD fortsatte 
sammanfattningsvis; om en film kommunicerar något vettigt och framför allt att det har lagts 
ner mycket arbete i produktionen av filmen, det vill säga att den är välgjord, kan säga mycket 
positivt om varumärket. Till exempel att varumärket tror på sin produkt för att prioritera en 
filmproduktion, att varumärket är hängivna till sin produkt eller är välmående.  

Animationer 
Något som nämndes i båda intervjuerna var animationer på en hemsida, rörelser i statiska 
element i gränssnittet. Till exempel en knapp rör på sig för att indikera att den är klickbar. Det 
som sades från båda respondenterna var att små animationer som övergångar eller rörelser 
kan skapa en enklare läsbarhet och kan höja besöks upplevelsen på hemsidan. Detta kan bidra 
till en exklusiv känsla, än att endast använda statiska föremål. Men BD sade ”användning av 
animationer i ett gränssnitt ska vara i syfte till för att förhöja upplevelsen”. Animationer 
behöver en motivering till att de finns, alltså är inte en vacker animation en bra motivering. 
Som bidrag till en exklusiv känsla ska animationen kommunicera något till besökaren sade 
BD. Till exempel sade BD sammanfattningsvis att snabba animationer för varumärket Nike, 
indikerar att de utstrålar kvickhet och handlar om sport. Sammanfattningsvis kan 
animationer höja produkterna om en kombinerar animationens funktion med varumärkets 
kommunikation. Men ska alltid ha en motivering till användning.  
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Ljud och musik 
Ljudeffekter och bakgrundsmusik ansågs av båda respondenterna som något generellt jobbigt 
och irriterande från ett användarperspektiv. BD nämnde att oftast är det helt omotiverat att 
det finns musik i bakgrunden. UX beskrev att när en går in på en hemsida tillåter man att den 
ska visa information genom text och bild, men det blir jobbigt om den ska ge information även 
via ljud. Om det kunde framhäva exklusivitet var tveksamt av båda respondenterna men i så 
fall om musiken inte är ett störningsmoment. Båda respondenterna tyckte att om användaren 
får möjlighet att kunna spela upp och pausa själv, är det bättre. Men det beror även på vad för 
hemsida det är. Något som BD tog upp var att ljud skulle kunna inkluderas i besökarens 
upplevelse, men som sagt att användaren kan välja att vilja sätta på ljudet. Ett exempel på 
detta kan vara att spelbar musik spelas som reflekterar vad för typ av musik som spelas på en 
bar om det är en speciell egenskap de har.  
 
Responsivitet 
Om en hemsida ska kännas exklusiv ska störningsmoment minimeras tyckte båda 
respondenterna. Ett av sådant störningsmoment var om hemsidan inte är respons med mobil 
och platta. Responsivitet ansågs vara ett måste och standard för nutiden för båda 
respondenterna. Detta gör alltså inte att hemsidan känns mer exklusiv om den är responsiv, 
utan responsivitet är nu en självklarhet för människor.  
 
Färg 
Färger beror väldigt mycket på trender som pågår tyckte BD. BD sade att ”färger kan 
användas för att framhäva en typ av premiumkänsla”. Dessa färger sades av båda 
respondenterna vara ädla färger som guld och silver men även tyckte BD mörkblå eller lila 
som UX tyckte ger en känsla av kunglighet. Svart och vit var färgen som nämndes av båda som 
de mest nödvändigaste vid exklusiv design, men BD nämnde även off-white. BD tyckte att 
färgglada färger inte skulle vara till något problem i användning, här handlar det mer om hur 
man använder dem. BD tyckte ändå att starka eller ovanliga färger kanske kändes mindre 
exklusivt men ändå nämndes det att färg inte har en sådan stor inverkan på effekten av 
exklusivitet.  
 
Menyer 
Struktur och mängd i en hemsida spelar en stor roll till känslan av exklusivitet sade båda 
respondenterna. Med hur mycket innehåll en har på en hemsida följs det med vilken typ av 
meny som går att använda. BD sade ”exempelvis skulle det inte vara en bra 
användarupplevelse om Försäkringskassan använde en hamburger-meny då det skulle bli för 
svårt, rörigt och leda till ett störningsmoment.” Viktigt för att skapa en exklusiv känsla för 
båda respondenterna är att prioritera mängden information på hemsidan, ha det minimalt 
och tydligt som möjligt.  
 
Typografi 
Vid typografering spelar det en stor roll kring vad det är för varumärke nämnde BD. Vilket gör 
att typsnitt väljs utifrån vad som kommunicerar varumärket och dess budskap bäst. BD tyckte 
att viktigast vid att skapa en exklusiv känsla är hur man typograferar, alltså hur man layoutar 
och strukturerar. Inom exklusivitet handlar det mycket om att typografera på ett elegant, 
avskalat och djärvt sätt sade båda respondenterna. Till exempel genom stora storlekar i 
rubriker nämnde BD.  

Om det var några synpunkter kring de olika typsnittsfamiljerna tyckte UX att sanserif kändes 
mindre exklusivt än serif. Då serif påminde UX-designern om kalligrafi och elegans med det 
ändelser/fötter. Script kunde även kännas mer klassiskt än modernt för UX-designern.  

Strategier och tillvägagångssätt 
Det var negativa och blandade känslor kring att ha ett invitation-only system där man 
exkluderar människor för båda respondenterna. Ett invitation-only system kändes mer 
exklusivt som nämnt tidigare i detta avsnitt. Men BD sade att om en beslutar för att använda 
ett invitation-only system bör man visa hur det ser ut, vad det är för typ av innehåll och varför 
besökaren ska vilja få en inbjudan, detta är viktigt då besökaren ska behöva veta varför den 
vill nå vad som begränsas, vilket skapar en efterfrågan. Båda respondenterna nämnde att 
primära nyckeln är att visa relaterad information för besökaren för att fånga besökarens 
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uppmärksamhet. BD sade ”om en inte väljer att använda sig av invitation-only kan man skapa 
en exklusiv känsla genom att ha hemsidan tillgänglig för alla men sedan skapa möjlighet till 
medlemskap för fler fördelar av produkten”.  

BD sade ”om man ska använda sig av strategin; hemlighetsfullhet bör man tänka smart. Kring 
hur man kommunicerar och hur man marknadsför.” Om en får till detta rätt kan det vara en 
god nyckel till exklusivitet då människor attraheras av hemliga erbjudanden.  

Avslutning 
I slutet av intervjuerna fick respondenterna sammanfatta varsin intervjun med vad de tyckte 
är viktigast att tänka på vid producering av hemsida som skall framtona exklusivitet. Här sa 
BD ”det är viktigt att veta vilka en ska prata med, vilka är kunden och att en tilltalar just dem”. 
Följande beskrev det att detta kan nås genom att det används strategier eller sätt vilket gör att 
kunden känner sig utvald. Om de förstår varumärket bidrar det till exklusivitet.  

Designmässigt sa båda respondenterna sammanfattningsvis att en ska tänka på att hålla det 
enkelt, våga skala av, vara djärv och lyfta det som är viktigt. BD sade ”man alltid ska fokusera 
på det man vill förmedla i sin kommunikation.” UX nämnde att minimalistisk design är bra, 
men även ett konstnärligt bidrag då du får möjlighet till att bli unik och annorlunda från 
konkurrenter, vilket även framtonar exklusivitet. BD avslutar med att man ska tänka på att om 
en försöker att skapa en falsk känsla eller försköna något som inte är sant, kan det skapa en bild 
av att det inte finns för potentiella kunder, eftersom det känns överdrivet. 
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5 Analys och diskussion 
 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

För att besvara studiens första frågeställning har en litteraturstudie, innehållsanalys och 
intervjuundersökning genomförts. I granskningen valdes totalt 20 stycken enheter ut för att 
granska deras gränssnitt och strategier, vad de använder sig av idag och hur de använder dem. 
Även utfördes en intervjuundersökning för att få reda på vad experter inom design och 
gränssnittsdesign anser kring exklusivitet och hur det kan implementeras samt vilka strategier 
som är lämpliga att använda för en exklusiv framtoning på en hemsida.  

För att besvara studiens andra del av första frågeställningen har en granskning gjorts av 
hemliga barer och icke hemliga barers hemsidor.  

För att besvara studiens andra frågeställning har en litteraturstudie och intervjuundersökning 
genomförts. I litteraturstudien tas det upp teorier kring olika design element, tidigare forskning 
kring exklusivitet och strategier och tillvägagångssätt.  

5.1 Vilka faktorer inom gränsnittsdesign kan användas för att framtona 
exklusivitet på hemsidor? 

Resultaten från innehållsanalysen och intervjuundersökningen samt litteraturstudien bidrar 
till mycket ny kunskap. Här nämns de faktorer från de tre metoder som betyder mest inom en 
exklusiv framtoning på en hemsida.  

Rogers med flera172 nämner att cascading menyer är av behov ifall hemsidan har mycket 
innehåll och det finns många underkategorier. Vilket innebär att om hemsidan har väldigt 
mycket innehåll gör det besökaren uttråkad eller skapar ett störningsmoment när besökaren 
letar efter specifik information. Alltså kan man ifrågasätta det resultat som gavs i den tidigare 
studien i 2010 av Radón där upptäckten var att de exklusiva hemsidorna använde sig av en 
horisontell-meny. Vilket kan tyckas vara fel då det beror på hemsidans innehåll. Respondenten 
i intervjuundersökningen sade att struktur och mängd i en hemsida spelar en stor roll till 
känslan av exklusivitet. Med hur mycket innehåll varumärket har på hemsidan påverkar det 
vilken typ av meny som är mest lämplig att använda.  

Även nämns det i studien av Radón173 att det var förekommande med stora eller fullbreda 
presentationer på exklusiva varumärkes hemsidor. Detta granskades i innehållsanalysen och 
det resulterade i att majoriteten av både icke exklusiva, exklusiva, hemliga och icke hemliga 
använde sig av en stor eller fullbred presentation. Vilket kan diskuteras ifall detta beror på 
trender, till exempel att det är trendigt idag att använda en stor bild i början av ett gränssnitt 
eftersom majoriteten av hemsidorna i innehållsanalysen hade det.  

Elazizi174 nämnde att minimalism innebär att inneha en liten mängd objekt som du endast 
behöver eller kräver. Sagt i intervjuerna var att varumärket ska en fokusera på vad de vill 
förmedla genom att lyfta och fokusera på det, vilket i sin tur skapar en minimalistisk design. 
Användarupplevelsen och fokus på detaljer är viktig. Den minimalistiska känslan i ett 
gränssnitt kan även reflektera hur en fysisk butik upplevs. Detta nämns i den tidigare studien 

                                                             
172 Rogers och Sharp och Preece. Interaction Design: beyond human-computer interaction, 2011.  
173 Ibid. 
174 Elazizi. How might my design be better with less, 2017.  
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av Radón175 att många exklusiva hemsidor väljer att återskapa upplevelsen från butiker genom 
att använda enkelhet i miljön. Radón176 nämner även att de exklusiva varumärkena väljer 
enkelhet framför användarvänligheten för att enkelhet framhäver den minimalistiska känslan 
de har i dekorationer hos de fysiska butikerna och att butiker som fokuserar på struktur och 
enkelhet gör det lättare för människor att hitta i butiken, detsamma kan speglas på en hemsida. 
Om det finns en tydlig struktur, information som är användarvänlig och hjälpsam kan det göra 
att besökaren upplever hemsidan mer exklusiv i och med att hemsidan känns väl genomtänkt i 
sitt gränssnitt och design.  

Enligt Mehrizi och Keyvan177 är en hemsida som har mycket onödigt eller komplext innehåll, 
som dekorativa element, bilder eller mycket information leder till att besökaren blir förvirrad, 
tröttnar och sidan tar lång tid att ladda. Mehrizi och Keyvan 178 säger att begränsa innehåll 
menas att minska antalet typsnitt, storlekar och färger, som skapar en enhetlig ton i designen. 
Som i sin tur sägs kan skapa en enklare och bättre besöksupplevelse. Vilket har bevisats 
genom innehållsanalysen genom att de exklusiva varumärkes hemsidor och hemliga barer har 
ett minimalt antal använda typsnitt och färger än de billigare eller icke hemliga varumärken.  
Enligt Jain179 kan whitespace användas för att skapa en lugn känsla på en hemsida, vilket gör 
att text och bilder får mer fokus och att hemsidan känns mindre rörig. Vilket leder till att med 
hjälp av whitespace kan en hemsida tillföra en känsla av auktoritet.  
 
Det visades i innehållsanalysen att de exklusiva och hemliga varumärkena använde sig av 
minst cirka 60 till 80 procent whitespace i deras gränssnitt. Medan de billigare och icke 
hemliga använde sig av cirka 40 procent whitespace. Detta innebär att ett exklusivare 
varumärke ska använda sig av minst 60 procent whitespace i sitt gränssnitt, helst mellan 60 
till 80 procent för att öka hemlighetsfullhet.  
 
Mehrizi och Keyvan180 nämner att minimalism gör även att hemsidor kan fokusera på 
målgrupps anpassat innehåll. Vilket i sin tur ökar användarupplevelsen och främst en god 
medvetenheten kring varumärken, som i sin tur kan skapa en exklusiv känsla genom att fler 
vet om varumärket.   
 
Som nämnt i intervjuerna handlar det mycket om vad för typ av varumärke och innehåll en 
hemsida ska representera. Det handlar även om hur varumärket ska kännas och profileras. I 
och med detta kunde inte respondenterna komma överens om vilket typsnitt eller vilken färg 
som är exklusivt. De ansåg att ett varumärke kan skapa en exklusiv känsla även om de 
använder en färg som inte utstrålar auktoritet eller använder ett typsnitt som känns lekfullt. 
Därför bör varumärket arbeta med hur de typograferar, layoutar och kommunicerar genom 
text och bild. Detta innebär att även om designern väljer lila och mörkblå färg, för att enligt 
Marks med flera181 ger ger känslan av auktoritet eller kunglighet och ett serif-typsnitt för att 
enligt Cousins182 känns det klassisk, elegant, etablerat och självsäkerhet, då betyder inte det 
att det är självklart att varumärket kommer att utstråla exklusivitet. Utan det handlar om hur 
varumärket arbetar med designen och kommunikationen i de grafiska elementen. Genom att 
målgruppsanpassa, vara syftesdrivande med mera. Vilket enligt Mehrizi och Keyvan183 leder 
till att besökaren förstår de viktigaste budskapen på hemsidan, samt blir mer 
varumärkesmedveten. 
 

                                                             
175 Radón. The Rise of Luxury Brands online, 2010.  
176 Ibid, 115-116. 
177 Mehrizi Sani och Keyvan Shokoo. Minimalism in designing user interface of commercial websites 
based on Gestalt visual perception, 2016. 
178 Ibid. 
179 Jain. When less is more – Why minimalism still rules the web, 2015.  
180 Mehrizi Sani och Keyvan Shokoo. Minimalism in designing user interface of commercial websites 
based on Gestalt visual perception laws, 2016. 
181 Marks och Mine och Origin och Sutton. Color Harmony Compendium, 2009. 
182 Cousins. Serif vs. Sans Serif Fonts, 2013. 
183 Mehrizi Sani och Keyvan Shokoo. Minimalism in designing user interface of commercial websites 
based on Gestalt visual perception laws, 2016. 
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Betydelserna för respektive typsnitt enligt Mehrizi och Keyvan, sägs emot sig självt. Mehrizi 
och Keyvan184 beskriver att sanserif-typsnitt ger en känsla av modern, vänligt, direkt och rent 
och minimalistiskt, och att serif-typsnitt känns elegant och klassiskt. Vilket skapar en 
förvirring när en designer ska välja ett typsnitt för en minimalistisk och elegant känsla för att 
uppnå exklusivitet. Något som skapar mer förvirring för en designer är att enligt Bergström185 
har sanserif tidigare varit ett rekommenderad typsnitt när det kommer till webbdesign. Men 
detta var publicerat år 2009, vilket kan säga att det har förändrats idag i och med att det 
kommit serif-typsnitt som är anpassade till datorskärmen. Detta kan implicera att det inte 
spelar någon roll om det valet står mellan sanserif eller serif-typsnitt. Detta bevisar att arbetet 
kring layout för typsnitt och text är av större betydelse än vilket typsnitt som väljs i samband 
med att vilja framtona exklusivitet.  
 
Bergström186 beskriver att genom att informera och strukturera med färg görs det lättare att 
pedagogisera läsaren. Från intervjuundersökningen kom det fram att arbetet med färg är en 
viktig del för att hjälpa strukturen och enkelheten för att skapa exklusivitet.  
 
Marks med flera187 säger att vit färg ger känslor av elegans, speciellt när den är i en gulare ton. 
I intervjuundersökningen valde både respondenterna vit som en av de primära färgerna att 
använda vid exklusiv design. Till och med nämndes off-white, som är en vit färg som har ton 
av gult.  
 
Grön färg förklaras av Marks med flera188 att betyda välstånd, egendom och konservativ, 
speciellt en mörkare nyans av grön kombinerat med guld eller mörkröd signalerar rikedom 
och stabilitet. Dock i innehållsanalysen var det en av hemsidorna som använde grön färg en 
icke hemlig bar. Detta var en stark grön färg, varken ljus eller mörk. Men däremot nämndes 
ädla färger i intervjuundersökningen att vara av exklusiv känsla, som silver och guld.  
 
Blå och brun sades av Marks med flera189 att vara traditionella, konservativa och vara av 
auktoritet. Blå och brun användes hos 40 procent av de exklusiva varumärkes hemsidor i 
innehållsanalysen. Dock användes även blå färg hos 40 procent av de icke exklusiva 
varumärken, vilket var en majoritet av de färger som användes. Vilket skapar en förvirring 
kring användbarheten av framförallt blå färg för att framtona exklusivitet. Dock kan alla 
färger som användes i innehållsanalysen hos de icke exklusiva eller icke hemliga vara ett sätt 
att försköna deras produkter genom att använda färger som indikerar exklusivitet, elegans, 
rikedom, auktoritet etc. På grund av att de vill framstå bättre än vad de är.  
 
Vit eller svart var de färger som var av huvuddel i färgval hos alla kategorier i 
innehållsanalysen. Båda respondenterna sade att svart och vit är de färger som skulle 
användas om de behövde välja två av endast tre färger. Detta kan jämföras med Marks med 
flera190 sade svart ger känslan av professionalitet och att när den särskilt kombineras med vit 
blir det klassiskt och en känsla av drama. Även sades det av Marks191 att djupt svart färg kan 
tillföra känsla av ett självsäkert utseende, vilket väcker känslor av rikedom och förmögenhet 
samt att mörka toner kan uttrycka styrka och välstånd.  
 
Dock kan resultatet från innehållsanalysen och från intervjuundersökningen tyda på att 
basfärger som svart och vit är viktigt och nödvändigt vid design och speciellt på hemsidor. Då 
text används ofta i svart eller vit och bakgrunder i svart eller vit för att strukturera olika 
sektioner. Detta kanske tyder på att svart och vit är inte färger som antyder exklusivitet utan 
att de är primära färger i allmänhet. Detsamma gäller grå som förekom till en stor del hos 
hemsidor hos både de exklusiva och icke exklusiva i granskningen. Då Marks med flera192 
nämner att grå är en praktisk färg att använda för att den sänder ett neutralt budskap.  
                                                             
184 Mehrizi Sani och Keyvan Shokoo. Minimalism in designing user interface of commercial websites 
based on Gestalt visual perception laws, 2016.  
185 Bergström. Effektiv Visuell Kommunikation, 2009, 133. 
186 Ibid. 
187 Marks och Mine och Origin och Sutton. Color Harmony Compendium, 2009. 
188 Ibid 
189 Ibid. 
190 Ibid.  
191 Marks. Color Harmony Layout, 2006. 
192 Marks och Mine och Origin och Sutton. Color Harmony Compendium, 2009. 
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Från innehållsanalysen gav det ett resultat att de exklusiva hemsidorna använde sig av max 
tre stycken färger i gränssnitten, majoriteten var två stycken färger. Medan majoriteten av de 
icke exklusiva hemsidorna använde sig av fyra stycken. Vilket indikerar att ett större antal 
använda färger skapar en mindre exklusiv känsla och om man vill framtona exklusivitet ska 
hemsidan ha helst enbart två färger.  
 
Enligt Radón193 kan exklusiva hemsidor med specifik estetik på hemsidan skapa estetisk 
kommunikation samt en dynamisk interaktion med besökaren, genom att visa sin profilering 
genom konst och design. Ena respondenten ansåg att i webbdesign ska varumärken som vill 
framtona exklusivitet vara konstnärliga på ett sätt att varumärket känns unikt och står ut från 
sina konkurrenter. Vilket bidrar till en definition av exklusivitet. Men ordet konstnärligt är 
dock svårt att definiera, menas det att vara kreativ eller konstnärlig i de grafiska elementen. 
Kanske menas det att vara väldigt annorlunda är likt när en ny konstnär blir populär är 
konsten ofta unik och ingen har tidigare gjort liknande konst. Men att vara konstnärlig står 
kvar som en definitionsfråga.  
 
I den tidigare forskning av Radón194 kom den fram till att exklusiva varumärkes hemsidor stod 
ut för att de använde estetisk kommunikation genom ett konstnärligt uttryck och detta var 
genom att använda rörliga bilder, musik och ljudeffekter för att skapa en känsla av kvalitet 
och originalitet. Vilket testades genom studiens innehållsanalys. 80 procent av de exklusiva 
varumärkena visade sig använda någon form av rörlig bild. Det kunde vara filmer av miljö, 
modeller eller modevisning i stort format men även rörliga bilder av produkter.  
 
Musik och ljudeffekter förekom inte på någon av hemsidorna i hela granskningen. Detta 
ifrågasätter tiden av den tidigare undersökningen, studien gjordes år 2010. Detta innebär att 
musiken och ljud på hemsidor kan ha varit en del av en trend, då det kom många nya och 
populära funktioner under tidiga 2000-talet. Detta kan bevisas genom att ingen hemsida idag 
som undersöktes i innehållsanalysen spelade ingen musik eller något ljud, vare sig hemsidan 
tillhörde de exklusiva eller icke exklusiva varumärken, hemliga eller icke hemliga. Om man 
även tittar generellt på hemsidor idag är det ovanligt med musik spelandes i bakgrunden. 
Detta beror på att idag tycks det vara viktigare med användarvänlighet på hemsidor, då de 
används flitigt idag. Det nämns i tidigare studien utav Radón195 från 2010 att deras exklusiva 
produkter och sin profil inte har fokus på användarvänlighet i första hand. Radón196 nämnde 
att exklusiva varumärken i den studien fokuserade mest på att framföra upplevelsen av 
originalitet, exklusivitet och kvalitet på internet.  
 
Från tidigare studien 2010 sades det att exklusiva varumärkes hemsidor är baserade på någon 
typ av interaktion, dynamisk interaktion. Vilket idag kan tolkas som de animationer som kan 
användas på hemsidor för att öka användarupplevelsen. Respondenterna i 
intervjuundersökningen nämnde att animationer skapar en enklare läsbarhet och kan höja 
besöksupplevelsen på hemsidan. Animationer kan skapa en exklusiv känsla än att endast visa 
statiska element. Men att animationer i gränssnittet bör endast förhöja känslan man redan 
har i gränssnittet och att endast animationer räcker inte för att förmedla en exklusiv känsla. 
 

5.1.1 Vilka faktorer använder hemliga eller exklusiva barer? 
 
Utifrån innehållsanalysen var det 89 procent av hemsidorna för hemliga barer som bestod av 
whitespace. Vilket indikerar att en liten mängd innehåll fanns på hemsidorna, som kan tolkas 
att inte ge mycket information eller begränsad information skapar hemlighetsfullhet och även 
kanske exklusivitet. Hemsidorna för exklusiva varumärken står sig lika i att använda mycket 
whitespace, då de exklusiva varumärkena använde sig av 60 procent whitespace i 
gränssnitten.  
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Granskningen visade att hemliga barer använde sig av två stycken färger totalt, max tre 
stycken. Vilket var det samma för exklusiva varumärkes hemsidor. Färgen som användes mest 
var svart. Svart betyder enligt litteraturstudien mystisk och förförisk, vilket passar för ett 
hemligt eller exklusivt budskap.  
 
Enbart en hemsida av de hemliga barerna hade en navigation som bestod av en horisontell- 
meny. Man kan ifrågasätta varför de flesta inte hade någon navigation. Det kan bero på att de 
inte vill ge mer information än det mest nödvändigaste och vill behålla hemlighetsfullheten.  
 
Jämfört med de exklusiva varumärken som granskades använde de alltid stora eller fullbreda 
bilder i början av gränssnitten, så använde endast en hemlig bar liknande format. Detta kan 
indikera att de inte följer trenden som finns och att de väljer att visa sig unika än till andra 
hemsidor. De hemliga barerna använde sig inte heller av stora bilder, dock förekom det att 
bilder eller bakgrundsbilder var ett foto på till exempel baren. Bakgrundsbilder ingick inte i 
granskningen och exkluderades i beräkningen av whitespace. Dock kommunicerar de med 
besökaren genom dessa bilder och till och med använder då sig av fullskärms bilder. Vilket 
kanske skapar en känsla av exklusivitet när bilden är av fullskärmstorlek, men det går tyvärr 
inte att mäta från denna granskning.   
 
Ingen av de hemliga barerna hade någon typ av inloggningsfunktion. Här skulle de kunnat 
införskaffa sig en inloggningsfunktion för att skapa en större exklusivitet och större 
efterfrågan, som nämnt vara attraktivt från intervjuundersökningen.  
 
Likt de exklusiva varumärkena använde de hemliga barerna endast ett typsnitt i sitt 
gränssnitt. Majoriteten av typsnitten som användes var antingen serif eller sanserif-typsnitt. 
Dock kan granskningen inte tala om varför, detta kan bero exempelvis på att sanserif har varit 
det typsnitt att rekommendera vid design på internet.  
 
Även likt de exklusiva varumärkena men även alla andra i granskningen var att ingen hade 
musik eller ljudeffekter på hemsidan. Detta kan bevisa att det faktiskt är ett störningsmoment 
och undviks idag på grund av att användarvänlighet står i fokus. Dock var 80 procent av de 
hemliga barerna inte responsiva för varken mobil eller platta. Vilket ifrågasätter deras 
användarvänlighet. Detta gör dem även mindre tillgänglig via telefon eller platta och minskar 
antalet besökare, men detta kanske beror igen på att de är hemliga och att det ska vara ett 
hinder för besökare på nätet att bli besökare i verkligheten.  
 

5.2 Vilka tillvägagångssätt eller strategier är lämpliga för att framtona 
exklusivitet hos ett varumärke på en hemsida? 
 
I innehållsanalysen var det inte förekommande hos de hemliga barerna eller exklusiva 
varumärken att använda sig av ett medlemskap där besökare kan logga in genom hemsidan. 
Av de som hade en inloggningsfunktion för att tillgå medlemskapet var det två stycken som 
nämnde exklusivitet i introduktionen till medlemskapet. Vilket kan som tidigare nämnt i 
analysen påverka kunden till att ta ett steg tillbaka, detta kan göra att kunden tror att 
varumärket försöker försköna produkten eller tjänsten. Eftersom de tydligt indikerar att det 
är exklusivt att bli medlem hos dem. Eller attraherar det människor mer kanske, tyvärr visade 
inte granskningen detta men det skulle vara en intressant sak att forska vidare på. Till 
exempel ifall det är positivt att påpeka exklusivitet eller att vara hemlighetsfull.  
 
I intervjuundersökningen var respondenterna både negativt och positivt ställda till invitation-
only system. De var negativa kring systemet för att hemsidan inte ska exkludera majoriteten 
av information eller innehåll för de som inte har tillgång än. Det som sades var att om en 
beslutar för att använda ett invitation-only system bör varumärket visa hur det ser ut, vad det 
är för typ av innehåll och varför besökaren ska vilja få en inbjudan, detta är viktigt då 
besökaren ska behöva veta varför den vill nå vad som begränsas, vilket skapar en efterfrågan. 
Detta kan likna hemsidan som nämns i teoretiska ramverket i avsnitt Invitation-only tjänster, 
Dribbble.com. Detta är en plats för designers och företag att främja sina produkter och 
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arbeten. Dribbble197 säger att du kan utan begränsning skapa ett konto och se allas arbeten, 
följa personer och gilla arbeten. Men för att kunna publicera egna arbeten och kunna 
kommentera andras arbeten säger de att det behövs en inbjudan och inbjudan kan fås av en 
existerade medlem, medlemmarna får ett begränsat antal inbjudningar av att till exempel vara 
medlem en längre tid. Detta som Dribbble har skapar en stor efterfrågan för designers att vilja 
ta del av tjänsten genom att lägga upp eget arbete för att bli sedd.  
 
Hemlighetsfullhet syntes inte i innehållsanalysen, men togs upp i intervjuundersökningarna 
där respondenterna sade att om en använder hemlighetsfullhet som en strategi bör den 
användas på ett smart sätt. Den ska användas genom hur varumärket kommunicerar och 
marknadsför.  
 
Mills198 berättar att det är många företag som tar nytta av detta för att skapa ett intresse hos 
kunder genom att uppmuntra kundintresset av mysterierna för sina erbjudanden och varor. 
Samt nämner Mills199 att vanlig användning av hemlighetsfullhet som även går att kombinera 
med invitation-only eller medlemskap är att den valda målgruppen som får tillgång sägs få 
tillgång till exempelvis förköp av evenemang, hemliga tävlingar eller speciella erbjudanden. 
Men eftersom detta inte kunde hittas i granskningen är det fortfarande enbart en teori och 
kanske inte funkar i verkligheten. Detta är även något för vidare forskning att undersöka. 
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198 Mills. Everyone loves a secret, 2015. 
199 Ibid. 
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6 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och rekommendationer. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Begränsningar 
Begräsningen inom denna studie var att intervjuundersökningen endast intervjuade två 
personer inom design branschen, även att båda respondenterna arbetade på samma 
arbetsplats, Tink. Vilket kan ha påverkat till att de tyvärr har samma värderingar, men ändå 
kanske inte. Men en påverkade faktor kan vara att de känner varandra. I innehållsanalysen 
granskades endast 20 stycken hemsidor totalt. Fler granskade hemsidor kunde ge antingen 
fler resultat eller konfirmera de resultat som blev i denna granskning, vilket skulle ge en större 
trovärdighet. Även kunde fler grafiska elementen granskas i innehållsanalysen också. 

6.2 Slutsatser och rekommendationer 
Exklusivitet är ett svårt ord att greppa och definiera, det finns flera olika aspekter och tycke 
kring definitionen av exklusivitet, vilket gjorde det svårt även för mig att hitta konkreta 
resultat.  
 
Det var svårt att definiera de tekniska faktorerna på en hemsida. Till exempel vilka typsnitt 
eller vilka färger som bör användas. Dessa två faktorer är svåra att tolka då hemsidors grafiska 
element ofta följer varumärket grafiska profil, vilket kan vara bestämt utifrån ett icke 
användarvänligt eller exklusivt perspektiv.  
 
Det resultatet av denna studiens metoder gav var att förarbete och budskap i kommunikation 
är viktigt för att kunna bygga en exklusiv framtoning. Innehållsanalysen var givande på ett 
sätt där det berättar hur exklusiva varumärken jämfört med icke exklusiva arbetar. Men 
eftersom det är på endast hemsidan och bara startsidan skapar det en begränsning i 
resultatet. Detta gjorde att det inte blev många konkreta och synliga skillnader då enbart en 
sida granskades. 
 
De slutsatser och rekommendationer för framtida varumärken som vill framtona exklusivitet 
på hemsidan lyder som följande.  
 
Fokusera mer på mängden innehåll och vad varumärket vill förmedla och vad tros behövas av 
målgruppen. Det vill säga välj ut det som är viktigt för varumärket men främst för 
målgruppen. Med detta skapas en god struktur. Avskala och välj meny utifrån det.  
 
Exklusivitet kan framtonas genom att använda ett unikt formspråk. Våga vara konstnärlig 
genom bilder, layout, text och färger.  
 
Vid val av färger ska designern hålla sig till två färger totalt i gränssnittet, av de två färgerna 
behöver inte vit eller svart ingå, men båda dessa färger bidrar till en minimalistisk känsla.  
 
Vilket typsnitt som används i gränssnittet spelar ingen stor roll. Ett råd är att använda endast 
ett typsnitt i gränssnittet. Det handlar om hur designern arbetar med texten i layouten. För att 
uppnå en exklusiv framtoning bör typografin i layout vara på ett elegant, avskalat och djärvt 
sätt.  
 
Rörlig bild som är bra producerat och kommunicerar viktiga budskap från varumärket är 
användbart vid framtoning av exklusivitet. Men där återstår vad definitionen för bra 
produktion av rörlig bild är. Även enkla animationer på objekt kan användas för att endast 
förhöja känslan hemsidan redan har, vilket kan höja kvaliteten av besöksupplevelsen och 
läsbarheten. 
 
Musik kan användas genom en innovativ lösning till att kombinera musik med 
besöksupplevelsen, där musiken återigen kommunicerar ett budskap eller finns av gott syfte.  
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En minimalistisk känsla kan bidra till framtoning av exklusivitet. För att uppnå minimalism 
bör varumärkets hemsida vara avskalad och enkel. Något att tänka på vid gränssnittsdesign är 
att anpassa sig till att cirka 60 till 80 procent av hemsidan bör vara whitespace för att uppnå 
en exklusiv framtoning.  
 
Förmedla design genom att tro på sin egna produkt, ge budskap som endast är sanna och låt 
produkten tala för sig själv för en exklusiv framtoning. 
 
För en mer exklusiv framtoning kan varumärket arbeta för att målgruppen ska känna 
sig utvald, att de tillhör en viss grupp som får ta del av något speciellt. För att använda detta 
som en strategi kan varumärket använda sig av invitation-only system. Viktigt i denna strategi 
är är att locka besökaren och skapa en efterfrågan genom att visa hur det ser ut, vad det är för 
typ av innehåll och varför besökaren ska vilja få en inbjudan. Annars är ett medlemskap att 
rekommendera för att skapa en exklusiv känsla kunder, men det ska innehålla något som är 
vettigt och som efterfrågas av kunderna. 
 
Avslutningsvis bör varumärkets hemsida utgå ifrån vad varumärket vill kommunicera och 
lyfta det som både varumärket och målgruppen tycker är viktig, detta genom gränssnittets 
layout och kommunikation genom text och bild. Genom att utgå ifrån alla dessa råd kan 
hemsidan framtona exklusivitet.  
 

6.3 Vidare forskning 
Forskning att fortsätta vidare på kan vara att göra om innehållsanalysen med fler hemsidor att 
undersöka men även att granskningen sker om några år för att se ifall gränssnitts faktorer 
beror på trender och vilka trender det är. Även att granska fler varumärken inom olika 
kategorier, som upplevelsebranschen, musikbranschen eller ekonomibranchen med mera. 
Detta kan skapa en större generaliserbarhet för exklusivitet på hemsidor, men även ge resultat 
för hur var bransch ska tänka vid framtoning av exklusivitet.  
 
Försköning av produkt via design eller konkreta uttryck av exklusivitet kan undersökas vidare 
genom exempelvis användarstudier där kunder delar med sig av åsikter och upplevelser från 
kommunikation av design och strategier.  
 
Intervjuerna framförde att om rörligt material är av bra producering kan det kännas exklusivt, 
intressant vore att undersöka vad bra innefattar i ämnet kring videoproduktion. 
 
Litteraturstudien berättar om hemlighetsfullhet som ett tillvägagångssätt för varumärken, 
men i denna studie kunde inte detta prövas. Detta kan vidare forskas inom, hur vida 
hemlighetsfullhet attraherar kunder eller inte. Genom exempelvis användarstudier eller 
jämförelser av annonser som berättar ett påstående som känns hemligt mot en annons som 
inte framtonar hemlighetsfullhet i text.  
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Bilaga 1 Rambourg varumärkes pyramid 
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Bilaga 2 Data-matris för innehållsanalys 
 
Granskning av exklusiva varumärken och icke exklusiva varumärken 

 

Data-matris 
 
Exklusiva varumärken 
 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 
https://www.rolls-
roycemotorcars.com 

https://www.graffd
iamonds.com/ 

https://www.role
x.com/ 

https://www.herme
s.com/ 

https://www.app
le.com 

 
1. Hur många färger används? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 3 2 3 3 
 

1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 
 

2. Vilka färger används? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1, 3 1, 12, 4 1, 12 1, 12, 11 1, 12, 11 
Huvuddel: 1 Huvuddel: 1 Huvuddel: 1 Huvuddel: 1 Huvuddel: 11 

 
1. Vit 
2. Grön 
3. Blå 
4. Brun 
5. Röd 
6. Rosa 
7. Orange 
8. Gul 
9. Lila 
10. Magenta 
11. Grå 
12. Svart 
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3. Hur många olika typsnitt används? 
 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 2 1 
 

1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 
 
 

4. Används sanserif, serif, display eller script? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 2 1 1, 2 
 
Huvuddel: 1 

1 

 
1. Sansserif 
2. Serif 
3. Display 
4. Script 
 

5. Är hemsidan responsiv för mobil? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 
1. Ja 
2. Nej 

 
6. Är hemsidan responsiv för platta? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
 

7. Hur många procent är whitespace? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

97% 34% 54% 58% 54% 
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8. Finns det en meny? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
9. Vilken typ av meny? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

3 2 3 3 1 
 

1. Horisontell-meny 
2. Dropdown-meny 
3. Hamburger-meny 
4. Cascading-meny 

 
10. Form av rörlig bild? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 2 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
11. Stor eller fullbredd presentation? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
12. Bakgrundsmusik? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 2 2 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
13. Ljudeffekter? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 2 2 
 

1. Ja 
2. Nej 
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14. Finns inloggnings funktion? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 1 1 
 

1. Ja 
2. Nej 

 
15. Nämns exklusivitet vid medlemskap? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 2 2 
 

1. Ja 
2. Nej 
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Icke exklusiva varumärken 
 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
https://www.dacia.se
/  

https://www.glitter.
se/  

http://qq-
watch.jp/eng/  

http://www2.hm.co
m/sv_se/  

https://www.lenov
o.com/  

 
1. Hur många färger används? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
4 4 4 3 3 

 
1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 

 
 

2. Vilka färger används? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
3, 11, 12, 1 1, 12, 6, 11 1, 12, 11, 3 1, 12, 11 1, 12, 11 
Huvuddel: 1 Huvuddel: 1 Huvuddel: 12 Huvuddel: 1 Huvuddel:1 

 
1. Vit 
2. Grön 
3. Blå 
4. Brun 
5. Röd 
6. Rosa 
7. Orange 
8. Gul 
9. Lila 
10. Magenta 
11. Grå 
12. Svart 
 

 
3. Hur många olika typsnitt används? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
1 2 1 2 1 

 
1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 
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4. Används sanserif, serif, display eller script? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
1 1, 2 

 
Huvuddel: 1 

1 1, 2 
 
Huvuddel: 1 

1 

 
1. Sansserif 
2. Serif 
3. Display 
4. Script 
 

5. Är hemsidan responsiv för mobil? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
1 1 2 1 1 

 
1. Ja 
2.Nej 

 
6. Är hemsidan responsiv för platta? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
1 1 2 1 1 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
7. Hur många procent är whitespace? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
50% 38% 41% 46% 18% 

 
 

8. Finns det en meny? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
1 1 1 1 1 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
9. Vilken typ av meny? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
2 1 1 2 2 

 
1.Horisontell-meny 
2.Dropdown-meny 
3.Hamburger-meny 
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4.Cascading-meny 
 
 

10. Form av rörlig bild? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
2 1 2 2 2 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

11. Stor eller fullbredd presentation? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
1 1 1 2 1 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

12. Bakgrundsmusik? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
2 2 2 2 2 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

13. Ljudeffekter? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
2 2 2 2 2 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

14. Finns inloggnings funktion? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Dacia Glitter Q&Q H&M Lenovo 
2 1 2 1 1 

 
1.Ja 
2.Nej 
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15. Nämns exklusivitet vid medlemskap? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 1 2 
 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

  



 

59 

Granskning av hemliga barer och icke hemliga barer  

Data-matris 
 
Hemliga barer 
 
Lock & Key Buck and Breck Noble experiment 28 Hongkong street Please Don't Tell 

http://lockandkey.la/  

http://buckandbrec
k.com/  

https://nobleexper
imentsd.com/  

http://www.28hks.c
om/  http://pdtnyc.com/  

 
 

1. Hur många färger används? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 3 2 2 
 

1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 

2. Vilka färger används? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

12, 7 1, 12 1, 12, 5 1, 12 12, 8 
Huvuddel: 7 Huvuddel: 12 Huvuddel: 1 Huvuddel: 1 Huvuddel: 12 

 
1. Vit 
2. Grön 
3. Blå 
4. Brun 
5. Röd 
6. Rosa 
7. Orange 
8. Gul 
9. Lila 
10. Magenta 
11. Grå 
12. Svart 
 

 
3. Hur många olika typsnitt används? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

1 1 1 1 1 
 

1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 
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4. Används sanserif, serif, display eller script? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 1 1 2 4 
 

1. Sansserif 
2. Serif 
3. Display 
4. Script 
 

5. Är hemsidan responsiv för mobil? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 1 2 2 
 
1.Ja 
2.Nej 

 
6. Är hemsidan responsiv för platta? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 1 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
 

7. Hur många procent är whitespace? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

88% 96% 94% 99% 67% 
 
 

8. Finns det en meny? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

1 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
 

9. Vilken typ av meny? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

1 - - - - 
 

1.Horisontell-meny 
2.Dropdown-meny 
3.Hamburger-meny 
4.Cascading-meny 
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10. Form av rörlig bild? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
 

11. Stor eller fullbredd presentation? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

1 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
 

12. Bakgrundsmusik? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
 

13. Ljudeffekter? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
 

14. Finns inloggnings funktion? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
15. Nämns exklusivitet vid medlemskap? 

Lock & Key Buck and Breck 
Noble 
experiment 

28 Hongkong 
street 

Please Don't 
Tell 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 
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Icke hemliga barer 
 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
http://www.hardroc
k.com/ https://olearys.se/ 

https://www.hoot
ers.com/ https://lionbar.se/ 

https://www.hirs
chenkeller.se/ 

 
 

1. Hur många färger används? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
4 4 4 4 5 

 
1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 

 
 

2. Vilka färger används? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
12, 5, 11, 1 11, 2, 1, 8 5, 1, 12, 4 12, 11, 5, 1 1, 12, 5, 11 
Huvuddel: 11 Huvuddel: 2 Huvuddel: 4 Huvuddel: 5 Huvuddel: 11 

 
1. Vit 
2. Grön 
3. Blå 
4. Brun 
5. Röd 
6. Rosa 
7. Orange 
8. Gul 
9. Lila 
10. Magenta 
11. Grå 
12. Svart 

 
3. Hur många olika typsnitt används? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 1 2 3 1 

 
1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st  
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4. Används sanserif, serif, display eller script? 
Hard Rock 
Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 1 1, 3  

 
Huvuddel: 1 

3, 1, 2 
 
Huvuddel: 3 

1 

 
1. Sansserif 
2. Serif 
3. Display 
4. Script 
 

5. Är hemsidan responsiv för mobil? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 1 1 1 1 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
6. Är hemsidan responsiv för platta? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 1 1 2 1 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

7. Hur många procent är whitespace? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
17% 75% 35% 45% 44% 

 
 

8. Finns det en meny? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 1 1 1 1 

 
1.Ja 
2. Nej 

 
 

9. Vilken typ av meny? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
2 3 3 1 1 

 
1.Horisontell-meny 
2.Dropdown-meny 
3.Hamburger-meny 
4.Cascading-meny 
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10. Form av rörlig bild? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
2 2 1 2 2 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

11. Stor eller fullbredd presentation? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 1 1 2 1 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

12. Bakgrundsmusik? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
2 2 2 2 2 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

13. Ljudeffekter? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
2 2 2 2 2 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
 

14. Finns inloggnings funktion? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 2 2 2 2 

 
1.Ja 
2.Nej 

 
15. Nämns exklusivitet vid medlemskap? 

Hard Rock Cafe Olearys Hooters Lion Bar Hirschenkeller 
1 - - - - 

 
1.Ja 
2.Nej 
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Bilaga 3 Exempel på granskning av enhet i Photoshop 
 
 
Totala andelen pixlar på Rolls Royce hemsida 
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Andelen tomma ytor 
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Bilaga 3 Enheters hemsidor vid tid av granskning 
 
Apple 

 



 

68 

Graff 

 
 



 

69 

Hermes 

 
 
 



 

70 

Rolex 
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Rolls Royce 

 
 
 
  



 

72 

Dacia 

 



 

73 

Glitter 

 

  



 

74 

H&M 

 

  



 

75 

Q&Q 
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Lenovo 

 
  



 

77 

Lock And Key 

 
 
 
Buck And Breck 
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Please don’t tell 

 
 
 
28 hongkong street

 
  



 

79 

Noble experiment 
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Hard Rock Café 

  



 

81 

Hierchenkeller 

 
  



 

82 

Hooters 

 
  



 

83 

Lion Bar 

 
  



 

84 

Olearys 
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Bilaga 5 Reliabilitetstest av innehållsanalys 
 
Reliabilitetstest 
 
Data-matris 
 
Exklusiva varumärken 
 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 
https://www.rolls-
roycemotorcars.com 

https://www.graffd
iamonds.com/ 

https://www.role
x.com/ 

https://www.herme
s.com/ 

https://www.app
le.com 

 

1. Hur många färger används? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 3 3 3 4 
 

1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 
 

Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 85 
 

2. Vilka färger används? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1, 3 4, 1, 12 1, 12, 11  12, 1, 11 1, 11, 12, 3 

Huvuddel: 1 Huvuddel: 1 Huvuddel: 1 Huvuddel: 11 Huvuddel: 11 
 

1. Vit 
2. Grön 
3. Blå 
4. Brun 
5. Röd 
6. Rosa 
7. Orange 
8. Gul 
9. Lila 
10. Magenta 
11. Grå 
12. Svart 
 

Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 85 
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3. Hur många olika typsnitt används? 
 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 2 1 1 1 
 

1. 1st 
2. 2st 
3. 3st 
4. 4st 
5. 5st 
 

Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 60 
 

 
4. Används sanserif, serif, display eller script? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1, 2 
 
Huvuddel: 1 

1 1 
 

1 

 
1. Sansserif 
2. Serif 
3. Display 
4. Script 
 

Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 66.6 
 
 

5. Är hemsidan responsiv för mobil? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 
3. Ja 
4. Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 
 

6. Är hemsidan responsiv för platta? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 

1.Ja 
2.Nej 
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Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 
 

7. Hur många procent är whitespace? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

95% 31% 56% 56% 53% 
 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 90 
 

8. Finns det en meny? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 

9. Vilken typ av meny? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

3 2 3 3 1 
 

1.Horisontell meny 
2.Dropdown meny 
3.Hamburgermeny 
4.Cascading meny 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 

10. Form av rörlig bild? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 
 

11. Stor eller fullbredd presentation? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

1 1 1 1 1 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
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12. Bakgrundsmusik? 

Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 

13. Ljudeffekter? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 
 
 

14. Finns inloggnings funktion? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 1 1 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 
 

15. Nämns exklusivitet vid medlemskap? 
Fordon Smycken Klockor Kläder Elektronik 

Rolls Royce Graff Rolex Hermes Apple 

2 2 2 2 2 
 

1.Ja 
2.Nej 

 
Procentandel överenstämmelse med ursprunglig analys: 100 

 
 
Total träffsäkerhet: 92.44 = 92%  
 
 


