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Abstract 
This thesis aims to analyze and capture differences and similarities in webbdesign between 

two countries, Japan and Sweden. The Swedish and Japanese websites of two companies 

established in both Japan and Sweden, IKEA and DAIKIN, have been analyzed based on a 

model devised by Würtz (2006) in a previous study of the same topic. This model is in turn 

based on Hall and Hofstede’s theories on cultural differences and differences between 

so-called low-context cultures (e.g. Sweden) and high-context cultures (e.g. Japan). The 

model focuses on the use of animation, promotion of cultural values such as 

masculinity/femininity and individualism/collectivism, individuals being depicted together 

with products or not, level of transparency in the web design and finally linear vs. parallel 

navigation on the websites. Besides the study of the websites two interviews were held with a 

designer/developer from each company to get further input into how the companies think 

about their web design. 

 

The study did not find any significant differences in the use of animation, transparency and 

navigation between the websites studied but differences in cultural values could be seen in 

terms of the Japanese sites promoting more family-oriented values and stereotypical gender 

roles through the pictures used on the websites. The Swedish sites promoted values more 

typical for low-context cultures such as lifestyle and freedom. It was also noted that the 

Japanese company featured a mascot which can be said is typical for Japanese culture. 

Regarding the interviews the developers had similar thoughts on the use of text versus 

pictures and animations. The Japanese developer explained that Japanese customers 

appreciate customer reviews in order to lower uncertainty which can be said is typical for 

Japan. The overall conclusion from this study however is that cultural differences in web 

design are becoming less, perhaps due to the globalization of business and society.  

 

Keywords: Cross-culture, web design, visual communication, website analysis, low-context 

cultures, high-context cultures, cultural values 
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Sammanfattning 
Den här uppsatsen syftar till att analysera och identifiera skillnader och likheter i webbdesign 

mellan två länder, Japan och Sverige. De japanska och svenska webbplatserna för två företag 

etablerade i både Japan och Sverige, IKEA och DAIKIN, har analyserats utifrån en modell 

framtagen av Würtz (2006) i en tidigare studie på området. Denna modell är i sin tur baserad 

på Halls och Hofstedes teorier om kulturella skillnader och skillnader mellan så kallade 

låg-kontextuella kulturer (t.ex. Sverige) och hög-kontextuella kulturer (t.ex. Japan). Modellen 

fokuserar på användandet av animation, främjande av kulturella värderingar som 

maskulinitet/feminitet och individualism/kollektivism, om individer avbildas tillsammans 

med produkter eller inte, grad av transparens på webbplatserna och slutligen linjär kontra 

parallell navigation på webbplatserna. Förutom studien av webbplatserna har två intervjuer 

hållits med en designer/utvecklare från respektive företag för att få ökad förståelse för hur 

företagen tänker kring webbdesign.  

 

Studien har inte funnit några väsentliga skillnader i användandet av animation, graden av 

transparens eller navigation mellan de studerade webbplatserna men skillnader i kulturella 

värderingar har identifierats. De japanska webbplatserna främjar familjeorienterade 

värderingar och stereotypiska könsroller i valet av bilder på webbplatserna. De svenska 

webbplatserna främjar värden som är mer typiska för låg-kontextuella kulturer som till 

exempel livsstil och frihet. Det har också noterats att det japanska företaget använde sig av en 

maskot vilket kan tolkas som typisk för japansk kultur. I intervjuerna gav utvecklarna från 

båda företag liknande svar kring hur de tänker om användande av bilder och animation kontra 

text på sidorna. Den japanska utvecklaren förklarade att japanska kunder uppskattar 

kundrecensioner för att minska graden av osäkerhet vilket kan sägas vara typiskt för Japan. 

Den sammanfattande slutsatsen från studien är att kulturella skillnader i webdesign minskar, 

kanske på grund av globaliseringen av företag och samhällen.  

 

Nyckelord: tvärkulturell, webbdesign, visuell kommunikation, webbplatsanalys, 

låg-kontextuella kulturer, hög-kontextuella kulturer, kulturella värderingar 
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1. Inledning 
Det finns över 3.8 miljarder internetanvändare i hela världen idag (Internet World Stats, 

2017). I samma takt som internet sprids har globaliseringen av företag och samhällen ökat 

och i takt med detta ses  “the World Wide Web” mer och mer som ett verktyg för att koppla 

ihop världens alla olika hörn (Würtz, 2006). När företag vill expandera internationellt skaffar 

de sig information om de länder och de marknader som de vill etablera sig i. Webbdesign är 

en av de viktiga faktorerna man bör tänka på när man etablerar sig på nya marknader 

eftersom mycket av dagens handel och kommunikation sker över nätet och via företags 

webbplatser. Cyr och Trevor-Smith skriver att internationalisering och tillgänglighet erkänns 

som viktiga frågor för e-handel (Cyr & Trevor-Smith, 2004, s.3). En designer av en 

webbplats måste vara uppmärksam på kulturella skillnader mellan länder och marknader, hur 

sådana skillnader påverkar hur en webbplats uppfattas och används samt hur man kan 

anpassa webbplatser för andra kulturer för att kommunikationen skall bli så effektiv som 

möjlig (Würtz, 2006). I den här uppsatsen skall jag försöka bidra till att öka förståelsen för 

skillnader mellan olika kulturer som man som webbdesigner bör tänka på när man designar 

webbplatser för olika marknader.  

 

Hur går man då tillväga för att analysera och förstå kulturella skillnader mellan länder? 

Tidigare forskning kring relationen mellan webbdesign och kulturella dimensioner har främst 

baserats på två huvudteorier.  

 

I boken “Beyond Culture” analyserar antropologen Edward Hall (1976) om skillnader mellan 

“hög-kontextuella kulturer” (engelska: high-context culture) och “låg-kontextuella kulturer” 

(engelska: low-context culture) (Hall, 1976, s.107-109). Würtz refererar till Halls definition 

av en låg-kontextuell kulturer vilket kan sammanfattas i att merparten av kommunikationen 

sker genom tydlig redogörelse i text och tal. Kommunikationen präglas också av rättframhet. 

Exempel på låg-kontextuella kulturer är de skandinaviska, tyska och schweiziska. 

Hög-kontextuella kulturer å andra sidan kännetecknas av att kommunikationen till stor del 

baseras på andra kommunikativa signaler än ord såsom kroppsspråk och användning av 

tystnad. Kommunikationen präglas av indirekthet. I grund och botten innebär hög-kontextuell 

kommunikation att ett meddelande till stor del överförs genom det som inte uttalas i ord. 
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Exempel på hög-kontextuella kulturer är Japan (Würtz, 2006, s.274). I uppsatsens teoriavsnitt 

kommer skillnaderna mellan dessa två typer att förklaras mer i detalj.  

 

Den andra teorin som tidigare använts för att analysera och förklara relationen mellan 

webbdesign och kulturella dimensioner är Hofstedes teori om kulturella dimensioner.  

På 1980-talet identifierar Hofstede (1980) initialt fyra kulturella dimensioner; kollektivism 

kontra individualism, maskulinitet kontra femininitet, hög- eller låg-maktdistans och grad av 

osäkerhetsundvikande (Hofstede, 1980, s.39-40).  

 

Baserat på dessa två teorier har ett antal studier genomförts. Würtz (2006) har utfört en analys 

av McDonalds webbplatser från ett antal olika länder genom att använda Halls teori som 

grund för att se kulturella skillnader (Würtz, 2006). Marcus och Gould (2000) har även 

experimenterat med hur kulturella värden reflekteras i användargränssnitt  på ett antal 1

internationella företags webbplatser och hur detta kan analyseras utifrån Hofstedes teori 

(Marcus & Gould, 2000). I en tredje studie har Zhao (2005) genomfört en analys av om det 

finns tvärkulturella skillnader i hur information presenteras på webbplatser genom att 

använda Hall och Hofstedes dimensioner som förklaringsmodell (Zhao et al., 2005).  

 

Min undersökning kommer att följa det ramverk som Würtz (2006) presenterar i sin studie för 

att undersöka hur japanska webbplatser skiljer sig från svenska webbplatser, dvs. hur de olika 

webbplatserna har anpassats utifrån användarperspektiv och kulturella skillnader. Eftersom 

jag är från Japan och bor i Sverige så tycker jag ur ett personligt perspektiv att det är 

intressant att analysera skillnader i webbdesign mellan dessa två länder. Dessutom har jag 

kunskap gällande språk, skriftsystem och kulturella koder i båda länderna och kan därför 

bidra ytterligare till förståelsen på området. Mina slutsatser från denna undersökning kan 

förhoppningsvis vara givande inte bara utifrån ett designer- eller marknadsföringsperspektiv, 

utan också för organisationer som samarbetar för att få länder i världen att närma sig 

varandra. 

  

1Användargränssnitt är länken mellan användaren och hårdvaran eller programvaran som denne arbetar med. Kan förenklat 
beskrivas som det användaren ser på skärmen. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur struktur och användning av text, bilder och 

animation inom webbdesign skiljer sig åt mellan webbplatser från  hög-kontextuella 

respektive låg-kontextuella kulturer. I den här undersökningen kommer jag analysera två 

olika företag, IKEA och DAIKIN och deras svenska och japanska webbplatser. Jag kommer 

undersöka skillnader och likheter på webbplatserna och även se om det går att förklara dem 

utifrån teorierna om kulturella skillnader. För att belysa syftet med studien har jag använt mig 

av följande frågeställning. 

 

1. Vilka skillnader och likheter i webbdesign går att identifiera och hur skiljer sig 

användningen av visuell kommunikation åt på webbplatserna mellan IKEA:s 

respektive DAIKIN:s webbplatser? 

2. Går det att se samband mellan ett lands kulturella värderingar, definierade enligt 

teorierna i denna uppsats, och designen av webbplatsen från samma land? 

 

1.2. Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till ett svenskt företag, IKEA, som etablerat sig i Japan och ett 

japanskt företag, DAIKIN, som etablerat sig i Sverige. Studien har avgränsat sig till 

respektive företags japanska och svenska webbplatser och enbart webbplatser som riktar sig 

till privatkonsumenter. Dessutom kommer enbart förstasida och kontaktsida för respektive 

webbplats analyseras. Jag var ute efter att hitta ett svensk företag som expanderat till Japan 

och jag har kontaktat totalt sju företag som finns både i Japan och Sverige. Jag fick fyra svar 

men endast två företag som var positiva till att delta i min studie, IKEA och DAIKIN. Jag 

antog att dessa två företag som finns globalt på olika marknader, redan har arbetat med mer 

omfattande målgrupper för sina webbplatser. Vidare ville jag undersöka om företagen har 

anpassat sina webbplatser för de målgrupper de vill nå ut till och till sina användare i olika 

kulturer. Anledningen till att jag avgränsat mig till att enbart studera första- och kontaktsidan 

är att min inledande bedömning var att dessa är de mest jämförbara och de som oftast finns 

på alla företags webbplatser.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Nuförtiden är webbplatsen inte bara en samling av text utan den är också en bild av ett 

företag och dess varumärken. Den kan vara multimedial och det kan finnas många interaktiva 

funktioner, animerad grafik och ljud (Würtz, 2006, s.275). Visuell design hjälper läsaren att 

förstå hur information på webbplatsen är strukturerad (Cyr & Trevor-Smith, 2004, s.3). I 

denna studie refereras till ytterligare studie av Badre och Barber som visat att webbplatser 

som innehåller kulturspecifika designelement föredras av användarna (Cyr & Trevor-Smith, 

2004, s.4). 

 

Ett problem med webbdesign för olika kulturella sammanhang är när man bara översätter 

information på en webbplats från ett språk till ett annat. Resultatet blir en webbplats med en 

som är samling av text som därför blir mindre trovärdig (Würtz, 2006, s.275). Om en 

webbplats är svår att använda så kommer användarna inte att stanna länge. Att bygga 

förtroende på webbplatser kräver användargränssnitt som är lämpade för olika kulturella 

målgrupper (Marcus & Gould, 2000, s.34). För att lyckas med detta behöver designers 

studera hur man kan göra en lokal och kulturell anpassning av webbplatsen och tänka på 

användarupplevelsen. Ett sätt att göra kulturell anpassning är att studera kännetecken på olika 

kulturella fenomen. Baserat på detta synsätt kan webbdesigners få användbara riktlinjer för 

hur webbplatser ska designas (Würtz, 2006, s.275). 

 

Utifrån sin studie “Intercultural Communication on web sites: A cross-cultural analysis of 

web sites from high-context cultures and low-context cultures” har Würtz (2006) undersökt 

hur olika kommunikationssätt i olika kulturer har påverkats vid utformning av webbdesign. 

Genom att använda Halls dimensioner som huvudparameter som beskrivits ovan analyserades 

McDonalds webbplatser i ett antal olika länder. Würtz hade fokus på visuell kommunikation 

såsom bilder, fotografier och animationer i sin studie. Genom att observera flera webbplatser 

sammanfattar hon hur hög- och låg-kontextuella webbplatser tenderar att ha ett samband med 

användandet av den visuella kommunikationen (Würtz, 2006). Würtz studie och resultat finns 

beskrivna mer i detalj i uppsatsens teoriavsnitt. 
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I en annan forskningsartikel “Analyzing the cultural content of web site” har Zhao (2005) 

utforskat avbildningen av kulturella värden på lokala webbplatser för stora organisationer. 

Undersökningen resulterade i slutsatsen att webbplatser i Indien, Kina, Japan och USA inte 

bara reflekterar det kulturella värdet hos ursprungslandet utan att det också verkar att skilja 

sig mycket från varandra vad gäller Hofstedes kulturella dimensioner (Zhao et al., 2005, 

s.138). 

 

Marcus och Gould (2000) har också genomfört en tvärkulturell designstudie av webbdesign 

genom att använda Hofstedes teori som grund. De förklarar vilka element på en hemsida som 

påverkas av de kulturdimensionerna föreslagna av Hofstede. Marcus och Gould (2000) tar 

upp olika länders hemsidor upp som exempel på hur kulturdimensionerna har reflekterats på 

dem. Sedan ger Marcus och Gould (2000) exempel på varje dimension för att stödja sin tes. 

Deras studie har också fokus på design och innehåll på webbplatser utifrån ett kulturellt 

perspektiv och Würtz (2006) har refererat Marcus och Goulds studie för att förklara sin 

analys och resultat.  

 

Matei (2006) har också forskat kring hur kulturella faktorer påverkar webbrelaterad 

innehållsdesign och användning. Genom att experimentera med både kinesisk- och 

amerikansk webbdesign har studien utforskat kulturens påverkan på design och resultaten 

visade att det går lättare och smidigare att hitta information på webbplatser som skapats av en 

designer från den egna kulturen eftersom denne bättre förstår användarens behov (Matei, 

2006, s.375). Sammanfattningsvis använder ovan beskrivna studier både Halls och Hofstedes 

kulturella dimensioner som förklaringsmodell i sina undersökningar.  

 

Det är oftast inte designers som använder webbplatsen utan det är användare som brukar den  

(Würtz, 2006, s.275). Det finns som beskrivits ovan redan liknande studier som jämför flera 

olika webbplatser och resultaten visar att kulturers olika kommunikationsstilar påverkar 

design av webbplatser. Jag har också hittat en studie som jämför japanska och svenska 

tågbolags hemsidor utifrån Würtz och Marcus och Goulds parametrar, samt Hall och 

Hofstedes dimensioner (Wretenfeldt, 2012). Vad som skiljer min studie från denna studie är 

dels att webbplatserna som kommer att jämföras är från företag som finns både i Sverige och 

Japan, dels att de verkar i en annan bransch än de som Wretenfeldt studerade. 
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2.1. Kort om IKEA och DAIKIN 
IKEA är ett av de mest multinationella svenska företagen i världen och finns på globala 

marknader såsom Europa, Nordamerika, Asien och Oceanien. IKEA har varit det största 

detaljhandelsföretaget sedan 2008. IKEA grundades 1943 av Ingvar Kamprad. 1958 öppnade 

det första varuhuset i Älmhult och det första varuhuset utanför Sverige öppnades 1963 i Oslo. 

IKEA är nu världens största internationella heminredningsföretag. I Japan öppnade IKEA 

1972 och i april 2017 startades den japanska näthandeln. Idag finns det 355 IKEA butiker 

spridda över 29 länder (IKEA, 2018).  

 

Daikin Industries, LTD ( Japanska : ダイキン工業株式会社) är ett japanskt multinationellt 

företag som tillverkar produkter för att reglera inomhusklimat t.ex. luftkonditionering, 

radiatorer med mera. DAIKIN grundades 1934  i Japan och har idag expanderat till cirka 150 

länder. 1972 etablerades DAIKIN i EU länderna som DAIKIN Europe. Det finns också ett 

kontor i Stockholm (DAIKIN, 2018).  

 

2.2. Skriftsystem i Sverige och Japan  

När man skriver det svenska språket använts det latinska alfabetet (Institut för språk och 

folkminnen, 2014). Det svenska alfabetet inkluerar också tre tecken som inte fanns där från 

början, å, ä och ö. Dessa tecken finns också i det tyska alfabetet och har på grund av 

historiska tyska influenser i Sverige även kommit att inkluderas i det svenska alfabetet 

(Institut för språk och folkminnen, 2014).  

 

Det finns 29 bokstäver i det svenska alfabetet. I alfabet står varje tecken för ett ljud, ett 

fonem. Alfabetet är alltså ett fonetiskt skriftsystem. Tecknet i sig har ingen annan innebörd än 

att det representerar ett ljud. Det finns dock också skriftsystem, till exempel det kinesiska, där 

ett tecken, eller ideogram, representerar ett helt ord, en del av ett ord eller en hel stavelse. 

Skrivtecken var från början bilder av det orden betyder. Tecknet för ett hus såg ut till 

exempel från början ut som en bild av ett hus. Med åren har tecknen förändras och förenklas 

så att det idag inte går att direkt se vad tecknet symboliserar utan innebörden måste läras ut. 
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Språk som bygger på ideogram har många fler tecken än språk som skrivs med ljudhärmande 

alfabet (Institut för språk och folkminnen, 2014). 

 

Det japanska språket skrivs med kanji  (漢字) samt kompletteras med ytterligare två 

ljudhärmande skriftsystem som kallas kana. Det finns två typer av kana, det ena är hiragana 

(ひらがな), som främst används för att skriva böjningar av verb och adjektiv, och det andra 

är katakana (カタカタ) som främst används för att skriva utländska låneord. Utöver detta 

finns det som nämnts kanji (漢字) vilka är ideogram och som från början är tagna från 

kinesiskan (Tamamura, 2002, s.179). 

 

Ett exempel på hur ett teknologi som utvecklats i Nordamerika eller Europa inte riktigt 

fungerar som det var tänkt i Japan är Twitter. Twitter är gjort för korta, snabba meddelanden 

och därför har Twitter satt en gräns för hur många tecken man kan använda i ett “tweet”, 280 

st. Den som utvecklade detta ansåg förmodligen att det var en gräns som gjorde att 

meddelanden måste hållas korta men att man fortfarande har visst utrymme att framföra en 

åsikt. 

 

Det japanska skriftsystemet gör dock att man kan framföra ett mycket längre budskap än man 

kan om man använder alfabetet. Det beror på skriftspråket i Japan och att man på japanska 

delvis använder sig av ideogram som beskrivits ovan. Med ett enda tecken kan man förklara 

ett helt koncept som med alfabetet tar flera tecken att skriva. Ett ideogram räknas dock 

fortfarande som ett tecken i Twitters kodning vilket gör att man med 280 tecken kan framföra 

relativt långa budskap.  

 

Förståelsen för skillnaderna i skriftsystemen är viktig för denna undersökning framför allt för 

att kunna förstå hur ord och tecken bäst ska summeras vid analysen av textmängden på 

webbplatsen eftersom de på grund av sina olikheter inte kan jämföras rakt av.  
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3. Teori  

Som bland annat Cyr och Trevor-Smith (2004) konstaterat är det viktigt att studera och förstå 

kulturella skillnader och hur dessa påverkar webbdesign för att öka användbarheten på 

flerspråkiga webbplatser (Cyr & Trevor-Smith, 2004, s.4). För att förklara kulturella 

skillnader kommer jag i detta avsnitt att redogöra för Halls respektive Hofstedes teorier om 

kulturella dimensioner. Därefter följer en beskrivning av Würtz (2006) ramverk som senare 

skall användas i analysen.  

 

Användbarhet är en nödvändig förutsättning inom webbutveckling enligt Jakob Nielsen 

(Nielsen Norman Group, 2018). Om en webbplats är svår att använda, kommer användare 

lämna sidan fortare än om den är lätt att förstå och använda (Nielsen Norman Group, 2018). 

Användare läser inte en instruktion om webbplatser utan väljer webbplatser som har ett 

tydligt gränssnitt. Det är därför viktigt att tänka på användbarhet när man designar 

webbplatser för att besökare skulle stanna länge och återkomma (Nielsen Norman Group, 

2018). 

 

3.1. Halls teorier om kulturella dimensioner 
I boken “Beyond Culture” förklarar antropologen Edward Hall skillnader mellan 

“hög-kontextuella kulturer” (hädanefter förkortat till “HC”) och “låg-kontextuella kulturer” 

(hädanefter förkortat till “LC”) (Hall, 1976, s.107-109). Würtz refererar till att Halls teori 

innebär att inom vissa kulturer såsom den skandinaviska, tyska och schweiziska sker 

merparten av kommunikation genom tydlig redogörelse i text och tal. Hall kategoriserar dem 

som LC. Hög kontextualitet å andra sidan innebär att i kulturer såsom i Kina och Japan 

inkulderar meddelanden andra kommunikativa signaler såsom kroppsspråk och användning 

av tystnad. I grund och botten innebär det att ett meddelande i en HC-kultur överförs mycket 

genom det som inte uttalas i ord. Enligt ovan kategoriseras alltså Sverige och Japan som helt 

olika kulturer ur detta perspektiv (Würtz, 2006, s.274).  

 

För att skilja mellan kulturer föreslår Hall en uppsättning parametrar för att hjälpa till att 

placera kulturer längs en skala som sträcker sig från ett högt kontextsammanhang till lågt 

kontextsammanhang. En kontext innebär det informationsutbyte som sker när man har en 
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konversation. Information som överförs vid sidan om den faktiska dialogen har visat sig vara 

betydelsefull. Element såsom händelse och sammanhang kan i kombination med orden och 

producera mening av olika proportion beroende på kultur. Jag har sammanfattat kännetecken 

i HC- och LC kulturers kommunikationsstilar i tabellen nedan (Se tabell 1). 

 

Tabell 1: kännetecken i HC- och LC kommunikationsstilar. 

Tendens i HC-kulturer Tendens i LC-kulturer 

Förutom ord, beskriver situationen och 
sammanhanget också information. All viktig 
information uttrycks inte i ord. 

All viktig information som ska kommuniceras 
uttrycks i ord 

Tvetydigt språk  
(Icke-verbal kommunikation är också viktig) 

Språk där noggrannhet krävs 
(Verbal kommunikation är viktigast) 

Baseras på gemensamma referenser och 
erkännande 

Baseras på ord 

Tystnad är inte obekvämt Tystnad är obekvämt och stör i kommunikationen 

 

Inom varje kultur finns det självklart skillnader i hur saker sätts i en kontext, alltså hur 

processen för att fylla i bakgrundsdata ser ut. Det är dock bra att känna till var på skalan 

mellan hög och låg kontext en viss kultur befinner sig eftersom varje person i kulturen 

påverkas av detta (Hall & Hall, 1990, s.7). Hall (1976) beskriver också att inget land är helt 

HC eller LC utan det handlar om att kunna se tendenser och se vart på skalan ett land placerar 

sig och hur detta förhåller sig till andra länder (Hall, 1976, s.91). 

 

3.2. Hofstede och kollegors kulturella teorier om dimensioner 
I boken “organisationer och kulturer” skriver författarna Hofstede, Hofstede och Minkov 

(2011) att fyra kulturella dimensioner initialt identifierades (Hofstede et al., 2011, s.52-53). 

Studien genomfördes genom en enkätundersökning med anställda hos ett amerikanskt 

multinationellt IT-företag, IBM , och innehöll svar från personer från över 50 länder. De 2

dimensioner han kom fram till hjälper till att förklara grundläggande skillnader mellan olika 

kulturer. Genom statistisk analys av det stora datasetet kunde Hofstede identifiera mönster av 

2 International Business Machines Corporation (förkortat IBM) är ett amerikansk multinationellt IT-företag.  
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likheter och skillnader mellan svaren. Från denna dataanalys formulerade Hofstede teorier om 

att världskulturer varierar med konsekventa, grundläggande dimensioner. De senaste åren 

adderades två dimensioner men här nedan kommer enbart de första fyra dimensionerna som 

relaterar till undersökningen förklaras eftersom dessa fyra är de mest använda i tvärkulturella 

studier. 

 

De är ;  

1) Individualism kontra kollektivism 

2) Liten kontra stor maktdistans 

3) Maskulinitet kontra femininitet  

4) Osäkerhetsundvikande 

5) (Lång kontra kort tidsorientering)  

6) (Tillfredsställelse kontra återhållsamhet) 

 

1) Kollektivism kontra Individualism  

Denna dimension föreslogs av Hofstede (1980) som ett alternativ till HC- och 

LC-dimensionen. Kollektivism och individualism är varandras motsatser. HC-kulturer 

tenderar att vara kollektivistiska medan LC-kulturer tenderar att vara individualistiska 

(Hofstede, 1980, s.149-150). 

 

I kollektivistiska kulturer som Japan prioriteras gruppens välfärd före individens. Familjens 

historia har ofta ett inflytande på hur människor ser på en individ, medan personliga 

prestationer spelar en mindre roll. Individer i kollektivistiska kulturer tenderar att vara 

beroende av varandra och av personliga och lojala relationer (Hofstede et al., 2011, s.118). I 

familjeförhållanden värderar de tystnad mer än tal, använder skam för att uppnå beteendemål 

och strävar efter att inte “tappa ansiktet”. Barn förväntas lyda sina föräldrar och följa i deras 

spår vad gäller exempelvis val av yrke (Hofstede et al., 2011, s.137-138). På jobbet värderar 

kollektivistiska kulturer gruppens prestation, tydliga hierarkier och formell utbildning 

(Hofstede et al., 2011, s.153). 

 

LC-kulturer, som t.ex. Sverige, tenderar å andra sidan att vara individualistiska, betoningen 

ligger på målet och prestationen av individen snarare än gruppen. Individer förväntas vara 
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självständiga och ta hand om sig själva. När man har uppnått ett mål är eftertanke ofta 

begränsad till att endast inkludera en själv och den närmaste familjen. Individualistiska 

kulturer värderar personlig tid, frihet, utmaning och sådana motivatorer som materiella 

belöningar på jobbet (Hofstede et al., 2011, s.118-120).  

 

2) Maktdistans 

En annan av Hofstedes dimensioner, vilket är knuten till HC- och LC-dimensionen såväl som 

till kollektivism/individualism-dimensionen, är maktdistans. Denna dimension refererar till i 

vilken omfattning mindre kraftfulla medlemmar förväntar sig och accepterar ojämn 

maktfördelning inom en kultur (Hofstede et al., 2011, s.83). Det beskrivs att länder med hög 

maktdistans tenderar att centralisera politikers makt och att organisationer struktureras 

hierarkiskt. Den strukturen ger stora skillnader i lön och status mellan yrken. Föräldrar lär 

lydnad och förväntar sig respekt. Lärare förväntas ha mycket kunskap och är automatiskt 

uppskattade i samhället. Ojämlikhet förväntas, och kan till och med vara önskvärt. Länder 

med låg maktdistans å andra sidan tenderar att se underordnad och överordnad närmare 

varandra och mer utbytbara, har mindre hierarki inom organisationer samt mindre skillnader i 

lön och status. Föräldrar och barn liksom handledare och studenter ses som mer jämlika 

(Hofstede et al., 2011, s.91-94). 

 

I Hofstedes med kollegors (2011) undersökning kom de fram till att Japan kategoriseras som 

ett land med hög-maktdistans och Sverige kategoriseras som ett land med låg-maktdistans.  

 

3) Maskulinitet kontra femininitet  

Den här dimensionen refererar till värderingen av könsroller inom kulturer, inte till fysisk 

karaktäristik av könen (Hofstede et al., 2011, s.174-175). Hofstede och kollegor (2011) 

definierar ett maskulint samhälle som ett samhälle där könsrollerna är skilda åt och där män 

och kvinnor förväntas bete sig på olika sätt. Män ska vara beslutsamma, “tuffa” och värderar 

materiell framgång medan kvinnor ska vara tillbakadragna, ömsinta och värdera 

“livskvalitet”. I ett maskulint samhälle domineras olika yrken av olika kön. Ett feminint 

samhälle har inte lika tydliga gränser mellan könsrollerna och män och kvinnor tillåts bete sig 

både lika och olika. Det är heller inte lika stor skillnad i val av yrken mellan män och 

kvinnor. Traditionella maskulina arbetsmål inkluderar resultat, erkännande, framsteg och 
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utmaning. Traditionella kvinnliga arbetsmål inkluderar goda relationer mellan handledare, 

kamrater och underordnade; goda levnads- och arbetsvillkor och anställningssäkerhet. 

Hofstede och kollegors studie visar att Japan är en mer maskulin kultur och Sverige är en mer 

feminin kultur (Hofstede et al., 2011, s.177).  

 

4) Osäkerhetsundvikande　 

Den här dimensionen refererar till hur människor reagerar på en känsla som uppstår vid ett 

känt eller upplevt hot och hur mycket de försöker undvika osäkerhet.   

  

Kulturer med höga värden i osäkerhetsundvikande föredrar regler och strukturerade sociala 

sammanhang. Till exempel så tenderar anställda i sådana kulturer att stanna längre hos 

samma arbetsgivare, man kan vara tveksam inför nya teknologier, medan det motsatta gäller 

kulturer med låga värden. Hofstede och kollegor (2011) konstaterar att i kulturer med högt 

osäkerhetsundvikande kan företagen ha mer formella regler, kräva mer av sina anställa och 

fokusera på taktisk verksamhet snarare än strategi. Dessa kulturer tenderar att vara 

uttrycksfulla, folk pratar med sina händer, höjer sina röster och visar känslor. Människor 

verkar aktiva, känslomässiga, till och med aggressiva; undviker tvetydiga situationer och 

förväntar sig struktur i organisationer, institutioner och relationer för att göra händelserna 

tydliga, tolkningsbara och förutsägbara. Lärare förväntas vara experter som känner till svaren 

och kan prata i kryptiskt språk och inkluderar inte eleverna. I hög-osäkerhetsundvikande 

kulturer kan det som är annorlunda uppfattas som ett hot (Hofstede et al., 2011, s.258-259).  

 

Däremot tenderar företag i kulturer med lågt osäkerhetsundvikande att vara mer informella 

och fokusera mer på långsiktiga strategiska frågor än på den dagliga verksamheten. Dessa 

kulturer tenderar att vara mindre uttryckliga och mindre öppet oroliga; människor beter sig 

tyst utan att visa aggression eller starka känslor. Människor verkar avslappnade. Lärare 

kanske inte känner till alla svaren (eller det kan finnas mer än ett korrekt svar), har mer öppna 

klasser och förväntas tala ett vardagligt språk (Hofstede et al., 2011, s.253-254) 

 

Hofstede och kollegors undersökning har resulterat att Latinamerika och Japan rankas högt i 

den här kategorin. Singapore, Jamaica, Danmark och Sverige å andra sidan rankas lågt 

(Hofstede et al., 2011, s.236). 
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5) Sammanfattning av Hofstede och kollegors dimensioner 

Tabell 2 nedan visar sammanfattning av kulturella dimensioner mellan Sverige och Japan. 

Hofstede och kollegor (2011) förklarar att alla dessa kulturella dimensioner får konsekvenser 

för hur organisationer ska byggas och styras. Författarna (2011) poängterar att en teori och en 

modell dock inte alltid behöver stämma och att det är naivt att tro att idéer om 

företagsstyrning är universella (Hofstede et al., 2011, s.413).  
 

Tabell 2: Översikt över Sverige och Japan utifrån Hofstedes kulturella dimensioner.  

Sverige Japan 

Låg maktdistans Hög maktdistans 

Individualism Kollektivism 

Femininitet Maskulinitet 

Lågt osäkerhetsundvikande Högt osäkerhetsundvikande 

 

Som kan läsas ut av tabell 2 ovan så är Japan och Sverige varandras motsatser inom flera av 

Hofstede och kollegors dimensioner.  

 

3.3. Würtz ramverk för att förstå skillnader i webbdesign mellan HC- 

och LC-kulturer 
Würtz (2006) har undersökt hur olika kommunikationssätt i olika kulturer påverkar 

utformning av webbdesign. Genom att använda Halls dimensioner, vilka beskrivits ovan, som 

huvudparametrar analyserade hon McDonalds webbplatser i ett antal länder. Würtz (2006) 

betonar att det redan finns liknande studier som genomförts men vad som skiljer de tidigare 

undersökningarna och hennes studie är att hon har utfört undersökningen utifrån Halls 

teoretiska mall i stället för att ha haft Hofstede som utgångspunkt, även om Hofstedes 

dimensioner också används i utvecklandet av hennes analysramverk (Würtz, 2006, s.276). 

 

Würtz (2006) fokuserar på visuell kommunikation såsom bilder, fotografier och animationer i 

sin studie. Würtz (2006) menar att visuell kommunikation här är att utöver skriftlig text 

överföra meddelanden med hjälp av all visuella signaler. Genom att observera flera 

webbplatser sammanfattar hon på vilket sätt HC respektive LC-webbplatser varierar i 
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användandet av visuell kommunikation. Würtz (2006) delar in sin analys och sina resultat i 

ett antal övergripande kategorier; animation, främjande av kollektivistiska och 

individualistiska värden, om människor har avbildats separat eller tillsammans med 

produkter, grad av transparens på webbplatsen och linjär kontra parallell navigering på 

webbplatsen. De första tre parametrarna påverkar användandet av visuell kommunikation. De 

sista två parametrarna är mer orienterade mot design och teknik. Sammanfattning av Würtz 

resultat presenteras i tabellen nedan (Se tabell 3).  

 

Webbplatser som analyserades var från Japan, Kina och Korea vilka representerar länder med 

HC-kultur samt Tyskland, Danmark, Sverige, Norge, Finland och USA som representerar 

länder med LC-kultur. Würtz analyserade inte bara hur produkter presenteras på webbplatsen 

utan också själva webbplatsen såsom kontaktsidor. 

 

Tabell 3: Sammanfattning av Würtz resultat av tendenser i webbdesign i HC- och 

LC-kulturer. 

Sammanfattning av Würtzs observationer 

# Parameter: Tendens i HC-kulturer Tendens i LC-kulturer 
1 Animation Stor användning av animering, särskilt i 

samband med bilder av människor i 
rörelse. 

Mindre användning av animering, 
huvudsakligen reserverad för att markera 
effekter, till exempel i text. 

2 Främjande av värderingar Bilder främjar värden som är 
karakteristiska 
för kollektivistiska samhällen 

Bilder främjar värden som är karakteristiska 
för individualistiska samhällen 

3 Bilder på individer 
tillsammans med produkter 
eller inte 

Bilder visar produkter och varor 
som används av personer 

Bilder visar individers livsstilar, med eller utan 
direkt betoning på användningen av produkter 
eller varor 

4 Grad av transparens Länkar främjar ett utforskande sätt att 
navigera på webbplatsen; 
processorienterad 

Flertalet tydliga signaler i samband med 
navigering på en webbplats; målinriktad 

5 Linjär vs parallell navigering 
på webbplatsen 

Många sidfält och menyer, 
öppnande av nya webbläsarfönster för 
varje ny sida 

Få sidor och menyer, konstant öppning i 
samma webbläsarfönster. 

 

I min studie kommer analysen av resultaten från webbplatsundersökningen i huvudsak att 

baseras på Würtz parametrar sammanfattade ovan, som alltså i sin tur bygger på Halls och 

Hofstedes teorier om kulturella dimensioner. Hall respektive Hofstede med kollegors teorier 

kommer i huvudsak användas för att förklara identifierade skillnader.  
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3.4. Teoridiskussion och problematisering 
Det har framförts kritik mot teorierna presenterade ovan. I en artikel kritiserar författarna 

Jones och Alony (2007) Hofstedes dimensioner. Det vanligaste kritiken är att Hofstedes 

studie antar att befolkningar är en homogen helhet. De flesta nationer är dock grupper av 

etniska enheter. Kanada är en bra illustration av detta med dess blandning av människor 

ursprungligen från England och Frankrike. Analysen begränsas därför av karaktären på 

personen som bedöms och därför finns en chans till godtycklighet. Hofstede tenderar också 

att ignorera vikten av samhället och variationerna i samhällets påverkan på människor (Jones 

& Alony, 2007, s.413).  

 

En kritik mot Halls dimension är att det saknas en förklaring för hur Halls dimension skiljer 

sig från Hofstedes dimension. Det förekommer också kritik mot reliabiliteten i forskningens 

dimensioner och gruppering i HC- och LC-kulturer. Ett exempel på detta är artikeln “A 

Critique of Hall’s Contexting Model” där författaren beskriver att Hall har genomfört många 

intervjuer för att undersöka och kontrollera om kontext har använts i olika länder på det sättet 

som han trodde, dock finns ingen information om resultatet eller analysen (Peter, 2008, 

s.403).  

 

Trots kritiken mot teorierna beskrivna ovan har jag av framför allt två anledningar ändå valt 

att använda dessa. För det första så ger de ett ramverk och givna definitioner som ger studien 

struktur.  För det andra är dessa teorier de som jag bedömer oftast använts i tidigare forskning 

av samma eller liknande karaktär. För att denna studies resultat ska bli någorlunda jämförbara 

med annan forskning på samma område är det därför fördelaktigt om de teorier som används 

för att kategorisera och förstå resultaten inte är olika.  
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4. Metod 
I detta avsnitt redogör jag för de metoder och det fokus jag har valt för denna studie, samt 

tillhörande urval av webbplatser. Jag kommer även att lyfta fram kritik och möjliga argument 

mot metodvalet. För att söka svar på syftet med studien samt mina frågeställningar har jag 

använt två olika metoder. Dessa är en kvalitativ analys av IKEA och DAIKIN:s webbplatser 

med ett tillägg av en kvantitativ del där antal text och antal bilder, animation och grafik på 

webbplatserna räknades för tydligare jämförbarhet. Som uppföljning till analysen av 

webbplatserna har jag också utfört två intervjuer.  

 

För att besvara mina frågeställningar utgår denna studie ifrån en ramverk baserad på Würtz 

parametrar. Würtz result visade att det finns skillnader i användning av text och bilder mellan 

japanska webbplatser och skandinaviska webbplatser (Würtz, 2006, s.296-297). För att 

analysera samband mellan två skilda kulturers webbplatser utgick undersökningen från två 

teorier och den tidigare forskning som förklarades ovan. Fokus för min studie har varit visuell 

kommunikation på samma sätt som Würtz (2006) forskning. Visuell kommunikation på 

webbplatser uttrycks genom layout och användning av bilder, fotograf och animationer. Den 

kvalitativa analysen kommer att hjälpa till att se hur användningen av dessa 

kommunikationselement skiljer sig åt mellan de utvalda webbplatserna. 

 

4.1. Metod för analys av IKEA och DAIKIN:s webbplatser 
Den kvalitativa analysen av de utvalda webbplatserna utgick från fyra huvudteman som 

studerades och sedan analyserades. Under analysen sökte jag efter skillnader och likheter 

mellan de olika webbplatserna. Jag började med att skapa en strukturmodell av webbplatser 

på Google drive, för att se hur de respektive webbplatserna byggts upp. Detta inkluderade att 

studera om det finns en tydlig header, footer, sökfunktioner och även om det är en flerspråkig 

webbplats.  

 

Sedan genomfördes den kvantitativa delen av analysen genom att räkna antalet tecken på 

respektive webbplats för att undersöka om det fanns skillnader i hur mycket text sidorna 

innehöll. Jag använde mig av ett webbverktyg, raknaord.se, för att räkna ord men eftersom 

japanska och svenska har olika skriftsystem med olika tecken så behövde detta tas hänsyn till 
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i analysen för att resultaten ska vara jämförbara. Ett tecken på japanska räknas i 

webbsammanhang som två tecken i det svenska alfabetet. Till exempel räknas det japanska 

tecknet  "あ” (uttalas “a”) som två bokstäver vilket resulterar i ett tecken på japanska men två 

tecken på svenska när dessa räknas av raknaord.se . Vid en jämförelse mellan alfabet och 3

japanska tecken så har bokstäverna olika proportioner. Hankakus (halva tecken = alfabetet) 

proportion till japanska standardtecken är 1:0,5. Zenkakus (hela tecken = japanska 

standardtecken) proportion är 1:1. Det blir alltså inte jämförbart. För att lösa det problemet 

använde jag då ett andra verktyg; “luft.co.jp”  i stället för att använda raknaord.se. Genom att 4

använda detta kunde bokstäver i det svenska alfabetet räknas som japanska tecken vilket 

betyder att antalet räknade tecken blir jämförbara. I tabell 4 nedan visas resultaten från 

beräkningen av antalet ord utifrån de olika verktygen. 

 

Tabell 4: Översikt resultat av teckenräkning - raknaord.se, luft.co.jp och 

wordcounter360.com 

Sida Antal tecken enligt respektive verktyg 

raknaord.se  luft.co.jp* ja.wordcounter360.com 

DAIKIN:s svenska 

startsida 

2859 3385 2760 

DAIKIN:s japanska 

startsida 

3094 2817 2817 

* alla tecken räknade som zenkakus, inklusive mellanslag, för jämförbarhet 

 

Det totala antalet tecken räknades alltså genom att använda verktyget “raknaord.se” och 

“luft.co.jp” sedan. För att höja trovärdigheten i mitt resultat så räknade jag även med ett 

tredje verktyg, “ja.wordcounter360” , för att kontrollera att de japanska tecknet räknades lika, 5

vilket de gjordes. Dock tog denna sida inte hänsyn till problematiken med alfabetet beskrivet 

ovan så jag valde att inte använda den för min analys. Eftersom det inte var någon skillnad 

mellan luft.co.jo och ja.wordcounter360 (för de japanska webbplatserna) beslutade jag mig 

för att använda resultatet från luft.co.jo i min analys.  

3 Webbaserat verktyg som räknar samman ord och tecken i texter. 
4 Webbaserat verktyg som räknar samman ord och tecken i texter. Beräkningen kan anpassas utifrån tecknens relativa 
proportioner till varandra.  
5 Webbaserat verktyg som räknar samman ord och tecken i texter. 
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Efteråt räknades bilder och animationer manuellt. Till visuella kommunikationselement 

räknades; bilder, animationer, ikoner, logotyper, banners och grafik. För de bilder som fanns 

på sidan gjordes också en indelning i vilken typ av bild det var; produktbilder (bilder på 

enbart produkter) , människocentrerade (bilder där personer är i fokus) och 

kombinationsbilder (bilder på både produkter tillsammans med personer) samt övriga bilder 

(exempelvis rumsbilder).  

 

Slutligen skapades en tabell där resultaten från beräkningen av tecken samt visuell 

kommunikation kunde skrivas in för att göra jämförelsen tydligare. Tabellen finns i bilaga 3.  

 

Kvalitativ metod intresserar sig för meningar, eller innebörder, snarare än för statistiskt 

verifierbara samband (Alvehus, 2014, s.22). Denna metod har mer fokus på hur människor 

konstruerar sin världsbild och sina relationer och även det specifika problem som studeras. 

Alvehus (2014) säger att lära sig och analysera olika typer av sociala sammanhang är en 

viktigt färdighet man kan utveckla genom att syssla med kvalitativ forskning. Poängen med 

tolkningen av kvalitativ forskning är inte man själv ska förstå utan det är snarare att man ska 

bidra till en förståelse av ett fenomen och det bidraget kommer att kunna öka tillgängligheten 

till det specifika området. Tolkningar knyter därför direkt an till teori och val av 

problemområde (Alvehus, 2014, s.22). Eftersom denna undersökning analyserar sociala 

(kulturella) sammanhang och hur kulturella värderingar speglas i webbdesign anser jag att en 

kvalitativ analys är den mest lämpliga för att bidra till förståelsen av undersökningsområdet.  

 

När datainsamlingen var klar och tecken och grafik räknats och förts in i tabellen som 

konstruerats för studien analyserades resultaten med hjälp av Würtz parametrar. 

Iakttagelserna på respektive webbplats analyserades utifrån var och en av de fem 

parametrarna. Användandet av animation (1), grad av transparens (4) och linjär kontra 

parallell navigering (5) är parametrar där relativt objektiva bedömningar kan göras eftersom 

antalet animationer, antalet klick som behövs för att navigera på sidan kan räknas. Vid 

analysen av parametrarna främjande av värderingar (2) och bilder på individer tillsammans 

med produkter eller inte (3) har jag själv gjort bedömningen av vad bilden innehåller och 
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symboliserar när analysen och hur detta kan tolkas utifrån Würtz ramverk när analysen 

utförts.  

4.2. Urval 
Japan och Sverige har mycket varierande kulturell karaktäristik vilket beskrivs av Hofstede 

(2011). Dessutom är Japan världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största 

exportmarknad i Asien (Business Sweden, u.å) och är därför en intressant marknad för 

svenska företag att förstå bättre.  

 

För att följa upp analysfasen intervjuades representant från IKEA Sverige. Han arbetar som 

UX-designer hos IKEA och arbetar mot global design av hemsida och i andra digitala 

kanaler. På motsvarande sätt valdes även en webbutvecklare från det japanska företaget 

DAIKIN. Hon arbetar också med design i ett globalt perspektiv. När respondenterna 

tillfrågades om att bli intervjuade i min studie frågade jag om de arbetar med sitt ursprungliga 

land eller har arbetat så tidigare. Det var viktigt att välja respondenter som har arbetat med 

design för olika marknader för att de skulle kunna besvara mina frågor på ett för studien 

relevant sätt.  

 

4.3. Intervjuer 
Intervjuerna utfördes efter analysen av webbplatserna blivit klar. Parallellt med analysen 

bokades tid med respondenterna och det blev bestämt att intervjuerna skulle genomföras via 

Skype. Därefter utformades intervjufrågor baserade på analysen samt en intervjustruktur, dvs 

en struktur för i vilken ordning frågorna skulle ställas till respondenterna. Frågorna som 

ställdes till respondenterna från IKEA och DAIKIN var av en semistrukturerad karaktär, det 

vill säga; huvudfrågorna var förbestämda men det fanns möjlighet att ställa oplanerade 

följdfrågor baserade på respondenternas svar. Fokus i intervjuerna var att förstå hur de 

intervjuade personerna resonerade kring design av webbplatser, hur de såg på användning av 

bilder och text på webbplatser samt om de upplever skillnader i webbdesign beroende på land 

som man designar för. De förutbestämda frågorna finns i bilaga 1.  

 

Två intervjuer genomfördes. Att genomföra intervjun via Skype gjorde det möjligt att spela in 

samtalen på både på dator och telefon. Jag kunde därför undvika att missförstå det som sades 
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under intervjun eftersom jag kunde lyssna om på samtalen efteråt (Alvehus, 2014, s.85). 

Under intervjun försökte jag tänka på hur jag ställde frågorna till respondenterna eftersom 

intervjuande ofta handlar om att kunna ställa rätt frågor och därmed uppmuntra 

respondenterna att fortsätta berätta. Jag antecknade även svaren i så stor utsträckning jag 

kunde medan jag lyssnade. Intervjuerna genomfördes under 30 min och därefter 

transkriberades inspelningen till text för att kunna analyseras vidare.  

 

Enligt Bell (2011) är det viktigt att deltagarna får information om syftet med undersökning 

och att de är medvetna om sina rättigheter (Bell, 2014, s.197). Därför informerades 

respondenterna inför intervjun om att den skulle komma att spelas in samt också om hur data 

skulle behandlas.  
 

Intervju är en kvalitativ undersökningsmetod. Det är en flexibel metod där forskaren har 

möjlighet att komma med följdfrågor och på så sätt kan en undersökning få utvecklade och 

fördjupade svar. Svaren man får kan vara beroende på vilken sorts struktur man väljer.  

 

Blomberg beskriver att enbart intervjuer sällan är tillräckligt för att tillgodose 

forskningsmålen och att observation alltid bör kopplas till intervjuer. Därefter kan intervjuer 

utvidga och fördjupa förståelsen av vad som redan har observerats (Blomberg, 2003, s.971). 

Min studie utgick från observationer som grund och sedan fördjupades analysen genom 

intervjuer på det sättet som Blomberg beskriver.  

 

4.4. Metodkritik 
Alvehus (2014) beskriver i sin bok att det inte finns ett enda sätt att “tolka” ett resultat på. 

Det kan skilja sig åt beroende på tradition, vem som genomför den (Alvehus, 2014, s.22). Jag 

som japan kanske tänker på ett annat sätt än svenskar tänker och det kan påverka hur jag 

tolkar resultaten av analysen. Det kan även anses att poängen med min tolkning blir att jag 

själv förstår snarare än att det ska kunna bidra till en mer generell förståelse av ett fenomen.  

 

Vad gäller reliabilitet och validitet så är det troligen så att om någon försöker upprepa min 

studie genom att undersöka samma webbplatser så kommer resultaten inte bli exakt de 
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samma. Eftersom webbplatser uppdateras hela tiden blir det svårt att analysera exakt samma 

webbplatser. Reliabiliteten är alltså låg på grund av detta (Alvehus, 2014, s.122). För validitet 

så kan det ifrågasättas hur jag mätt de parametrar jag valt att mäta. Jag har valt att räkna ord 

och visuell kommunikation samt studerat vilka bilder som finns på sidorna. Jag har lagt in 

egna bedömningar vilket kan påverka validiteten (Alvehus, 2014, s.122). Bedömningen som 

gjorts är dock att genom att också visa resultatet i siffror så ökar trovärdighet jämfört med att 

att endast beskriva om det finns mer eller mindre text.  

 

Sedan kan det problematiseras att om någon som har svenska som modersmål hade intervjuat 

UX-designern hos IKEA hade den fått ett annat svar eftersom både pratar svenska flytande. 

Det kan också gälla för webbutvecklaren hos DAIKIN eftersom den intervjun hölls på 

japanska. På grund av språkskillnader hade respondenten kanske svarat annorlunda om 

intervjun genomfördes på något annat språk vilket också påverkar reliabilitet och validitet 

(Alvehus, 2014, s.122-123). 

 

En kritik som kan framföras är den om intervjuer som metodval. Bell (2004) beskriver att det 

alltid finns en risk för att man får en viss bias i resultaten. I först hand beskriver Bell att den 

som intervjuar kan, medvetet eller omedvetet, påverka respondenterna och deras svar. Vidare 

beskriver Bell att man också kan påverka resultaten när intervjuaren analyserar datan (Bell, 

2004, s.200). Det finns alltså en risk att jag som intervjuare styrt respondenterna i deras svar 

utifrån vad jag tror eller vill att de ska svara. Dessutom finns det en risk att jag tolkar deras 

svar på ett sätt som är styrt av mina förutfattade meningar och vad jag tror eller vill att 

forskningen ska visa. Jag har dock strävat efter att i intervjuerna vara så öppen och neutral 

som möjligt.  

 

Det hade också varit intressant att intervjua representanter från IKEA Japan och DAIKIN 

Sverige så att analysen kunnat fördjupas i hur de tänker kring designen på webbplatserna. Det 

hade gett andra perspektiv till undersökningen. Jag intervjuade en svensk UX-designer från 

IKEA och en japansk utvecklare från DAIKIN vilket alltså är respektive företags 

hemmanationalitet vilket kan påverka svaren jag fick. Trots att frågan ställdes till IKEA 

Japan och DAIKIN Sverige var det inte möjligt att få till intervjuer med dessa.  
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En ytterligare sak som kan problematiseras i min studie är hur mycket mina resultat kan 

generaliseras och sägas vara giltiga för andra webbplatser. Eftersom jag enbart analyserat två 

företags webbplatser; IKEA och DAIKIN, finns det begränsningar i mina resultat. Dessutom 

är båda företagen stora och multinationella företag så deras webbdesign kanske inte är giltig 

för mindre företag.  

 

Slutligen är jag medveten om att jag själv kommer från en HC-kultur och att jag därför är 

färgad av de synsätt och värderingar som gäller inom min kultur. Det kan också få påverkan 

på hur jag tolkar resultaten även om min avsikt är att vara så objektiv som möjligt. 
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5. Resultat  
Detta avsnitt presenteras de observationer som gjorts i den kvalitativa analysen och svaren 

från genomförda intervjuer med både IKEA och DAIKIN. 

 

5.1. IKEA:s webbplatser  
IKEA:s svenska förstasida: struktur, text, bilder och animationer 

IKEA:s svenska sida (förstasida och kontaktsida) är hämtad den 20:e November 2017 och här 

beskrivs strukturen, innehållet, text, bilder och animation på sidan. 

 

Av intervjun med IKEA (Se avsnitt 5.3.) framgick att varje specifik marknad äger sin egen 

webbplats och bestämmer vilket innehåll de vill använda. Webbplatserna är uppbyggda lika 

med samma CMS-system  och uppdateras och utvecklas kontinuerligt. IKEA 6

Communications distribuerar centralt producerat material som de olika marknaderna kan 

välja att använda. Det är upp till marknaderna själva att välja vilka material de vill använda 

och anpassa för sina sidor.  

 

På IKEA:s svenska förstasida finns det en tydlig header , innehåll och footer  (Se figur 1). 7 8

IKEA:s logotyp finns längst till vänster och en sökfunktion ligger bredvid logotypen (Se figur 

2). På den svenska sidan finns det ingen knapp som man kan välja språk med så den är bara 

tillgänglig på svenska. I footern finns en del av interna länkar om allmän information om 

IKEA (Se figur 3). 

6 Content management system (innehållshanteringssystem för webbplatsen)  
7 Element som ligger i den övre delen av webbsidan och alltid visas gemensamt oavsett vilken sida som öppnas 
8 Element som ligger i slutet av webbsidan och ofta  visar företagsprofil, kundservice och upphovsrättsinformation.  
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Figur 1: Struktur på IKEA:s svenska 

förstasida. 

 

 

Figur 2: Header 

 

 

Figur 3: Footer 

 

Figur 4: Bilder och text 

 

Figur 5: Ikoner  

 

 

På förstasidan finns det totalt 32 visuella kommunikationselement och 3592 tecken. Språket 

är endast svenska. Innehållet har mest fokus på själva produkterna men det finns också 

säsongsinformation. Vidare finns beskrivande text om inspiration om heminredning. Ungefär 

hälften av texten är centrerad och resten är vänsterställd. Den mesta av den centrerad texten 

har använts för bilderna. Bilderna har kombinerats med texter (Se Figur 4). Alla bilder är 

fokuserade på produkterna och priset har skrivits vid sidan av bilderna. IKEA familys  pris 9

har skrivits med rödfärg. Bilderna på sidan är bara produktbilder och det finns inga bilder 

centrerade på människor på hemsidan. Under rubriken “MÖBLER, HEMINREDNING & 

INSPIRATION” finns det Facebook, Instagram, Pinterest och Youtubes ikoner (Se figur 5).  

 

9 IKEA:s kundklubb 
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IKEA:s japanska förstasida: struktur, text, bilder och animationer   

IKEA:s japanska sida (förstasida och kontaktsida) är hämtad den 20:e November 2017 och 

här beskrivs strukturen, innehållet, text, bilder och animation och på sidan.  

 

IKEA:s japanska första är strukturerad precis som den svenska sidan (Se figur 6). Högst upp 

till vänster finns det en logotyp och bredvid logotypen finns sökfunktionen (Se figur 7). Det 

finns även två texter, “English” och “日本語” (“Japanska”), där man kan välja språk. 

Däremot finns det inga symboler där man kan skapa en inköpslista utan det finns bara en ikon 

för kundvagn. Ikonen för kundvagn är annorlunda jämfört med den svenska sidan (Se figur 

7). I footern finns det liksom på den svenska sida flera interna länkar men också externa 

länkar längst ner till höger. På den svenska sidan fanns till höger istället planeringsverktyg. 

Under rubriken “サイトマップ” (“Site map”) är Line, Twitter, Facebook, Youtube och 

Instagram utskrivna istället för  ikoner som används för motsvarande på den svenska sidan 

(Se figur 8). 

 

Figur 6: Struktur 

 

 

 

 Figur 7: Header

 

 

 

Figur 8: Footer 

 

 

 

 

På förstasidan finns det totalt 32 visuella kommunikationselement och 2475 tecken. Texten är 

endast vänsterställd. Under logotypen finns en slogan “やっぱり、家がいちばん” vilket 

kan översättas som “Hemma bäst”. Sedan är “限定” (“begränsning”) och “特別” (“speciellt”) 

utskrivet under bilden på IKEA familjeerbjudande pris (Se figur 9) 
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Figur 9: Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Animation

 

Figur 11: Bilder 

 

Huvudinnehållet är en animation (Se figur 10 & 11). Alla bilder inklusive animationen är 

kombinerade med texter. Typen av bilder är varierande eftersom information är varierande. 

Vissa bilder är statiska och två bilder är människocentrerade. I dessa två bilder visas barn och 

en vuxen kvinna som bakar pepparkakshus. En bild visar två pojkar som bär en julgran. 

Andra bilder är en stor köksbild, mat och även ett husdjur. Bilderna fungerar även som 

interna länkar.  

 

IKEA:s svenska kontaktsida: struktur, text. bilder och animationer  

IKEA:s svenska kontaktsida är strukturerad som header, navigationsmeny, fyra stycken 

huvudinnehåll och footer (Se figur 12). Sidan har delats upp två kolumner. Headern och 

navigationsmenyn har samma struktur  som hemsidans meny. Under headern följer 

navigationsmenyn. Det följande huvudinnehållet består av fyra boxar.  
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Figur 12: Struktur

 

Figur 13: Kontaktsida 

 

 

 

 

På kontaktsidan finns det totalt 14 visuella kommunikationselement och 2742 tecken skrivna. 

Språket är endast svenska. Texten är vänsterställd och länkar man kan navigera vidare med är 

i blå färg. Texten på sidan har skrivits i kort format och “läs mer”-funktioner används för att 

läsa vidare i stället att skriva på huvudsidan. Det finns två människocentrerade bilder på både 

män och kvinnor och de andra bilderna är en blandning av statiska bilder. Via bilderna kan 

man inte navigera vidare förutom bilderna på katalog och brev. Bilderna och texterna har inte 

kombinerats utan används separat på denna sida (Se figur 13).  

 

IKEA:s japanska kontaktsida: struktur, text. bilder och animationer  

Header och footer på denna sida är strukturerad på samma sätt som förstasidan (Se figur 14). 

Mellan headern och footern finns sju stycken huvudinnehåll. I första boxen sträcker en stor 

bild sig över hela sidans bredd och övrigt huvudinnehåll har två och tre kolumner.  
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Figur 14: Struktur 

 

Figur 15: Mailfunktion 

 

Figur 16: Kontaktsätt 

 

 

 

 

Figur 17-1: Chattjänst 

 

 

Figur 17-2: Chattjänst

 

 

På denna sida finns det totalt 14 visuella kommunikationselement och 2122 tecken. Sju av 

dessa bilder fungerar som klickbara länkar. Den stora bilden föreställer två män och två 

kvinnor. I den andra bilden föreställer en kvinna. Texten är vänsterställd och via texter i blått 

kan man navigera vidare. Det är huvudsakligen kommunikation via bilder och dessa 

kompletteras med av texter. Två av bilderna på sidan är människocentrerade. Bildernas 

betydelse är enkel att förstå, t.ex. mail och telefon (Se figur 15).  

 

De första två boxarna har kort text och använder “詳しく見る” (“läs mer”) med blå färg för 

att länka vidare till detaljerad information. Under chat, mail och telefon beskrivs tydligt 

kundtjänstens öppettider , när de stänger och hur länge de tar för att besvara kundens frågor 

(Se figur 16). Det finns inget chattfönster som öppnas automatiskt som på den svenska sidan 

men chattens öppettider är tydligt utskrivna. Det förklaras hur personinformation hanteras 

under “個人情報の取り扱いについてを読む” (“hantering av personinformation”) och det 

är utskrivet att “e-mail support” måste användas när chattjänsten inte är öppen. När man 

 32 
 



 

trycker på denna bild till höger öppnas en chattfönster och om chatten är tillgänglig kommer 

en popup så chatten kan börja (Se figur 17-1 och 17-2).  

 

Sammanfattning av resultat IKEA:s webbplatser 

Sammanfattningsvis har de svenska webbplatserna mer tecken men det finns lika många 

visuella kommunikationselement på både svenska- och japanska webbplatserna (Se tabell 5).  

 

Tabell 5: Sammanfattning resultat IKEA:s webbplatser 

 
*enligt luft.co.jp 

**manuellt beräknade 

 

Vad gäller visuell kommunikation så finns det mer produktbilder på den svenska förstasidan 

och mer loggor, ikoner och banners på den japanska sidan. På den svenska kontaktsidan finns 

det däremot mer loggor, ikoner och banners men på den japanska kontaktsidan finns det mer 

“övriga” fotografier.  

 

5.2. DAIKIN:s webbplatser 
DAIKIN:s svenska förstasida: struktur, text, bilder och animationer 

DAIKIN:s webbplatser (förstasida och kontaktsida) är hämtad den 30:e december 2017 och 

här beskrivs struktur och visuella kommunikationselement på webbplatsen.  

 

Utvecklaren från DAIKIN berättade att företaget har skapat regler för hur webbplatserna på 

de olika marknaderna ska se ut så att alla marknader integreras på ett sätt. Webbplatserna är 
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uppbyggda av en mall som utvecklades i Japan. Mallen uppdateras och utvecklas löpande och 

ska användas av alla lokala utvecklare av webbplatser.  

 

På förstasida finns en tydlig header, innehåll och footer (Se figur 18). Deras logotyp ligger 

längst till vänster och en sökfunktion ligger längst höger samt under navigationsmenyn  (Se 

figur 19). Det finns inga knappar som man kan välja språk så den är bara tillgänglig på 

svenska precis som IKEA. Vissa av boxarna har delats upp i en, två eller tre kolumner. 

Ovanför footern finns det tom yta där information kan komma. I footern finns flera interna 

länkar om allmän information och även länkar till sociala medier (Se figur 20). 

 

Figur 18: Struktur 

 

 

Figur 19: Header 

 

Figur 20: Footer 

 

 

 

 

 

Det finns 25 visuella kommunikationselement och 3385 tecken. Texten är vänsterställd. 

Länkarna på sidan är inte text utan utformade som knappar. Alla bilder föreställer människor, 

även i videon som sträcker sig en hel sidas bredd på första boxen porträtteras människor. (Se 

figur 21). Människorna i bilderna kan antas vara familjer, personal och kunder, förälder och 

barn. Det finns elva ikoner som används med text (Se figur 22). De sex bilderna under 

rubriken fritidshus och kontor fungerar som länkar.  
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Figur 21: Bilder 

 

Figur 22: Ikoner 

 

 

DAIKIN:s japanska förstasida: struktur, text, bilder och animationer 

Det finns B2C (Business to Consumer, dvs. sidor riktade till privatkonsumenter) och B2B 

(Business to Business, dvs. sidor riktade till företagskunder) sidor för DAIKIN Japan men för 

denna uppsats har enbart B2C-sidan analyserats eftersom undersökningen har avgränsats till 

B2C-webbplatser. På denna sida finns det en tydlig header och under den följer en horisontell 

meny (Se figur 23). Sedan följer huvudinnehållet och footer. Hela sidan är centrerad och 

bilderna på sidorna sträcker sig över hela sidans bredd. I boxarna 2,3,5 och 6 finns tom yta på 

båda sidorna. Logotypen ligger högst upp till vänster och sökfunktionen som bara visas med 

ikonen ligger högst upp till höger.  

 

Figur 23: Struktur 

 

 

 

Figur 24: Bilder, text och länk 

 

 

Figur 25: Maskot “Pichon-kun” 

 

På denna sida finns det 32 visuell kommunikationselement och 2817 tecken skrivna. Bilderna 

föreställer produkter, människor och rum. Det finns flera bilder på barn och familjer. På 

bilden som presenterar företaget porträtteras två män som skakar hand. Vissa bilder fungerar 

som länkar, vissa inte. Texten är vänsterställd. Texten är för det mesta på japanska men 
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engelska används också delvis. När man klickar på en länk och sedan återvänder till 

ursprungssidan ändras länkens textfärg till blå så att man ser vilken länk man har redan 

klickat på (Se figur 24). DAIKIN har en maskot för sitt företag som heter “Pichon-kun” (Se 

figur 25) som syns på flera bilder.  

 

DAIKIN:s svenska kontaktsida: struktur, text, bilder och animationer 

På kontaktsidan finns det header och footer som på hemsidan. Information är vänsterställd 

och huvudinnehåll tre har två kolumner, huvudinnehåll fyra har tre kolumner och 

huvudinnehåll fem har fyra kolumner. När man klickar på första innehåll flyttas man ner till 

ett kontaktformulär där man fyller i sina kontaktuppgifter och kan skriva ett meddelande till 

kundtjänsten. Man skickar genom att klicka på en knapp. Det finns ingen FAQ-rubrik. Denna 

sida är enkelt strukturerad och simplistisk. (Se figur 26). 

 

Figur 26: Struktur 

 

Figur 27: Animation  

 

 

 

 

 

 

 

 

På denna sida finns det en bild under den horisontella menyn och en animation ovanför 

footern (Se figur 27). Totalt finns 4 visuell kommunikationselement och 2066 tecken skrivna. 

Texten är vänsterställd. På bilden syns en man men bilden är suddig. Det finns en symbol i 

form av ett hänglås i kontaktformuläret -  “form secured by formstack” -  för att indikera 

säkerhet. 

 

 

 36 
 



 

DAIKIN:s japanska kontaktsida: struktur, text, bilder och animationer 

På denna sida finns en tydlig header och en horisontell meny (Se figur 28). Under menyn 

finns innehåll och footer. Efter den första bilden och innan footern finns banners. Logotypen 

ligger längst till vänster. Sökfunktionen ligger längst höger precis som på kontaktsida. Om 

man trycker på sökfunktionen kommer en pop-up där man kan fylla i sökord (Se figur 29). 

Footern på denna sida är annorlunda uppbyggd och det finns inga interna och/eller externa 

länkar (Se figur 30). Det finns även en knapp längst ner till höger för att scrolla upp på sidan 

(Se figur 30). 

 

Figur 28: Struktur 

 

 

Figur 29: Sökfunktion 

 

Figur 30: Footer  

 

På denna sida finns det 25 visuell kommunikationselement och 891 tecken skrivna. I headern 

används en bild som visar tre kvinnor och Club DAIKIN-bannern fungerar som intern länk. 

Texten är vänsterställd. I sökrutan som ligger under  FAQ finns det en text “お問い合わせ内

容をご入力ください” (“skriv din fråga tack”) och även en exempeltext hur man kan skriva 

frågor (Se figur 31). TIll vänster finns en lista över vanligt förekommande frågor och när man 

trycker på en av frågorna öppnas en ny flik (Se figur 31). Det finns många ikoner vid 

rubrikerna som gör att innehållet blir tydligare (Se figur 32).  
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Figur 31: Exempeltext i sökruta 

 

 

Figur 32: Ikoner 

 

 

Sammanfattning av resultat DAIKIN:s webbplatser 

Tabell 6: Sammanfattning resultat DAIKIN:s webbplatser 

 
*enligt luft.co.jp 

**manuellt beräknade 

 

Sammanfattningsvis finns det mer tecken på de svenska webbplatserna medan det finns mer 

bilder på de japanska webbplatserna (Se tabell 6). Det finns mer loggor, ikoner och banners 

på den svenska förstasidan men det finns mer av dessa på den japanska kontaktsidan. Det är 

ingen skillnad i antalet animationer mellan de svenska och japanska webbplatserna. 

 

5.3. Sammanfattning av resultat från intervjuer med designer 

respektive utvecklare hos IKEA och DAIKIN 
Detta avsnitt redogör för svaren från samtliga respondenterna. Sammanfattningen består av 

två olika delar.  

 

UX designer hos IKEA 

Christian Viterius arbetar på IKEA Communications som en experience designer. 
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Under intervjun bad jag Viterius att berätta hur man på IKEA resonerar kring webbdesign 

och uppbyggnad av deras webbplats. Han berättade att för honom är webbdesign ett sätt att 

kommunicera och att berätta historier från designer till användare. Genom att kommunicera 

via webben ges den potentiella kunden, utifrån sitt köpmönster en bättre användarerfarenhet 

och en så logisk och tilltalande köpupplevelse som möjligt.  

 

Vad som är mest relevant för min undersökning är att Viterius tycker att en kombination av 

informativ och estetiskt tilltalande webbplats är det bästa. Han berättade vidare att 

webbplatsen ska ha ett väldigt klart syfte, användare ska kunna hitta vad de vill ha direkt, det 

ska inte vara oklart var man hamnat eller hur man kommer kunna att lösa sitt problem. Detta 

kan dock inte tolkas som att han i min undersökningskontext representerar kriterier för en 

LC-kultur.  

 

Som svar på min fråga om hur mycket bilder en webbplats ska innehålla säger han att “en 

bild säger mer än tusen ord”. Han förklarar att en bild säger vad webbplatsern vill 

kommunicera samtidigt som det är bra att ha text som kompletterar bilden. På samma sätt 

som ovan så tolkades detta svar att han har en tendens att använda mer bilder och det blev 

väldigt uppenbart att han ser texten som ett sätt att komplettera bildspråket. Däremot hävdade 

han att om en webbplats ska ha mer bilder och mindre text, så beror det på syftet med 

webbplatsen. Han gav exempel på IKEA:s sida och sa hur mycket inspiration deras design 

vill ge till kunder via webben. På det sättet kan man tänka sig att använda mer bilder och 

texter för att komplettera bilders budskap.  

 

På frågan “Vilka typer av bilder har ni använt” svarade han att det är väldigt olika från 

projekt till projekt. Han förklarade däremot att de bilder som fungerar bra är rumsbilder som 

kunder kan tänka sig att “det här skulle kunna vara mitt hem”. Om man istället tittar på 

sociala medier är bilderna mer fokuserade på produkterna. Som användare av sociala medier 

tittar man mer på produkbilder än man läser texter. Viterius säger vidare att japanska 

webbplatser och svenska webbplatser ser annorlunda ut eftersom bilder som lockar de 

japanska och svenska användarna är olika. 
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Respondentens svar på den sista frågan “hur mycket text en webbplats ska innehålla” är att 

“desto mindre desto bättre”. Han menar att eftersom användarna i allt större utsträckning 

använder mobiltelefonen för surfning behöver man titta på den utvecklingen. IKEA:s 

preliminära tanke är att de vill sälja möbler, och därför ska kunderna inte behöva sitta och 

scrolla ner genom texter för att kunna hitta produkter. För det kan i så fall motverka att de gör 

inköp på hemsidan. Därför tycker Viterius att texten ska vara så kortfattad som möjligt. Han 

hävdar vidare att det är viktigt att komma till poängen direkt, var så tydlig och rak som 

möjligt men ändå ha någon slags skojfrisk känsla i texten. Han avslutar att betona igen att det 

är väldigt viktigt att komma till poängen direkt.  

 

Utvecklare hos DAIKIN 

Tsugumi Nakasako arbetar hos DAIKIN som utvecklare. Under intervjun berättar Nakasako 

vad hon upptäckt på webbplatser i EU-länder. Hon berättar att EU länder föredrar 

webbplatser är enkel strukturerade. Hon menar att det inte finns så mycket förklarande text på 

webbplatserna. Hon berättar vidare att texter som är med på webbplatser inte brukar betonas 

så mycket. När det gäller viktig information som rabatt och nyheter så ser man inte stora 

skillnader mellan den viktiga informationstexten och de andra vanliga texterna. Ytterligare 

används fler ikoner på webbplatser i EU-länder. Sedan tar Nakasako upp Kinas webbplats 

och berättar att det finns mycket information, förklarande text och många färger på 

webbplatser. Framförallt röd och guld färg eftersom de färgerna betyder att man välkomna 

pengar. De färgerna används ofta för viktig informationen för att betona och för att få kunder 

att bli uppmärksamma.  

 

För japansk design förklarar respondenten att när man skapar webbplatser är det viktigt att 

använda animationer, flash och bilder. Genom att använda dessa visuella kommunikationssätt 

kan man få en känsla och inspiration från webbplatsen. Nakasako tänker att det är bra om det 

finns mer bilder och mindre text eftersom när användarna får känsla och blir inspirerade så 

kommer de att stanna längre tid på webbplatsen och läser mer information. Samtidigt har 

bilder och animationer betydelse för att lättare kunna förmedla budskap från företaget till 

kunder. Det fungerar bra för företag för att berätta företagets budskap och det påverkar även 

kundens förståelse av webbplatsen och gör det lättare att skapa en bild av företaget och dess 

produkter. Hon betonar vidare att det är viktigt att använda bilder och bättre om det finns 
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mindre text, men att det fortfarande finns för mycket text på många japanska webbplatser. 

Japanska konsumenter gillar att läsa recensioner för att ta reda på vad andra kunden upplevt 

så det är också bra att ha med. Nakasako avslutar med att säga att allt vad hon berättade och 

påpekade relaterar till att japanska konsumenter vill kunna känna sig säkra och trygga på en 

webbplats. På så sätt stärker det företagets trovärdighet och även deras produkter.  
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6. Analys och diskussion  
I detta avsnitt redovisas analysen av undersökningens resultat samt en diskussion kring dessa. 

Företagens respektive förstasida och kontaktsida har analyserats utifrån kulturella skillnader 

mellan Japan och Sverige genom att använda Würtz (2006) ramverk som i sin tur bygger på 

Halls teorier och Hofstedes kulturella dimensioner (Se tabell 7). Även en ytterligare aspekt 

som jag tycker är intressanta tas upp.  

 

Tabell 7: Sammanfattning av Würtz resultat (Würtz, 2006, s.295) 

Sammanfattning av Würtzs observationer 

# Parameter: Tendens i HC-kulturer Tendens i LC-kulturer 
1 Animation Stor användning av animering, 

särskilt i samband med bilder av 
människor i rörelse 

Mindre användning av animering, 
huvudsakligen reserverad för att 
markera effekter, till exempel i text 

2 Främjande av 
värderingar 

Bilder främjar värden som är 
karakteristiska 
för kollektivistiska samhällen 

Bilder främjar värden som är 
karakteristiska 
för individualistiska samhällen 

3 Bilder på individer 
tillsammans med 
produkter eller inte 

Bilder visar produkter och varor 
som används av personer 

Bilder visar individers livsstilar, med 
eller utan direkt betoning på 
användningen av produkter eller 
varor 

4 Grad av transparens Länkar främjar ett utforskande 
sätt att navigera på webbplatsen; 
processorienterad 

Flertalet tydliga signaler i samband 
med 
navigering på en webbplats; 
målinriktad 

5 Linjär vs parallell 
navigering på 
webbplatsen 

Många sidfält och menyer, 
öppnande av nya 
webbläsarfönster för varje ny sida 

Få sidor och menyer, konstant 
öppning i samma webbläsarfönster 

 

6.1. Analys utifrån Würtz parametrar av kulturella dimensioner samt 

analys av intervjusvar 
1) Animation 

Enligt Würtz (2006) har HC-kulturer tendens att använda mer animationer på webbplatser än 

LC-kulturer. LC-kulterer tenderar att använda animationer för att markera effekter i till 

exempel text.  
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Det finns ingen större skillnad i antalet animationer mellan de japanska- och svenska 

webbplatserna som har undersökts. IKEA:s japanska webbplats har något fler animationer än 

den svenska men skillnaden är liten. Däremot kan man se att typen av animationer som 

används delvis är olika.  

 

När man tittar på IKEA:s förstasidor upplevs den svenska sidan som mer statisk än den 

japanska sidan eftersom den japanska förstasidan har en stor animation som innehåller 

information om nyheter och erbjudande till kunder.  

 

Den svenska sidan har en animation som gör att menyn följer med ner på sidan när man 

scrollar vilket gör sidan mer praktisk att använda. Det gör inte menyn på den japanska sidan 

men istället finns det en knapp för att snabbt scrolla upp till sidans topp. På samma sätt har 

DAIKIN en animerad meny på den svenska webbplatsen som följer med ner när man scrollar 

ned på sidan. Motsvarande finns inte på den japanska sidan som istället har en knapp som 

man kan ta sig till sidans topp med. En annan animation på den DAIKIN:s japanska 

webbplats är att knapparnas färger byts efter att man klickat på dem. I bilderna på den 

japanska förstasidan finns förutom människor också DAIKIN:s maskot. Maskoten 

förekommer inte på de svenska webbplatserna. Däremot har den svenska förstasidan en video 

där människor förekommer.  

 

Utifrån iakttagelserna ovan så kan en möjlig tolkning vara att svenska sidor har tendens att 

använda animering som har samband med effekter, t.ex. i texter och praktiska sammanhang 

som menyer vilket överensstämmer med Würtz (2006) resultat. Däremot kan man se att 

animering på de japanska sida har mer samband med bilder av människor i rörelse vilket kan 

betyda att Würtz teori stämmer. Sambandet är tydligare hos DAIKIN än hos IKEA. 

 

En ytterligare tolkning av ovan är att DAIKIN från början är skapad av japanska utvecklare 

och att HC-värderingar därför syns på både de svenska och de japanska sidorna, till exempel 

animationer. På samma sätt är IKEA:s sidor från början utvecklade av svenskar så därför är 

de animeringar som finns mer av praktisk typ så som Würtz beskriver.  
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Det finns tendenser i användningen av animation som överensstämmer med Würtz resultat 

men min analys är att det inte finns några tydliga samband mellan användningen av 

animation och kulturell kontext på de sidor som jag har studerat.  

 

På frågorna som rörde  användande av animation svarade respondenten från DAIKIN att det 

är viktigt att använda animationer, flash och bilder. Sedan resonerade hon också så att det är 

bra om det finns mer bilder än text på sidan eftersom bilder skapar mer känsla och inspiration 

än text och får användarna att stanna längre på sidan och troligtvis också handla mer. Hon 

berättade vidare att bilder och animationer fungerar bra för att förmedla företagets budskap 

och det påverkar även kundens förståelse för webbplatsen och gör det lättare att skapa en bild 

av företaget och dess produkter. Respondenten från IKEA sa också att man på IKEA 

använder sig mer av bilder än text, speciellt i de mobilanpassade kanalerna. Så här långt 

resonerar alltså respondenterna ganska lika trots deras olika kulturella bakgrund. 

Respondenten från DAIKIN betonade dock flash och animationer mer än respondenten från 

IKEA vilket kan tydas som typiskt för HC-kulturer vilket då överensstämmer med Würtz 

slutsatser att HC-kulturer tenderar att använda sig mer av animationer. Övergripande var det 

dock inga väsentliga skillnader i hur respondenterna resonerade kring användning av bilder 

och text i webbdesignen.  

 

2) Främjande av värderingar  

Om man resonerar i enlighet med Hofstedes teori kan man förvänta sig att webbplatser ska 

visa skillnader i värderingar beroende på vilket land sidan skapats i. HC-kulturer har tendens 

att betona kollektivism och LC-kulturer har tendens att betona individualism.  

 

LC-kulturer präglas av individualism och tenderar att betona värden såsom frihet och egen tid 

samt vara feminina, dvs skillnaden mellan könen är mindre. Maktdistansen är låg. 

HC-kulturer är mer kollektivistiska och betonar värden som familj samvaro. HC-kulturer 

värderar maskulinitet, dvs. skillnad mellan könsrollerna och maktdistansen är hög. Dessa 

kulturella värden visas genom bilder enligt Würtz (2006).  

 

På IKEA:s svenska förstasida finns förutom flera produktbilder bilder som visar fika, en 

öppen spis och julsaker. Bilderna kan tolkas som att de är typiska saker som svenskar ofta 
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förknippar med egen tid. På kontaktsidan finns en bild som visar en glad man och kvinna. 

Användning av dessa typer av bilder kan tolkas som att det återspeglar individualistiska 

värderingar. Som exempel kan de bilder som visar fika förknippas med svenska värderingar 

kring egentid och frihet. Att kontaktsidan visar en bild som föreställer både män och kvinnor 

kan också tolkas som en återspegling av svenska värderingar om jämlikhet där båda könen 

kan arbeta i en kundtjänst.  

 

På IKEA:s japanska förstasida återfinns fler produktbilder än människocentrerade bilder. 

Däremot finns det också flera övriga bilder som föreställer högtider, mat, husdjur samt en 

maskot i form av ett mjukisdjur som säger “lek är alla barns rätt”. På IKEA:s japanska 

kontaktsida är de flesta bilderna bilder på annat än produkter eller människor. Även om 

skillnaden i antalet bilder av respektive sort inte är jättestor så tyder användandet av bilder på 

IKEA:s japanska sidor att dessa återspeglar värden som är mer förknippade med HC-kulturer 

såsom högtider och barn/familj.  

 

På DAIKIN:s svenska och japanska förstasidor finns det lika många människocentrerade 

bilder men den japanska sidan har fler som föreställer familjer med barn jämfört med den 

svenska som har fler bilder på ensamma individer. På vardera kontaktsida finns det bara en 

människocentrerad bild. Det verkar alltså inte finnas en tydlig koppling till kulturell kontext 

och användandet av människocentrerade bilder. På DAIKIN:s japanska förstasida finns flera 

övriga bilder som föreställer allt från rum, till städer och företagets maskot. Detta finns inte 

på den svenska sidan. Den japanska förstasidan har också bilder på produkter vilket inte den 

svenska sidan har. Den japanska sidan visar alltså upp en större variation av bilder än den 

svenska sidan vilket kan tolkas som att den svenska sidan är mer rättfram på det sätt som Hall 

(1976) beskriver. Den japanska sidan har också fler bilder på familjer och barn vilket 

överensstämmer med värderingar inom en HC-kultur.  

 

Det är också intressant att på de bilder på DAIKIN:s kontaktsida som beskriver kundtjänst är 

endast kvinnor avbildade och på de bilder som representerar företaget i stort avbildas män. 

IKEA:s japanska kontaktsida har däremot bilder som visar både män och kvinnor. 

Användningen av dessa bilder kan kopplas till begreppen hög- och låg maktdistans och 

maskulinitet som beskrivs av Hofstede et al (2011). Det japanska samhället präglas av 
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maskulinitet och åtskillnad av kön och ålder enligt Hofstede et al (2011) vilket alltså syns 

tydligt på DAIKIN:s sida. I kontrast till detta är svenska samhället mer jämlikt mellan män 

och kvinnor vilket återspeglas i IKEA:s sida. Att IKEA:s japanska kontaktsida visar upp en 

mer jämställd bild av kundtjänst kan alltså vara en influens från Sverige och dess kultur med 

låg maktdistans. Dessa fenomen har också setts i Würtzs studie. Utifrån dessa iakttagelser är 

min tolkning att svenska- och japanska kulturella värden har återspeglats i användandet av 

bilder på de båda sidorna.  

 

Vad som är värt att tänka på är vad UX-designern hos IKEA berättade; att det är upp till 

länderna själva att välja vilken typ av bilder de vill använda på sina sidor. Det betyder att 

japanska kulturella värderingar kan styra valet av bilder eftersom det är IKEA Japan som 

själva väljer bilder till sin sida och IKEA Sverige som väljer bilder till sin sida. Att den 

japanska sidan har mer bilder föreställande familjer, barn och så vidare som reflekterar 

HC-värderingar är i så fall ett resultat av att IKEA Japan själva valt bilder till sin sida och 

alltså valt bilder, medvetet eller omedvetet, som reflekterar den egna kulturens värderingar.  

 

En annan intressant observation enligt mig är att det finns många slogans på IKEA:s japanska 

förstasida. Würtz (2006) skriver att slogans inte använts enbart för att endast främja produkter 

utan också hela livsstilar (Würtz, 2006, s.286-287). Sloganen “やっぱり家がいちばん” som 

betyder ungefär “Hemma bäst” kan man tolka som att den inte enbart för fram IKEA:s 

produkter utan att den också främjar hur viktigt hemmet är. Jag tolkar det som att IKEA 

Japan använder denna slogan för att föra fram ett värde som tilltalar kunderna. Att använda 

slogan kan förmedla mer om företaget än bara dessa produkter är ett fenomen som 

förekommer ofta i HC-kulturers kommunikationsstil. 

 

I intervjun svarar respondenten från IKEA att det är bra att använda bilder på webbplatser för 

att kommunicera effektivt med besökarna. De bilder som fungerar bäst är enligt honom stora 

rumsbilder. Det ger inspiration och framkallar känslor hos de potentiella kunderna som 

besöker webbplatsen och får dem att börja tänka i stil med “ det här skulle kunna vara mitt 

hem”. Respondenten svarar även att “desto mindre desto bättre” på frågan “hur mycket text 

en webbplats ska innehålla”. Han ser framför allt texten som ett sätt att komplettera 
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bildspråket. Respondenten betonade att det är viktigt att komma till poängen direkt, att var så 

tydligt och rak som möjligt men ändå ha någon slags “skojfrisk känsla” i texten. 

 

Min tolkning av dessa svar är att man i IKEA:s webbdesign har en stark tendens att använda 

mycket bilder. Detta är vanligtvis ett kännetecken som en HC-kultur skulle ha. Detta stödjer 

inte antagandet att kulturskillnader återspeglas i användningen av visuell kommunikation 

eftersom IKEA i grunden är ett svenskt företag, det vill säga kommer från en LC-kultur. 

Däremot tolkar jag hans resonemang kring att det är viktigt att “snabbt komma till poängen” 

som något som överensstämmer med rättframhet i Halls (1976) teorier. LC-kulturens 

kommunikationsstil har alltså på det här sättet speglats i webbdesign och användning av 

visuell kommunikation. Vad gäller valet av bilder så svarade respondenten att rumsbilder 

fungerar bäst vilket kan tolkas som ett tecken på att LC-kulturella värderingar spelar in 

eftersom de visar på livsstil snarare än vad kunden får för värde av produkten vilket är i linje 

med Würtz (2006) slutsatser.  

 

3) Individer tillsammans med produkter eller inte  

Genom att referera Marcus och Gould (2000) beskriver Würtz (2006) i sin undersökning om 

individer porträtteras separat eller tillsammans med produkter. Baserad på teorierna om 

kollektivism och individualism kan det förstås att HC-kulturer placerar hög betydelse vid 

människor medan ett individualistiskt samhälle tenderar att fokusera på produktvärde och 

konsumentupplysning. Würtz (2006) beskriver att när en produkt inkluderar individer 

återspeglar det HC-kulturens värden och tar bort fokuset på vad produkter erbjuder och visar i 

stället vad personen får när produkten kommit till henne/honom. LC-kulturer å andra sidan 

använder bilder föreställande livsstilar, med eller utan betoning på användningen av 

produkterna (Würtz, 2006, s.289). 

 

IKEA:s svenska förstasida visar endast bilder föreställande produkter. Resultatet kan delvis 

förklara med Würtzs parametrar kring LC-kulturers kommunikationsstil. Rättframheten i 

LC-kulturers kommunikationsstil har påverkat hur bilden visas. Att visa tydligt vad IKEA 

Sverige har för produkter och visa på produktvärdet för kunden har återspeglats i 

webbdesignen. Jag tolkar det som att anledningen till att bilderna inte visar individer är att 

deras huvudsakliga fokus ligger på produkterna, hur dessa kan användas och inte på kunden i 
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sig. Produktbilder med individer syns inte heller på IKEA:s japanska sida. Däremot finns det 

andra mer varierande bilder på sidan som bilder på mat och högtider. Detta kan möjligtvis 

tolkas som att i stället för att visa vad konsumenten får förutom själva produkten när 

produkten kommit till henne/honom, visar det ytterligare fördelar och värden hos IKEA än 

bara själva produkterna vilket är ett kännetecken för HC-kulturer.  

 

En tendens att använda bilder på produkter tillsammans med individer kunde jag inte se på 

DAIKIN:s svenska förstasida vilket då överensstämmer med IKEA:s svenska förstasida. 

Trots att deras produkter är fysiska saker var inte fokuset på produkterna i sig utan bilderna 

visar mer var man kan använda DAIKIN:s produkter. Animationen högst upp på sidan visar 

en kvinna först med sin familj och sedan på jobbet. I filmen använder hon luftkonditionering 

från DAIKIN även om produkten inte är i fokus. Det kan anses som att animationen (videon) 

mer visar kvinnans dagliga liv och livsstil och att produkten i sig inte är i fokus vilket 

överensstämmer med Würtz analys att LC-kulturer snarare visar livsstilar än människor med 

produkter.  

 

DAIKIN:s japanska sida har flera bilder på människor tillsammans med produkter som till 

exempel en far och son som tar ett bad uppvärmt av en DAIKIN-produkt och ett barn på ett 

uppvärmt golv. Det överensstämmer med Würtz slutsats att HC-kulturer tenderar att ha bilder 

på människor tillsammans med produkter.  

 

4) Grad av transparens 

Transparens innebär hur mycket användare behöver bearbeta för att hitta informationen som 

de vill ha (Würtz, 2006, s.291). Generellt sett så behöver användaren av webbplatser från 

HC-kulturer klicka flera gånger för att hitta informationen man söker. Motsatsen gäller 

webbplatser från LC-kulturer som har högre grad av transparens. 

 

Jag anser att IKEA:s svenska- och japanska sidor har samma grad av transparens. Hela 

webbplatsen består av bilder och beskrivande texter. Bilderna och både interna och externa 

länkar kompletteras med kort beskrivande text och det förklaras tydligt vilken information 

ligger bakom genom att man använder rubriker och bilder. Vad som skiljer den svenska sidan 

från den japanska sidan är den animerade meny som beskrivits ovan. Menyn på den svenska 
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sidan följer med ner när man scrollar på sidan och menyn visar vart på sidan användaren är. 

Användaren behöver inte anstränga sig för att hitta meny igen. För att hitta menyn på den 

japanska sidan däremot så måste man gå tillbaka varje gång om man vill titta på menyn eller 

så man kan trycka den knappen som ligger längst ner till höger som tar användaren till sidans 

topp.  

 

DAIKIN:s svenska- och japanska webbplatser har också samma grad av transparens. Båda 

webbplatser har använder bilder med kort beskrivande text för att visa information och 

menyn har också skapats på samma sätt som IKEA:s sida. Det gör det lättare för användare 

att hitta information. En sak som är värd att tänka på är att graden av transparens också kan 

påverkas av mängden av information på webbplatsen och inte bara av webbplatsens struktur. 

DAIKIN:s japanska sida har väsentligt mycket mer information än den svenska sidan. Den 

svenska webbplatsen är enkelt strukturerad och jag upplever det som relativt enkelt att 

navigerat. Information är utformad på samma sätt med en kort beskrivning och en knapp 

under. Det är naturligtvis möjligt att DAIKIN:s verksamhet i Japan är större än den i Sverige 

med mer produkter m.m. vilket påverkar informationsmängden på hemsidan.  

En intressant fenomen på DAIKIN:s japanska förstasida är textlänkarnas färger ändras när 

man klickar på dem. När man klickar på en länk så ändras färgen från svart till blå så 

användaren kan se vilka textlänkar man redan har klickat på och inte. På DAIKIN:s japanska 

kontaktsida finns dock något som är typiskt för som LC-kultur. Det finns en kollektion av 

länkar med begränsad beskrivande texter. Detta kan tolkas som en kombination av HC- och 

LC kulturella tendenser. Man kan tolka detta som att den japanska sidan adapterat den stilen 

från LC-kultur samtidigt de behåller japansk stil. 

 

Utifrån dessa iakttagelser kan en möjlig tolkning vara att de svenska sidorna delvis är mer 

målinriktade och de japanska sidorna är mer processorienterade. Att komma fram till 

poängen och vara tydligt upplevs som viktig på de svenska sidorna. De japanska sidorna är 

mer processorienterade för att användaren ska komma fram till informationen som denne 

letar efter. Sammanfattningsvis ser jag ingen större skillnad i graden av transparens men det 

finns vissa enstaka saker som skiljer sidorna åt, som till exempel att de svenska sidorna har 

en navigationsmeny som följer med när man scrollar.  
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5) Linjär kontra parallell navigation 

Denna parameter analyserar navigationsmenyer på hemsidorna och huruvida länkar öppnas i 

nya fönster eller inte. Enligt Würtz är tendensen i HC-kulturer att det ofta förekommer 

pop-up fönster och att mer ljusa färger, olika typsnitt och former används. Würtz (2006) 

skriver att information det på de skandinaviska ländernas webbplatsen som hon studerat 

brukar återfinnas på en enda sida medan asiatiska webbplatser använder mer illustrationer 

och länkar på bilder (Würtz, 2006, s.293).  

 

Jag har inte sett några skillnader i navigationen på de sidor som jag studerat. Samtliga sidor 

öppnas i samma fönster, det gäller både IKEA och DAIKIN:s svenska och japanska sidor. På 

både IKEA:s svenska första- och kontaktsida öppnas endast en sida genom alla interna 

länkar. Däremot öppnas externa länkar såsom Facebook och Youtube  i ett annat fönster när 

man trycker på dessa. På IKEA:s japanska sida öppnas både interna och externa länkar endast 

i en sida. Endast chattfunktionen öppnas i ett nytt fönster, vilket också gäller för den svenska 

sidan. 

 

DAIKIN:s svenska och japanska sidor fungerar på samma sätt. Den enda sidan där länkar 

öppnar ett nytt fönster är DAIKIN:s japanska kontaktsida. Där finns det en FAQ och när man 

trycker på textlänkarna öppnas ett nytt fönster. Alla dessa länkar är dock interna länkar.  

 

Utifrån dessa är min analys att det inte finns stora skillnader i design av navigering mellan 

svenska- och japanska webbplatsen vilket alltså inte överensstämmer med Würtz resultat. 

 

Det är värt att tänk på att varken IKEA Japan eller DAIKIN Sverige helt fritt får utforma sina 

webbplatsen vilket båda respondenterna berättade. Strukturen för båda företagens 

webbplatsen bestäms centralt i Sverige respektive Japan och sedan får de utländska 

marknaderna med viss frihet själva välja vilket innehåll de vill publicera och använda. Det 

gör att eventuella skillnader i design av webbplatserna minskar eftersom man till ganska stor 

del måste anpassa sin design till en mall. 
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6.2. Övriga iakttagelser  
De aspekter som inte direkt relaterar till i Würtzs studie och resultat tas upp här. Utvecklaren 

hos DAIKIN berättade att japanska konsumenter uppskattar att läsa recensioner för att få 

information om vad andra kunden upplevt så många japanska företag publicerar 

kundrecensioner på sina webbplatsen. Hon underströk att allt vad hon berättade och påpekade 

i intervjun relaterar till att japanska konsumenter vill kunna känna sig säkra och trygga på en 

webbplats. Om kunden känner sig trygg på sidan så stärker detta företagets och dess 

produkters trovärdighet. Utifrån det resonemanget kan slutsatsen dras att HC-kulturen har 

speglats i webbdesignen. Användandet av kundrecensioner kan i stor utsträckning tolkas som 

ett svar på HC-kulturers större osäkerhetsundvikande beskrivet av Hofstede et al (2011). 

Genom att ta del av andra kunders omdömen kan den japanska kunden känna större trygghet 

inför sitt beslut om att köpa en produkt eller inte.  

 

En annan iakttagelse på DAIKIN:s webbplats som jag tycker är värd att lyftas fram är deras 

maskot “Pichon-kun”. Japan är välkänd för manga och anime (tecknade filmer och böcker) 

och det finns många olika maskotar i det japanska samhället i stort. Idag ser man maskotar 

nästan överallt. Enligt Tsukamoto (2007) används maskotar för att få vuxnas uppmärksamhet 

genom deras barn. Genom att använda maskotar som tilltalar barn får man barnen och 

indirekt de vuxnas uppmärksamhet och intresse vilket gynnar affärerna. Karaktären är alltså 

ett kommunikationsverktyg som ofta används för att skapa band med mottagaren och 

företagen lägger mycket tid på att ta fram karaktärer som man tror passar deras målgrupper 

(Tsukamoto, 2007, s.1). Det är intressant att det japanska företaget som jag valde har en 

maskot och att denna syns på webbplatser. Maskoten är en intressant observation men det är 

svårt att direkt relatera den till någon av Würtzs parametrar. Istället kan maskoten relateras 

till det som karaktäriserar HC-kulturer enligt Hall (1976) vilket är användning av andra 

kommunikationskanaler än bara ord. Maskoten skapar band och gemensamma referensramar 

med mottagaren. Det budskap maskoten förmedlar kanske skulle kunnat skrivas ut i ord; “vi 

bryr oss om familjen”, “vi är traditionellt japanska” och så vidare men istället får maskoten 

representera dessa värden. Avsändarens och användarnas gemensamma referensram gör att 

budskapet ändå når fram.   
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7. Sammanfattning och slutsatser 
Avslutningsvis sammanfattar jag här iakttagelser och slutsatser genom att återkoppla till 

uppsatsens syfte som är att undersöka hur struktur och användning av text, bilder och 

animation inom webbdesign skiljer sig åt mellan webbplatser från hög- respektive 

låg-kontextuella kulturer. Jag svarar också på min frågeställning om vilka skillnader och 

likheter i webbdesign som går att identifiera och hur användningen av visuell kommunikation 

på webbplatsen skiljer sig åt mellan hög-kontextuella kulturer och låg-kontextuella kulturer 

samt om det går att se samband mellan webbdesign och ett lands kulturella värderingar 

definierade enligt de använda teorierna? 

 

Några större skillnader i navigation eller grad av transparens mellan de svenska och japanska 

webbplatser som studerats för respektive företag har inte observerats. Min slutsats är att det 

är huvudkontoret som troligen bestämmer webbplatsens struktur och att de utländska 

kontoren sedan får använda denna vilket gör att skillnaderna blir små. Inte heller syns någon 

större skillnad i antalet element av visuell kommunikation mellan webbplatserna. Det finns 

små skillnader i antal element men inte tillräckligt stora för att kunna dra slutsatsen att det 

finns en tydlig trend. Intervjuerna bekräftar detta då båda respondenterna svarade att de 

tyckte det var bättre med mer bilder och animation än mycket text.  

 

Det finns mer text på de svenska sidorna än på de japanska vilket till viss del stödjer 

antagandet att LC-kulturer kommunicerar mer med ord än HC-kulturer vilket 

överensstämmer med Würtzs resultat (Würtz, 2006, s.296-297). Andra intressanta 

observationer som gjorts är användningen av en maskot på DAIKIN:s japanska webbplats 

som får ses som något typiskt för japansk HC-kultur. Det Nakasako berättade om att japanska 

konsumenter tycker det är viktigt med kundomdömen på webbplatsen är också något som 

stödjer antagandet att HC-kulturer är mer osäkerhetsundvikande. Det är också intressant att 

IKEA:s svenska webbplats enbart går att använda på svenska medan IKEA:s japanska 

webbplats går att använda på både japanska och engelska.  

 

Även om antalet bilder inte skiljde sig så mycket åt så går det att se tendenser i vilken typ av 

bilder som verkar föredras i Sverige respektive Japan. På både IKEA:s och DAIKIN:s 
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japanska webbplatser finns bilder som återspeglar värderingar som är typiska för HC-kulturer 

såsom de definierats av Hall (1976), Hofstede et al (2011) och Würtz (2006). Det finns fler 

bilder på familjer, barn och bilder föreställande traditioner på de japanska webbplatserna. På 

de svenska webbplatserna är det fler produktbilder eller bilder som visar på mer av livsstilar. 

Det resultatet är alltså i samma linje som Würtz resultat (Würtz, 2006). Det var intressant att 

se att IKEA Japan hade bilder på både män och kvinnor (dessutom av olika etnicitet) när de 

avbildade kundtjänst medan DAIKIN enbart hade asiatiska kvinnor på sina kundtjänstbilder. 

När DAIKIN avbildade personer som representerade företaget generellt var det däremot män. 

Det visar på skillnader i synen på maskulinitet och femininitet mellan HC- och LC kulturer. 

 

Jag vill avsluta med ett par sista tankar. Würtz studie visade på skillnader utifrån hennes 

parametrar medan min studie inte visade på lika stora skillnader. Würtz (2006) studerade fler 

sidor och länder än vad som gjorts i denna studie vilket kan ha påverkat respektive studies 

resultat. Man ska dock komma ihåg att Würtz studie gjordes för mer än tio år sedan så det 

finns också en möjlighet att världen blivit lite mindre och att skillnader i webbdesign minskar 

med globalisering av företag och samhällen. När olika kulturer på LC/HC-skalan kommer i 

mer kontakt med varandra så kan man anta att kulturskillnaderna minskar.  

 

Jag vill också vara tydlig med att jag vet om att man inte kan dra för stora slutsatser av min 

studie som begränsats till två företag från två länder. Eftersom syftet varit att analysera och 

identifiera skillnader och likheter på de valda webbplatserna har studien dock gett en inblick i 

vilka övergripande tendenser och skillnader i webbdesign som finns mellan Japan och 

Sverige. Min studie har också innehållit delvis kvantitativ analys vilket tydligt visade att det 

inte finns stora skillnader mellan webbplatserna vad gäller text och antalet bilder något som 

inte tidigare studier redovisat. Att studien även inkluderat intervjuer, vilket exempelvis Würtz 

studie inte gjorde, ökar förståelsen för hur designers i respektive land resonerar kring 

webbdesign. Det bidrar till nya insikter och har även skapat högre trovärdighet för mitt 

resultat.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 
En framtida studie av samma område skulle därför kunna vara bredare och studera fler 

webbplatsen från flera typer av företag för att kunna se större trender samt skillnader och 

likheter.  

 

En annan möjlig forskning är att utföra användartest. Min studie har genomförts utifrån min 

perspektiv och webbdesigners perspektiv men för att utveckla vidare webbdesignen och 

undersöka om designen verkligen är anpassad för användare skulle framtida studier också 

kunna innehålla användartest. På så sätt kan man utvärdera om webbplatser som 

webbdesigners tror de är anpassade för en viss grupp av användare eller kultur verkligen är 

uppskattade av dessa, är lätta att använda och så vidare. Sådana användartest kan till exempel 

genomföras genom intervjuer av användare eller experiment där användare får testa olika 

versioner av samma webbplats.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Kan du presentera dig kort vem du är och vad du jobbar med? 
Hur länge har du jobbat som ux designer? Globalt menar du/ vilka marknader arbetar du mest 
?  
 
2. Är det något speciellt behöver man tänka på när man designar webbsidor för användare i 
andra länder? 
 
3.Om du rent allmänt får berätta om vad som är viktigt att tänka på när du designar Ikeas 
webbsidor, vad skulle det vara?  
 
4. Hur tänker du kring att en webbsida ska vara informativ å ena sidan och estetiskt tilltalande 
å andra sidan?  
 
5. Hur tänker du kring att hur mycket bilder en webbsida ska innehålla? 
 
6. Hur tänker du kring hur mycket text en webbplats ska innehålla 
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Bilaga 2 : IKEA och DAIKIN:s svenska och japanska webbplatser 

 
IKEA:s svenska förstasida  

 
 
IKEA:s svenska kontaktsida 
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IKEA:s japanska förstasida 

 
 
 
IKEA:s japanska kontaktsida

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 60 
 



 

DAIKIN:s svenska förstasida 

 
 

DAIKIN:s svenska kontaktsida 
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DAIKIN:s japanska förstasida 

 
 
DAIKIN:s japanska kontaktsida 
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Bilaga 3: Sammanfattning av resultat från analys av IKEA och 

DAIKIN:s webbplatser 
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