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Web shop for Optics 
– A Pre-study: The Importance of Usability and Current 

E-commerce Trends 

 

Abstract	  
Trends	  are	  part	  of	  shaping	  the	  market	  standards	  and	  keep	  challenging	  the	  
competition	  to	  stay	  on	  their	  toes.	  E-‐commerce	  is	  a	  fast	  growing	  field,	  a	  lot	  due	  to	  
the	  rapid	  evolution	  of	  technology.	  As	  a	  result,	  new	  trends	  emerge	  and	  form	  the	  
market	  once	  again.	  Followed	  by	  new	  trends	  are	  new	  possibilities	  and	  measures,	  
which	  lead	  to	  higher	  demands	  and	  expectations	  from	  the	  consumers.	  To	  manage	  
an	  e-‐business	  successfully	  it	  is	  a	  prerequisite	  to	  stay	  updated	  with	  the	  current	  e-‐
commerce	  trends	  to	  be	  able	  to	  keep	  up	  with	  the	  competitors.	  To	  be	  able	  to	  
embrace	  trends	  and	  keep	  up	  with	  the	  competition,	  a	  great	  mean	  is	  usability.	  It	  is	  
vital	  to	  any	  kind	  of	  service	  to	  have	  a	  good	  usability,	  and	  to	  maintain	  it	  regularly,	  
for	  it’s	  chances	  of	  survival	  in	  the	  harsh	  competition.	  For	  returning	  consumers	  it	  
is	  important	  to	  listen	  to	  their	  expectations,	  and	  see	  to	  it	  that	  the	  service	  meet	  
their	  needs	  with	  user-‐friendly	  functions.	  Since	  the	  experience	  of	  the	  service	  is	  
what	  stays	  with	  them.	  Usability	  is	  the	  backbone	  of	  the	  service,	  ensuring	  the	  user	  
journey	  to	  be	  as	  smooth	  as	  possible,	  and	  enhance	  both	  the	  service	  itself	  and	  the	  
consumers’	  experience.	  So	  it	  is	  not	  sufficient	  enough	  to	  only	  implement	  current	  
trends	  into	  the	  service.	  Without	  good	  usability	  to	  complement	  with	  –	  neither	  the	  
trends	  nor	  the	  service	  will	  reach	  their	  full	  potential.	  
	  
This	  paper	  is	  a	  pre-‐study	  and	  a	  result	  of	  a	  degree	  project,	  and	  covers	  general	  
guidelines	  for	  the	  development	  of	  a	  web	  shop	  for	  optics.	  The	  guidelines	  are	  
based	  on	  research	  on	  usability	  and	  current	  e-‐commerce	  trends.	  To	  produce	  these	  
guidelines,	  methods	  such	  as	  Brand	  Experience	  Workshop,	  Creative	  Session	  and	  
interviews	  with	  the	  target	  group	  have	  been	  executed.	  
	  
	  
Keywords:	  E-‐commerce,	  Usability,	  Trends	  
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Sammanfattning	  
Marknaden	  inom	  e-‐handel	  drivs	  till	  stor	  del	  av	  aktuella	  trender,	  vilka	  är	  med	  och	  
utmanar	  både	  marknaden	  och	  företagen.	  Trender	  i	  sin	  tur	  drivs	  framåt	  av	  dagens	  
teknologi	  som	  hela	  tiden	  utvecklas.	  För	  att	  ett	  företag	  ska	  kunna	  överleva	  på	  
marknaden	  är	  det	  viktigt	  att	  hålla	  jämna	  steg	  med	  trenderna	  och	  teknologin.	  Det	  
är	  inte	  bara	  marknaden	  som	  ställer	  högre	  krav	  på	  företagen	  och	  deras	  tjänster.	  	  
Konsumenter	  är	  snabba	  med	  att	  uppfatta	  de	  nya	  trenderna	  och	  teknologier,	  och	  
ser	  det	  som	  en	  självklarhet	  att	  företag	  ska	  omfamna	  dessa	  och	  implementera	  
dem	  i	  tjänsterna.	  Marknadens	  nya	  standarder	  leder	  till	  högre	  krav	  och	  
förväntningar	  hos	  konsumenterna.	  I	  och	  med	  det	  förväntas	  tjänsten	  att	  bli	  än	  
smidigare	  och	  smartare	  att	  använda.	  Så	  för	  att	  hålla	  företagets	  kundbas	  nöjd	  och	  
möta	  deras	  krav,	  måste	  man	  även	  arbeta	  med	  tjänstens	  användbarhet.	  För	  att	  
kunna	  implementera	  trender	  rätt	  i	  tjänsten	  och	  ha	  en	  chans	  att	  konkurrera	  på	  
marknaden,	  är	  användbarhet	  inte	  bara	  ett	  måste	  utan	  även	  ett	  kraftfullt	  medel.	  
Med	  god	  användbarhet	  följer	  en	  bra	  kundupplevelse.	  Vilket	  innebär	  att	  kunderna	  
lämnar	  tjänsten	  med	  ett	  gott	  intryck	  och	  därmed	  är	  chansen	  större	  att	  de	  
återkommer.	  Grunden	  för	  en	  bra	  tjänst	  med	  nöjda	  kunder	  är	  hög	  användbarhet	  i	  
kombination	  med	  aktuella	  trender.	  
	  
Denna	  rapport	  är	  ett	  examensarbete	  beståendes	  av	  en	  förstudie	  om	  hur	  man	  
utvecklar	  en	  webbshop	  för	  optik	  med	  fokus	  på	  användbarhet	  och	  aktuella	  
trender.	  Arbetets	  resultat	  är	  generella	  riktlinjer	  inför	  utvecklingsprocessen	  av	  
webbshoppen.	  
	  
	  
Nyckelord:	  E-‐handel,	  Användbarhet,	  Trender	  
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1.	  Inledning	  
Vi	  har	  utfört	  vårt	  examensarbete	  för	  en	  klient	  hos	  företaget	  River	  Cresco	  AB.	  
Klienten	  är	  ett	  nystartat	  optikföretag	  som	  vill	  bedriva	  e-‐handel	  och	  placera	  sig	  på	  
optikmarknaden	  digitalt,	  i	  form	  av	  en	  webbshop	  för	  optik.	  Klientens	  beställning	  
består	  av	  två	  delar.	  Första	  delen	  är	  en	  förstudie	  om	  målgruppens	  beteende	  och	  
behov	  för	  optikföretagets	  kommande	  tjänst,	  den	  andra	  består	  av	  själva	  
utvecklandet	  av	  webbshopen.	  Examensarbetet	  består	  av	  beställningens	  första	  
del,	  det	  vill	  säga	  förstudien,	  och	  ska	  resultera	  i	  ett	  dokument	  med	  generella	  råd	  
och	  riktlinjer	  i	  användbarhet	  och	  aktuella	  trender	  inför	  utvecklandet	  av	  tjänsten.	  
Förstudiens	  mål	  är	  att	  undersöka	  vad	  användare	  önskar	  och	  behöver,	  hur	  man	  
uppfyller	  användarbehov	  med	  god	  användbarhet,	  samt	  de	  aktuella	  trenderna	  
inom	  e-‐handeln.	  Klienten	  vill	  ta	  reda	  på	  vad	  man	  ska	  tänka	  på	  när	  man	  skapar	  en	  
webbshop	  för	  optik	  –	  målgruppens	  erfarenheter	  samt	  förväntningar	  och	  
frustrationer	  i	  införskaffandet	  av	  optik.	  Detta	  för	  att	  veta	  vad	  framtida	  användare	  
kommer	  att	  förvänta	  sig	  av	  tjänsten.	  Målgruppens	  erfarenheter	  och	  känslor	  har	  
en	  stor	  roll	  i	  tjänstens	  utformande.	  Klienten	  vill	  även	  undersöka	  de	  aktuella	  
trenderna	  inom	  e-‐handeln	  för	  att	  reflektera	  dessa	  i	  webbshopen.	  	  
	  
För	  att	  skapa	  en	  lyckad	  tjänst	  krävs	  det	  att	  den	  möter	  användares	  förväntningar	  
samt	  tillfredsställer	  deras	  behov	  genom	  att	  ha	  hög	  användbarhet.	  Då	  förstudien	  
omöjligen	  kan	  undersöka	  och	  intervjua	  samtliga	  optikkonsumenter,	  har	  
granskandet	  av	  dagens	  trender	  en	  stor	  betydelse	  då	  man	  med	  trenderna	  får	  
vägledning	  i	  hur	  man	  bör	  utforma	  sin	  tjänst	  efter	  dagsläget	  och	  konsumenternas	  
behov.	  
	  

2.	  Klientens	  beställning	  
Då	  första	  delen	  av	  beställningen	  består	  enbart	  av	  en	  förstudie	  finns	  det	  ännu	  
ingen	  budget	  för	  själva	  utvecklandet	  av	  tjänsten.	  Den	  första	  delen	  ska	  resultera	  i	  
ett	  dokument	  med	  råd	  och	  riktlinjer	  som	  baseras	  på	  den	  undersökning	  som	  vi	  i	  
detta	  examensarbete	  utför.	  Riktlinjerna	  har	  fokus	  på	  användbarhet	  och	  aktuella	  
trender,	  och	  hur	  man	  kan	  balansera	  dessa	  två	  faktorer	  i	  tjänsten.	  Klienten	  har	  
inte	  en	  klar	  vision	  i	  själva	  utförandet	  av	  tjänsten	  (då	  fokus	  är	  att	  ”testa	  vattnet”	  i	  
den	  digitala	  marknaden),	  eller	  en	  uttalad	  budget	  –	  så	  önskade	  riktlinjer	  agerar	  
som	  vägvisare	  och	  inte	  specifikationer	  för	  tjänstens	  framtida	  funktioner	  och	  
verktyg.	  Även	  om	  det	  inte	  finns	  en	  klar	  vision	  i	  tjänstens	  struktur	  (specifika	  
funktioner	  och	  verktyg	  etcetera)	  vet	  klienten	  vad	  den	  ska	  kunna	  erbjuda	  
optikkonsumenter	  –	  exempelvis	  bågar/glas,	  kontaktlinser	  och	  övriga	  tillbehör.	  
	  
Då	  klienten	  är	  ett	  startup	  företag	  som	  just	  nu	  arbetar	  på	  att	  komma	  in	  i	  den	  
digitala	  marknaden,	  förhindrar	  sekretess	  när	  det	  kommer	  till	  hur	  ingående	  vi	  
beskriver	  insikter	  under,	  och	  resultat	  i,	  arbetets	  gång.	  Rent	  konkret	  innebär	  det	  i	  
detta	  dokument	  att	  vi	  benämner	  företaget	  enbart	  som	  ”klienten”,	  inte	  förmedlar	  
specifika	  lösningar	  för	  klientens	  tjänst	  eller	  beskriver	  tjänsten	  ingående.	  Därmed	  
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kan	  vi	  i	  detta	  dokument,	  som	  är	  öppen	  för	  allmänheten,	  endast	  förmedla	  de	  
generella	  råd	  och	  riktlinjer	  som	  vi	  grundar	  efter	  undersökningens	  resultat.	  
	  
2.1	  Målgrupp	  
Målgruppen	  för	  tjänsten	  är	  åldersmässigt	  väldigt	  bred	  och	  har	  därav	  inga	  
åldersgränser.	  Fokus	  är	  på	  optikkonsumenter	  som	  har	  någon	  form	  av	  synfel	  och	  
som	  antingen	  behöver	  använda	  glasögon	  eller	  kontaktlinser.	  Till	  viss	  mån	  
behandlas	  även	  optiker	  som	  en	  sekundär	  målgrupp,	  då	  deras	  erfarenheter	  och	  
behov	  är	  några	  som	  är	  värdefulla	  för	  utvecklandet	  av	  tjänsten.	  
	  

3.	  Syfte	  
Vårt	  bidrag	  i	  projektet	  är	  att	  arbeta	  med	  förstudien	  och	  vara	  med	  att	  ta	  fram	  en	  
grund	  för	  tjänstens	  utformande.	  Detta	  för	  att	  klienten	  inte	  ska	  gå	  in	  på	  den	  
digitala	  marknaden	  ovetandes	  om	  hur	  den	  ser	  ut	  eller	  fungerar.	  För	  att	  
webbshopen	  ska	  ha	  så	  bra	  förutsättningar	  som	  möjligt	  att	  bli	  framgångsrik,	  
krävs	  det	  att	  den	  omfamnar	  de	  senaste	  trenderna	  och	  har	  en	  hög	  användbarhet.	  
Därmed	  är	  researchen	  om	  aktuella	  trender	  och	  undersökningar	  med	  användare	  
av	  essentiell	  vikt	  i	  projektet	  och	  för	  klienten.	  
	  
3.1	  Frågeställning	  
Vilka	  riktlinjer	  för	  god	  användbarhet	  i	  kombination	  med	  aktuella	  trender	  är	  
viktiga	  för	  en	  optikwebbshop?	  
 

4.	  Bakgrund	  
4.1	  E-‐handel	  
”Begreppet	  e-‐handel	  har	  ingen	  riktig	  definition,	  men	  i	  konsumentfallet	  är	  det	  i	  
princip	  det	  som	  uppstår	  när	  någon	  köper	  eller	  säljer	  en	  vara	  från	  en	  nätbutik.”	  
(Rådmark	  2009,	  9).	  	  
	  
I	  e-‐handelns	  uppstart	  existerade	  de	  flesta	  e-‐handlarna	  endast	  digitalt,	  det	  vill	  
säga	  utan	  några	  tillhörande	  fysiska	  butiker.	  Möjligheterna	  inom	  det	  digitala	  
området	  drog	  snabbt	  till	  sig	  uppmärksamhet	  och	  flera	  e-‐handelsföretag	  inom	  
olika	  områden	  etablerades.	  Då	  var	  konkurrensen	  mellan	  de	  digitala	  och	  fysiska	  
butikerna	  hård.	  Aktörer	  i	  den	  fysiska	  detaljhandeln	  insåg	  att	  en	  etablering	  av	  
digitala	  butiker	  behövdes	  för	  att	  hålla	  jämna	  steg	  med	  konkurrenterna	  (Lantz	  
2011,	  11).	  I	  dagsläget	  är	  det	  inte	  längre	  fokus	  på	  konkurrensen	  mellan	  de	  fysiska	  
och	  digitala	  butikerna.	  I	  det	  senaste	  utvecklingsskedet	  av	  e-‐handeln	  är	  en	  
etablering	  av	  båda	  kanalerna	  viktigt	  för	  att	  hålla	  företaget	  levande	  på	  
marknaden.	  Levande	  på	  så	  sätt	  att	  företaget	  finns	  överallt	  där	  konsumenterna	  
kan	  vilja	  nå	  dem.	  På	  så	  vis	  kan	  företaget	  hela	  tiden	  finnas	  där	  för	  att	  uppfylla	  
olika	  konsumenters	  krav	  på	  tillgänglighet.	  Förut	  var	  det	  viktigt	  för	  företag	  i	  form	  
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av	  fysiska	  butiker	  att	  etablera	  sig	  i	  den	  digitala	  världen,	  i	  nuläget	  är	  det	  lika	  
viktigt	  för	  e-‐handlarna	  att	  expandera	  till	  den	  fysiska	  marknaden	  för	  att	  möta	  
konkurrensen.	  Mer	  om	  detta	  förklaras	  under	  rubrik	  ”5.2	  Trender	  inom	  e-‐handel”.	  
	  
Dagens	  e-‐handel	  är	  i	  ett	  skede	  där	  progressionen	  för	  både	  aktörer	  och	  
konsumenter	  går	  snabbt	  framåt	  tack	  vare	  teknologins	  snabba	  utveckling	  (Lantz	  
2011,	  11).	  Med	  teknologin	  kommer	  fler	  möjligheter	  till	  att	  tillfredsställa	  
konsumenter	  med	  nya	  funktioner	  och	  förbättrade	  upplevelser,	  vilket	  följaktligen	  
leder	  till	  att	  konsumenterna	  ställer	  allt	  högre	  krav	  på	  en	  särskild	  standard.	  För	  
att	  möta	  dessa	  krav	  är	  det	  upp	  till	  marknadens	  aktörer	  att	  hålla	  sig	  uppdaterade	  
med	  trender	  och	  skapa	  en	  grund	  för	  bra	  upplevelser	  i	  mötet	  med	  de	  
tillhandahållna	  tjänsterna.	  Konsumenter	  förväntar	  sig	  att	  tjänster	  inom	  e-‐
handeln	  genomgående	  ska	  erbjuda	  en	  bra	  affär	  och	  upplevelse	  under	  hela	  
processen.	  Upplevelsen	  ska	  dessutom	  inte	  enbart	  bara	  vara	  en	  positiv,	  utan	  
gärna	  en	  personlig	  sådan	  för	  konsumenten,	  för	  att	  skapa	  ett	  starkare	  intryck	  hos	  
denna.	  Marknaden	  är	  stor	  och	  konkurrensen	  hård	  då	  konsumenter	  lätt	  kan	  
vända	  sig	  till	  andra	  aktörer	  världen	  över	  –	  då	  e-‐handeln	  är	  ”geografiskt	  obunden”	  
(Lantz	  2011,	  11).	  För	  att	  aktörer	  alltså	  ska	  ha	  en	  chans	  att	  behålla	  sina	  
konsumenter	  måste	  de	  förmedla	  trovärdighet,	  erbjuda	  en	  personlig	  upplevelse	  
för	  konsumenterna	  och	  samtidigt	  uppfylla	  deras	  olika	  önskemål	  (Gilmore	  2015;	  
Borison	  2014;	  Postnord	  2014).	  Att	  möta	  dessa	  olika	  punkter	  är	  en	  utmaning	  och	  
en	  sådan	  som	  är	  viktig	  att	  satsa	  på	  att	  ta	  sig	  an.	  	  
	  
4.1.1	  B2C	  
B2C	  (Business	  to	  Consumer)	  är	  en	  e-‐handelsstrategi	  som	  hjälper	  företag	  att	  
förbli	  anslutna	  till	  konsumenter	  via	  internet.	  B2C	  tillåter	  även	  konsumenterna	  
att	  handla	  var	  som	  helst,	  där	  det	  finns	  internetuppkoppling,	  och	  när	  som	  helst	  då	  
de	  inte	  behöver	  förhålla	  sig	  till	  specifika	  öppettider	  (Singh	  et	  al.	  2011).	  
	  
I	  B2C	  är	  förhållandet	  till	  konsumenten	  till	  stor	  del	  beroende	  av	  varumärkets	  
identitet.	  Således	  är	  det	  av	  värde	  att	  använda	  sig	  av	  strategier	  och	  egenskaper	  
som	  frambringar	  emotioner,	  då	  det	  för	  konsumenten	  och	  företaget	  närmare	  
varandra.	  Exempelvis	  är	  en	  personlig	  förhållning	  (i	  form	  av	  språk,	  design,	  
erbjudanden	  och	  så	  vidare)	  till	  konsumenten	  ett	  sätt	  att	  få	  denna	  att	  känna	  sig	  
uppmärksammad	  och	  värdefull.	  
	  
4.2	  Användbarhet	  
Användbarhetsexperten	  Jakob	  Nielsen	  (Lantz	  2011,	  44)	  menar	  att	  användbarhet	  
består	  av	  fem	  delar:	  	  

• ”Inlärning:	  Designen	  ska	  vara	  lätt	  att	  använda	  så	  att	  man	  
snabbt	  kan	  komma	  igång.	  

• Effektivitet:	  När	  man	  lärt	  sig	  designen	  ska	  man	  effektivt	  kunna	  
använda	  den.	  

• Minnesvärdhet:	  Om	  man	  inte	  använder	  designen	  under	  en	  tid	  
ska	  det	  vara	  lätt	  att	  komma	  ihåg	  hur	  den	  fungerar	  när	  man	  
återvänder.	  
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• Fel:	  Användare	  ska	  behöva	  göra	  så	  få	  fel	  som	  möjligt	  och	  när	  fel	  
uppstår	  ska	  man	  enkelt	  kunna	  komma	  tillbaka	  till	  
ursprungsläget.	  

• Tillfredställande:	  Man	  ska	  få	  en	  positiv	  upplevelse	  av	  att	  
använda	  designen.”	  (refererad	  i	  Lantz	  2011,	  44)	  

	  
Användbarhet	  som	  koncept	  härleder	  från	  det	  tvärvetenskapliga	  området	  MDI	  
(människa-‐datorinteraktion).	  Kommittén	  ISO	  har	  definierat	  användbarhet	  som: 

“Extent	  to	  which	  a	  product	  can	  be	  used	  by	  specified	  users	  to	  achieve	  
specified	  goals	  with	  effectiveness,	  efficiency,	  and	  satisfaction	  in	  a	  
specified	  context	  of	  use.”	  (ISO,	  1998)	  

“Effectiveness”	  beskriver	  den	  grad	  av	  noggrannhet	  och	  fullständighet	  som	  en	  
användare	  kan	  utföra	  en	  uppgift.	  “Efficiency”	  hänvisar	  till	  förhållandet	  mellan	  
effektiviteten	  och	  den	  ansträngning	  som	  måste	  investeras	  för	  att	  nå	  målet.	  
Således,	  en	  tjänst	  kan	  endast	  fungera	  efficiently	  om	  den	  kan	  användas	  effectively.	  
“Satisfaction”	  står	  för	  användarens	  upplevelse	  och	  tillfredställelse	  av	  en	  tjänst.	  
Vilket	  innebär	  att	  en	  tjänst	  ska	  vara	  så	  enkel	  att	  förstå	  och	  så	  smidig	  att	  använda	  
som	  möjligt	  för	  att	  undvika	  irritationsmoment.	  Detta	  då	  användares	  tålamod	  vid	  
användning	  av	  en	  tjänst	  generellt	  är	  väldigt	  begränsat	  (Lantz	  2011,	  44).	  
	  
För	  god	  användbarhet	  är	  det	  viktigt	  att	  hålla	  sig	  uppdaterad	  med	  marknadens	  
dagsläge.	  God	  användbarhet	  innebär	  därmed	  ständiga	  förändringar	  i	  tjänsten.	  
Medan	  dessa	  förändringar	  implementeras,	  är	  det	  viktigt	  att	  alltid	  ha	  i	  åtanke	  hur	  
dessa	  förmedlas	  till	  och	  uppfattas	  av	  konsumenterna	  och	  hur	  de	  påverkar	  
helhetsintrycket	  av	  tjänsten	  (Lantz	  2011,	  45).	  	  
	  
4.3	  Sambandet	  mellan	  trender	  och	  användbarhet	  
Att	  trenderna	  har	  en	  koppling	  till	  användbarheten	  stöttas	  av	  många	  
organisationer	  (bland	  annat	  Digital	  Strategy	  Consulting	  2015;	  Ecommerce	  News	  
2014;	  Postnord	  2014;	  Gilmore	  2015)	  som	  har	  utfört	  undersökningar	  om	  dagens	  
e-‐handel.	  Trender	  är	  till	  för	  att	  företag	  ska	  kunna	  hålla	  sig	  uppdaterade	  och	  i	  
synk	  med	  dagens	  marknad.	  Detta	  för	  att	  få	  så	  många	  och	  nöjda	  konsumenter	  som	  
möjligt,	  och	  därmed	  ha	  en	  chans	  att	  agera	  på	  marknaden	  så	  framgångsrikt	  som	  
möjligt.	  För	  att	  lyckas	  med	  dessa	  punkter	  är	  en	  hög	  användbarhet,	  oavsett	  
produkt	  eller	  tjänst,	  nödvändig.	  Detta	  är	  även	  något	  som	  stöttas	  av	  författaren	  
Lantz	  (2011,	  13)	  som	  menar	  att	  användbarhet	  är	  ett	  nyckelområde	  för	  lyckad	  e-‐
handel.	  Exempelvis,	  utan	  god	  användbarhet	  är	  förutsättningarna	  för	  en	  effektiv	  
försäljning	  låga,	  då	  låg	  användbarhet	  skulle	  innebära	  en	  omständlig	  eller	  dåligt	  
utförd	  tjänst.	  Följaktligen	  skulle	  det	  innebära	  att	  företaget	  kommer	  att	  ha	  det	  
svårt	  att	  skapa	  en	  lojal	  kundbas	  (Lantz	  2011,	  13).	  En	  god	  användbarhet	  uppnås	  
när	  man	  har	  en	  väl	  genomarbetad	  tjänst,	  vilket	  kommer	  att	  skapa	  en	  positiv	  
upplevelse	  hos	  konsumenterna	  och	  slutligen	  kan	  generera	  en	  ökad	  försäljning	  
(Lantz	  2011,	  43-‐45).	  Dagens	  trender	  har	  stort	  fokus	  på	  att	  skapa	  positiva	  och	  
personliga	  upplevelser	  för	  konsumenter.	  Upplevelsen	  ska	  kännas	  unik	  och	  
anpassad	  efter	  individens	  behov	  och	  preferenser	  (Ecommerce	  News	  2014;	  
Gilmore	  2015).	  När	  en	  konsument	  av	  en	  digital	  tjänst	  lämnas	  med	  ett	  positivt	  
intryck	  och	  upplevelse,	  innebär	  det	  att	  företaget	  bakom	  tjänsten	  har	  lyckats	  med	  
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god	  användbarhet	  och	  tagit	  tillvara	  på	  de	  aktuella	  trenderna.	  Om	  ett	  företag	  inte	  
skulle	  följa	  aktuella	  trender	  skulle	  det	  snabbt	  falla	  bakom	  konkurrenterna.	  
Beroende	  på	  hur	  starkt	  dess	  varumärke	  är	  skulle	  det	  konkurreras	  ut	  olika	  
snabbt.	  Då	  trenderna	  är	  det	  som	  sätter	  standarden	  för	  hur	  den	  aktuella	  
marknaden	  ser	  ut,	  är	  det	  viktigt	  att	  följa	  dem	  för	  att	  vara	  en	  del	  av	  marknadens	  
framtid.	  Konsumenterna	  är	  snabba	  med	  att	  upptäcka	  och	  hänga	  på	  aktuella	  
trender.	  Nya	  trender	  innebär	  nya	  standarder,	  vilket	  i	  sin	  tur	  innebär	  att	  
konsumenter	  ofta	  kan	  ställa	  högre	  krav	  på	  tjänsten.	  Om	  ett	  företag	  då	  skulle	  
avfärda	  aktuella	  trender	  skulle	  konsumenter	  avfärda	  företaget	  då	  det	  inte	  längre	  
kan	  uppfylla	  deras	  önskemål	  eller	  behov	  (Tech.co	  2015;	  White	  2015).	  
	  

5.	  Arbetsfördelning	  i	  förstudien	  
Projektet	  har	  haft	  två	  spår	  –	  användbarhet	  och	  trender	  inom	  e-‐handeln.	  Dessa	  
spår	  har	  delats	  upp	  mellan	  oss,	  där	  Zanna	  har	  arbetat	  med	  målgruppen	  för	  att	  ta	  
fram	  underlag	  för	  riktlinjer	  för	  klientens	  webbshops	  användbarhet.	  Sheyno	  har	  
utfört	  researcharbete	  av	  aktuella	  trender	  som	  är	  viktiga	  att	  ha	  i	  åtanke	  för	  
tjänsten.	  
	  
Zannas	  ansvarsområden	  och	  uppgifter	  	  
Ta	  fram	  underlag	  för	  de	  olika	  delarna	  i	  processen	  med	  att	  utföra	  och	  skapa	  en	  
förstudie	  om	  användbarhet.	  Vilken	  är	  baserad	  på	  resultat	  från	  arbete	  med	  
målgruppen,	  för-‐	  och	  efterarbetet	  med	  material	  inför	  olika	  workshops	  och	  
presentationer	  för	  klienten.	  Arbetet	  med	  målgruppen	  och	  klienten	  har	  resulterat	  
i	  ett	  sammanställande	  av	  riktlinjer	  för	  tjänstens	  användbarhet.	  
	  
Specifika	  arbetsuppgifter	  under	  projektets	  gång:	  

• Research	  om	  användbarhet	  inom	  e-‐handel.	  
	  

• Skriva	  intervjufrågor	  till	  intervju	  med	  optiker.	  
	  

• Skriva	  intervjufrågor	  till	  intervju	  med	  konsumenter.	  
	  

• Förbereda	  material	  inför	  intervju	  med	  konsumenter	  (fokusgruppen),	  
agera	  observatör	  under	  intervjuns	  gång	  och	  anteckna	  konsumenters	  
åsikter	  och	  insikter.	  Transkribera	  ljudupptagningen	  från	  fokusgruppen,	  
analysera	  materialet	  och	  sammanställa	  ett	  intervjuresultat	  med	  insikter	  
om	  hur	  gruppen	  tänker	  och	  vad	  för	  lärdomar	  som	  vi	  kan	  ta	  med	  oss	  i	  
utvecklingen	  av	  webbshopen.	  

	  

• Summera	  sammanställningen	  av	  resultat	  från	  fokusgruppen	  i	  
presentationsform	  för	  klientmöte.	  

	  

• Översätta	  presentationer	  från	  engelska	  till	  svenska	  till	  klientmöten.	  
	  

• Genomföra	  en	  konkurrensanalys	  av	  svenska	  optikföretags	  hemsidor	  och	  
sedan	  sammanställa	  resultatet	  i	  presentationsform	  inför	  ett	  klientmöte.	  

	  

• Komma	  på	  och	  beskriva	  möjligheter	  i	  en	  user	  journey	  för	  hur	  
konsumenter	  går	  tillväga	  när	  de	  ska	  handla	  optik.	  Detta	  tillsammans	  med	  
en	  teammedlem	  från	  River.	  
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• Förbereda	  inför	  en	  workshop	  där	  klienterna	  ska	  vara	  med	  och	  ta	  fram	  
personas	  för	  webbshopen.	  Förberedelsen	  består	  av	  skapandet	  av	  den	  
struktur	  som	  ska	  följas	  i	  framtagandet	  av	  personas,	  alltså	  hur	  klienterna	  
ska	  gå	  tillväga	  (vilka	  områden	  som	  ska	  ingå	  och	  arbetas	  med)	  i	  processen.	  
Strukturen	  är	  till	  för	  att	  klienterna	  lättare	  ska	  komma	  igång	  med	  
skapandet.	  	  Utöver	  det	  även	  skapa	  en	  persona	  som	  kan	  användas	  som	  
exempel	  i	  workshopen.	  Detta	  tillsammans	  med	  en	  teammedlem	  från	  
River.	  

	  

• Tillsammans	  med	  en	  teammedlem	  från	  River	  ta	  fram	  grunden	  för	  
förstudiens	  fem	  olika	  personas.	  	  

	  

• Agera	  observatör	  under	  intervjun	  med	  optiker,	  ha	  koll	  på	  om	  några	  frågor	  
eller	  ämnen	  missas	  under	  intervjuns	  gång	  (då	  inflika	  med	  kompletterande	  
frågor)	  och	  anteckna	  optikers	  åsikter	  och	  tankar.	  Sedan,	  likt	  arbetet	  med	  
fokusgruppen,	  sammanställa	  ett	  resultat	  från	  intervjun	  för	  att	  ha	  med	  
lärdomar	  och	  erfarenheter	  från	  optikerna	  i	  utvecklandet	  av	  webbshopen.	  

	  

• Förbereda	  inför	  en	  Brand	  Experience	  Workshop	  genom	  att	  ta	  fram	  
representativa	  värdeord	  och	  bilder.	  Gå	  igenom	  bilderna	  och	  se	  om	  något	  
saknas.	  (Brand	  Experience	  Workshop	  beskrivs	  mer	  noggrant	  under	  
rubrik	  ”6.1	  Brand	  Experience	  Workshop”	  på	  sidan	  22).	  

	  

• Ta	  fram	  och	  ordna	  material	  till	  Brand	  Experience	  Workshop	  med	  
klienterna.	  Agera	  observatör	  och	  anteckna	  klienternas	  åsikter	  om	  var	  de	  
vill	  positionera	  sig	  på	  marknaden,	  vad	  som	  är	  unikt	  för	  dem	  och	  så	  vidare	  
för	  att	  sedan	  sammanställa	  värdeorden	  i	  presentationsform.	  

	  

• Medverka	  i	  Creative	  Session	  och	  representera	  en	  tilldelad	  personas	  
intressen	  och	  mål	  i	  framtagandet	  av	  idéer	  för	  vilka	  lösningar	  som	  är	  
aktuella	  för	  klientens	  webbshop.	  Ta	  fram	  idéer	  och	  förslag	  på	  funktioner	  
och	  koncept	  till	  webbshopen.	  (Creative	  Session	  beskrivs	  mer	  noggrant	  
under	  rubrik	  ”6.2	  Creative	  Session”	  på	  sidan	  24).	  

	  

• Medverka	  i	  klientmöte	  om	  koncept	  och	  strategi	  för	  webbshopen,	  agera	  
observatör	  och	  anteckna	  värdefulla	  åsikter	  som	  kan	  användas	  som	  
lösningsförslag	  i	  förstudiens	  slutskede.	  

	  
Rubrik	  ”5.1	  Användbarhet”	  (sida	  11–17)	  samt	  rubrik	  ”7.3	  Riktlinjer	  för	  
användbarhet	  för	  optikwebbshopen”	  (sida	  27–30)	  representerar	  Zannas	  arbete.	  
	  
Sheynos	  ansvarsområden	  och	  uppgifter	  
Fokuserade	  på	  att	  ta	  fram	  research	  (noggranna	  studier	  av	  ett	  ämne)	  om	  hur	  e-‐
handel	  ser	  ut	  i	  världen	  idag	  och	  nuvarande	  trender	  inom	  e-‐handel	  att	  förhålla	  sig	  
till	  för	  att	  lyckas	  i	  branschen.	  	  
	  
Specifika	  arbetsuppgifter	  under	  projektets	  gång:	  

• Research	  om	  aktuella	  trender	  inom	  e-‐handel.	  
	  

• Observatör	  under	  en	  intervju	  med	  optikkonsumenter	  (fokusgrupp).	  
	  

• Ta	  fram	  material	  till	  Brand	  Experience	  Workshop,	  observera	  och	  
anteckna	  under	  workshopen.	  
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• Medverka	  i	  en	  Creative	  Session	  och	  representera	  en	  persona.	  Diskutera	  
och	  ta	  fram	  förslag	  på	  lösningar	  och	  idéer	  för	  projektet.	  

	  
Rubrik	  ”5.2	  Trender	  inom	  e-‐handel”	  (sida	  17–21)	  samt	  rubrik	  ”7.4	  Riktlinjer	  för	  
trender	  för	  optikwebbshopen”	  (sida	  30-‐31)	  representerar	  Sheynos	  arbete.	  
	  
5.1	  Användbarhet	  
Avsnitt	  5.1	  baseras	  på	  sessioner	  med	  den	  primära	  och	  sekundära	  målgruppen	  –	  
konsumenter	  och	  optiker	  –	  och	  deras	  erfarenheter	  av	  och	  förväntningar	  på	  
införskaffandeprocessen	  av	  optik.	  
	  
Vikten	  av	  god	  användbarhet	  i	  en	  optikwebbshop	  
Införskaffandet	  av	  optik	  (främst	  synundersökningar	  och	  att	  hitta	  rätt	  i	  
sortimentet)	  är	  något	  som	  ofta	  uppfattas	  som	  omständligt.	  Ögat	  är	  för	  många	  
människor	  ett	  känsligt	  organ	  som	  man	  är	  rädd	  för	  att	  påverka	  negativt	  genom	  att	  
använda	  sig	  av	  fel	  optik.	  Då	  många	  generellt	  även	  har	  en	  begränsad	  kunskap	  om	  
ögat	  och	  inom	  optikområdet	  är	  rädslan	  för	  att	  välja	  fel	  optik	  och	  begå	  misstag	  
stor.	  Fysisk	  personal	  utgör	  därmed	  en	  hög	  trygghetsfaktor	  och	  många	  
konsumenter	  tror	  att	  det	  är	  ett	  måste	  att	  gå	  till	  en	  fysisk	  affär	  för	  att	  det	  ska	  bli	  
rätt.	  Vilket	  är	  den	  stora	  utmaningen	  när	  det	  kommer	  till	  att	  integrera	  det	  fysiska	  
med	  det	  digitala.	  Hög	  användbarhet	  för	  att	  bygga	  upp	  ett	  förtroende	  från	  
konsumentens	  sida	  och	  få	  denna	  att	  känna	  sig	  trygg	  i	  att	  handla	  online	  är	  därav	  
ett	  måste	  för	  att	  en	  optikwebbshop	  ska	  bli	  framgångsrik.	  
	  
5.1.1	  Konsumenter	  
Tidigare	  erfarenheter	  
Att	  införskaffa	  optik	  (och	  då	  främst	  glasögon)	  är	  för	  många	  konsumenter	  något	  
som	  medför	  många	  olika	  typer	  av	  känslor.	  Känslornas	  art	  varierar	  alltifrån	  att	  
det	  känns	  svårt	  och	  jobbigt,	  till	  spännande	  och	  roligt.	  Känslorna	  grundas	  på	  
tidigare	  erfarenheter	  –	  oavsett	  om	  det	  är	  konsumentens	  egna	  eller	  ej.	  Antingen	  
har	  man	  någon	  erfarenhet	  av	  att	  leva	  med	  och	  använda	  sig	  av	  optik,	  eller	  så	  har	  
man	  bekanta	  i	  sin	  närhet	  som	  har	  det.	  De	  konsumenter	  som	  har	  använt	  sig	  av	  
någon	  form	  av	  optik	  ser	  införskaffandeprocessen	  som	  något	  som	  går	  snabbt	  och	  
smärtfritt.	  Dessa	  vet	  dessutom	  ofta	  vad	  de	  vill	  ha	  när	  de	  kommer	  in	  till	  optikern.	  
De	  konsumenter	  som	  ser	  processen	  som	  något	  omständligt	  och	  något	  man	  gärna	  
skjuter	  på	  så	  länge	  som	  möjligt,	  är	  de	  som	  har	  haft	  dåliga	  erfarenheter	  av	  den.	  De	  
dåliga	  erfarenheterna	  har	  främst	  varit	  ett	  resultat	  av	  att	  konsumenterna	  har	  
missförstått	  något	  eller	  inte	  blivit	  tillräckligt	  informerade	  av	  optikern.	  
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Figur	  1.	  Citat	  från	  konsumenterna	  gällande	  deras	  tidigare	  erfarenheter	  med	  optik.	  

	  
Förväntningar	  
Vad	  konsumenterna	  vill	  ha	  
Följande	  är	  de	  förväntningar	  som	  fokusgruppen	  har	  på	  en	  optikwebbshop:	  
	  

• Vill	  bli	  utbildade	  i	  det	  som	  är	  relevant	  för	  en	  själv	  –	  stil,	  synfel	  och	  så	  
vidare.	  Detta	  för	  att	  de	  ska	  känna	  sig	  mer	  bekväma	  i	  att	  ta	  beslut,	  och	  
dessutom	  lättare	  känna	  sig	  nöjda	  med	  det.	  
	  

• Enkla	  instruktioner	  där	  konsumenten	  lätt	  och	  snabbt	  kan	  ta	  till	  sig	  och	  
förstå	  informationen.	  Särskilt	  viktigt	  när	  det	  handlar	  om	  mer	  
komplicerade	  områden	  och	  termer.	  

	  

• Bra	  erbjudanden	  medför	  konsumenters	  lojalitet.	  Ett	  företag	  som	  ofta	  har	  
bra	  erbjudanden	  får	  konsumenterna	  att	  känna	  att	  företaget	  inte	  bara	  är	  
ute	  efter	  att	  tjäna	  pengar,	  utan	  är	  måna	  om	  sina	  kunder.	  Annars	  finns	  det	  
så	  många	  andra	  valmöjligheter,	  i	  form	  av	  andra	  företag,	  att	  det	  är	  lätt	  för	  
konsumenterna	  att	  istället	  gå	  till	  det	  företag	  som	  för	  tillfället	  har	  bäst	  
erbjudande.	  

	  

• Skulle	  uppskatta	  en	  personlig	  anknytning	  till	  företaget,	  en	  annan	  faktor	  
som	  skulle	  medföra	  lojalitet.	  En	  personlig	  anknytning	  kan	  vara	  alltifrån	  
att	  kunden	  känner	  en	  optiker	  väl	  (kanske	  har	  en	  egen	  optiker,	  likt	  hur	  
man	  har	  en	  ”egen”	  läkare),	  till	  att	  företaget	  (hemsidan	  och	  butiken)	  inger	  
en	  “personlig	  känsla”.	  

	  

“Branschen	  när	  det	  gäller	  sina	  undersökningsmetoder	  har	  
utvecklats	  [teknikmässigt]	  väldigt	  mycket.”	  
	  

“Nej	  dem	  [optiker]	  vill	  sälja,	  absolut	  vill	  dem	  det.”	  

“Jag	  måste	  ju	  ha	  glasögon	  alltid.	  Det	  första	  jag	  tar	  på	  mig	  och	  
det	  sista	  jag	  tar	  av	  mig.	  Har	  nog	  aldrig	  upplevt	  att	  någon	  
försöker	  sälja	  något	  eftersom	  jag	  går	  dit	  för	  att	  köpa	  ett	  par.”	  

“Köpte	  dem	  här	  för	  några	  veckor	  sedan,	  en	  månad	  sen.	  De	  här	  
är	  ett	  par	  billighetsglasögon…	  Köpte	  dem	  här	  för	  att	  de	  är	  lite	  
‘mer’’	  [till	  skillnad	  mot	  det	  tidigare	  inköpta	  glasögonen]”	  
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• Tillgång	  till	  sitt	  recept	  skulle	  medföra	  en	  form	  av	  frihet	  som	  
konsumenterna	  skulle	  uppskatta.	  Friheten	  skulle	  inte	  nödvändigtvis	  ta	  sig	  
uttryck	  i	  att	  konsumenterna	  ordnar	  receptet	  hos	  en	  optiker	  och	  handlar	  
hos	  en	  annan.	  Det	  handlar	  än	  en	  gång	  om	  det	  intryck	  företaget	  skulle	  inge	  
hos	  konsumenten,	  att	  man	  är	  mer	  mån	  om	  kunden	  än	  om	  
försäljningssiffrorna.	  

	  

• Ett	  sätt	  att	  få	  reda	  på	  olika	  mått	  och	  information	  om	  sig	  själv	  så	  att	  man	  
inte	  känner	  sig	  helt	  beroende	  av	  optikern.	  Detta	  så	  att	  konsumenten	  kan	  
förstå	  sin	  särskilda	  situation	  bättre	  och	  även	  känna	  sig	  mer	  delaktig	  och	  
nöjd	  i	  beslutstagandeprocessen.	  

	  

• Att	  få	  låna	  hem	  provbågar	  och	  ta	  sin	  tid	  är	  viktigt	  för	  att	  konsumenten	  ska	  
få	  chans	  att	  ta	  in	  allt.	  I	  lugn	  och	  ro	  kan	  man	  då	  även	  få	  en	  annan	  feedback	  i	  
form	  av	  familj	  och	  vänners	  åsikter.	  

	  

• Bra	  priser	  är	  en	  avgörande	  faktor,	  för	  dyra	  priser	  innebär	  bara	  att	  
konsumenter	  vänder	  sig	  till	  andra	  företag.	  

	  

• Något	  som	  är	  viktigt	  för	  samtliga	  konsumenter,	  oavsett	  tidigare	  
erfarenheter,	  är	  att	  alltid	  ha	  någon	  att	  få	  komma	  tillbaka	  till	  efter	  att	  
köpet	  är	  avslutat.	  Att	  få	  fortsatta	  råd,	  tips	  och	  hjälp	  med	  enklare	  
justeringar	  är	  en	  betydelsefull	  trygghetsfaktor.	  

	  
Frustrationer	  
Vad	  konsumenterna	  anser	  besvärligt	  
Följande	  anses	  vara	  besvärligt	  enligt	  fokusgruppen:	  
	  

• Det	  är	  ofta	  mycket	  information	  att	  ta	  in	  och	  förstå	  sig	  på.	  
	  

• Ibland	  känns	  det	  (informationen,	  råden/tipsen,	  personalen)	  väldigt	  
“säljigt”,	  vilket	  gör	  att	  konsumenter	  känner	  sig	  stressade	  i	  sitt	  
beslutstagande.	  

	  

• Oftast	  har	  man	  inte	  ett	  klart	  mål	  i	  vad	  man	  vill	  ha	  eller	  behöver,	  vilket	  gör	  
det	  svårare	  att	  sålla	  i	  sortimentet.	  

	  

• Optik	  är	  ett	  område	  som	  många	  generellt	  har	  begränsade	  kunskaper	  
inom.	  Det	  gäller	  inte	  heller	  enbart	  rent	  kunskapsmässigt	  om	  området,	  
utan	  exempelvis	  personliga	  aspekter	  så	  som	  “Vad	  behöver	  just	  jag?”	  eller	  
“Hur	  vet	  jag	  att	  detta	  [rekommendationer]	  stämmer?”.	  	  

	  

• En	  fysisk	  källa	  som	  hjälper	  till	  känns	  som	  ett	  måste	  för	  att	  kunna	  hitta	  
rätt,	  och	  det	  som	  är	  rätt	  för	  en	  själv.	  

	  

• Att	  handla	  optik	  online	  känns	  osäkert	  på	  så	  vis	  att	  konsumenter	  känner	  
oro	  inför	  att	  beställningen	  ska	  gå	  fel.	  Oron	  innefattar	  bland	  annat	  tankar	  
som	  “Tänk	  om	  man	  beställer	  med	  fel	  mått?”,	  “Vad	  gör	  man	  om	  något	  går	  fel	  
med	  leveransen?”.	  

	  

• Det	  är	  svårt	  att	  se	  hela	  utbudet,	  vilket	  gör	  att	  konsumenter	  känner	  sig	  
osäkra	  på	  sina	  köp.	  De	  undrar	  om	  andra	  företag	  har	  ett	  bättre	  utbud	  med	  
fler	  modeller,	  eller	  fler	  färger	  av	  den	  båge	  som	  man	  har	  fastnat	  för.	  
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• Att	  behöva	  hantera	  hämtning	  och	  returer	  av	  provbågar	  känns	  omständligt	  
och	  jobbigt.	  

	  
Insikter	  
Vad	  fokusgruppen	  gav	  
Fokusgruppen	  resulterade	  i	  en	  inblick	  i	  konsumenternas	  sätt	  att	  tänka	  och	  agera,	  
vilket	  ledde	  till	  följande	  insikter:	  
	  

• Ögat	  är	  ett	  känsligt	  organ	  vilket	  innebär	  att	  man	  inte	  vågar	  riskera	  att	  
synen	  försämras	  på	  grund	  av	  att	  man	  väljer	  fel	  glas.	  
	  

• En	  mänsklig	  faktor	  i	  form	  av	  fysisk	  personal	  betyder	  mycket	  för	  
konsumenterna,	  som	  normalt	  inte	  besitter	  särskilt	  stor	  kunskap	  om	  
varken	  ögat	  eller	  optik.	  

	  

• Att	  ha	  möjlighet	  till	  att	  få	  återkomma	  till	  en	  fysisk	  butik,	  till	  fysisk	  
personal,	  är	  värdefullt	  för	  konsumenter.	  Värdet	  ligger	  i	  tryggheten	  som	  
denna	  möjlighet	  inger	  –	  till	  exempel	  att	  man	  kan	  få	  råd	  eller	  hjälp	  med	  
enkla	  justeringar	  av	  exempelvis	  bågarna	  som	  man	  nyligen	  införskaffat.	  

	  

• Estetik	  och	  funktion	  är	  lika	  viktigt	  då	  köpet	  för	  många	  är	  kostsamt	  –	  både	  
i	  form	  av	  tid	  och	  pengar.	  

	  

• Utbildning	  i	  vad	  som	  gäller	  med	  olika	  glas	  är	  viktigt	  –	  hur	  det	  ska	  kännas	  
och	  vara,	  vad	  som	  är	  normalt	  och	  icke	  normalt.	  

	  

• Att	  kunna	  låna	  hem	  provbågar	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  man	  ska	  vilja	  
handla	  online.	  

	  
Möjligheter	  och	  utmaningar	  för	  en	  optikwebbshop	  
Möjligheter	  

• Ett	  personligt	  konto	  där	  konsumentens	  mått	  och	  recept	  sparas.	  
Konsumentens	  mått	  kan	  fås	  genom	  att	  skapa	  en	  3D-‐modell	  av	  dess	  
ansikte.	  Senare	  kan	  konsumenten,	  med	  den	  sparade	  ansiktsmodellen,	  
testa	  olika	  bågar	  virtuellt	  direkt	  i	  webbshopen.	  
	  

• Ett	  välutvecklat	  3D-‐verktyg	  som	  är	  smidigt	  att	  använda,	  i	  kombination	  
med	  informativa	  tips	  kan	  ersätta	  fysisk	  personals	  närvaro	  och	  tips.	  

	  

• En	  optikwebbshop	  skulle	  vara	  av	  stort	  värde	  i	  småstäder	  där	  
optikutbudet	  inte	  är	  särskilt	  stort.	  

	  
Utmaningar	  

• Fysisk	  personal	  utgör	  en	  trygghetsfaktor	  i	  form	  av	  support	  med	  expertis,	  
råd	  och	  ärlighet.	  Vilket	  är	  utmanande	  att	  förmedla	  digitalt.	  
	  

• Det	  är	  komplicerat	  att	  ta	  reda	  på	  olika	  mått	  och	  ens	  egen	  ansiktsform.	  
	  

• Vid	  behov	  av	  att	  prova	  ett	  flertal	  bågar	  är	  det	  jobbigt	  att	  behöva	  låna	  hem	  
ett	  begränsat	  antal.	  Detta	  då	  man	  måste	  återvända	  till	  butiken	  flera	  
gånger	  för	  att	  kunna	  prova	  samtliga	  bågar.	  
	  	  

• Omständligheten	  av	  att	  hämta	  ut	  och	  returnera	  provbågar,	  samt	  att	  
använda	  sig	  av	  utlämningsställen	  som	  är	  lägligt	  belägna	  för	  
konsumenterna.	  
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Slutsatser	  från	  fokusgrupp	  
Viktiga	  områden	  för	  konsumenter	  
Att	  kunna	  känna	  förtroende	  när	  man	  införskaffar	  optik	  är	  viktigt	  för	  
konsumenter,	  oavsett	  om	  det	  gäller	  inför	  optikern	  eller	  webbshopen.	  Fysisk	  
personal	  är	  ett	  sätt	  att	  etablera	  det	  förtroendet	  då	  konsumenterna	  känner	  att	  
personalen	  medför	  en	  trygghet	  i	  processen	  att	  hitta	  sin	  optik.	  Och	  att	  själv	  kunna	  
förstå	  vad	  som	  är	  vad	  –	  hur	  glas	  och	  tillbehör	  fungerar,	  hur	  ens	  synfel	  yttrar	  sig	  
och	  så	  vidare	  –	  är	  något	  som	  är	  av	  stort	  värde	  för	  konsumenterna.	  Detta	  då	  det	  
medför	  en	  form	  av	  trygghet,	  då	  man	  inte	  behöver	  förlita	  sig	  blint	  på	  en	  annan	  
person	  utan	  kan	  vara	  med	  och	  påverka	  beslutens	  utgång.	  Sedan	  för	  att	  kunna	  ta	  
till	  sig	  information	  och	  förvärva	  kunskap	  inom	  området	  optik	  från	  en	  webbshop,	  
är	  det	  viktigt	  att	  tjänsten	  har	  hög	  learnability.	  Det	  vill	  säga	  att	  det	  ska	  vara	  lätt	  att	  
lära	  sig	  att	  förstå	  hur	  man	  använder	  tjänsten	  (Sauro	  2013).	  
	  
	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	   	  
	  

Figur	  2.	  Viktiga	  områden	  för	  konsumenter.	  

	  
5.1.2	  Optiker	  
Arbetsgång	  med	  kunder	  
När	  en	  kund	  kommer	  in	  i	  butiken	  för	  att	  köpa	  glasögon	  börjar	  optikern	  med	  att	  
ta	  reda	  på	  vad	  kunden	  tycker	  om,	  vad	  denne	  vill	  ha	  och	  passar	  i.	  För	  att	  ta	  reda	  
på	  detta	  frågar	  man	  om	  tidigare	  glasögon	  och	  märken,	  vad	  för	  stil	  man	  gillar	  och	  
har	  och	  så	  vidare.	  Sedan	  blir	  det	  en	  hel	  del	  provning	  av	  olika	  typer	  av	  modeller,	  
märken	  och	  färger.	  Denna	  process,	  förarbetet	  till	  att	  hitta	  rätt	  glasögon,	  är	  
relativt	  omständlig	  för	  båda	  parter.	  Det	  är	  ofta	  denna	  del	  som	  kunder	  ser	  minst	  
fram	  emot	  och	  som	  är	  det	  som	  får	  dem	  att	  dra	  ut	  på	  att	  gå	  till	  optikern.	  Det	  är	  
även	  den	  del	  som	  tar	  mest	  tid	  från	  optikerns	  dag.	  Optikern	  brukar	  gå	  igenom	  
olika	  glas	  och	  de	  skillnader	  som	  finns	  dem	  sinsemellan,	  detta	  för	  att	  lära	  kunden	  
om	  vikten	  av	  bra	  glas.	  En	  del	  kunder	  känner	  att	  glasögon	  är	  ett	  handikapp,	  och	  
för	  att	  undvika	  denna	  typ	  av	  känsla	  försöker	  man	  sälja	  en	  livsstil	  där	  glasögon	  
istället	  är	  en	  accessoar.	  Om	  kunden	  skulle	  tveka	  inför	  att	  testa	  något	  nytt	  eller	  
skulle	  behöva	  övertygas	  i	  någon	  riktning,	  brukar	  optikern	  använda	  sig	  av	  de	  
senaste	  trenderna	  eller	  “personalen	  rekommenderar”.	  Detta	  brukar	  göra	  kunden	  
mer	  säker	  i	  sitt	  köp.	  Mötena	  med	  kunderna	  blir	  ett	  flertal	  då	  kunderna	  nästan	  
alltid	  lånar	  hem	  provbågar.	  Under	  kundmötets	  gång	  antar	  optikern	  ett	  flertal	  
olika	  roller	  (utöver	  sin	  yrkesmässiga)	  –	  marknadsförare,	  säljare	  och	  psykolog.	  
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Kunder	  i	  butiken	  
Beteende	  i	  butiken	  
När	  kunder	  kommer	  in	  i	  butiken	  har	  de	  ofta	  svårt	  för	  att	  köpa	  märken	  som	  de	  
inte	  har	  haft	  tidigare.	  Är	  de	  ute	  efter	  att	  hitta	  ett	  par	  nya	  glasögon	  går	  de	  ofta	  och	  
provar	  de	  mest	  uppseendeväckande	  bågarna	  först.	  Kunderna	  frågar	  ofta	  efter	  
digitala	  lösningar,	  främst	  en	  som	  innebär	  att	  de	  kan	  se	  hela	  butikssortimentet.	  
Något	  som	  lockar	  många	  kunder	  är	  när	  celebriteter	  associeras	  till	  butiken	  eller	  
till	  ett	  par	  särskilda	  bågar.	  Kunder	  kan	  ha	  koll	  på	  vissa	  märken,	  men	  när	  det	  
kommer	  till	  kvalitét	  på	  glas	  är	  det	  något	  som	  de	  generellt	  inte	  vet	  särskilt	  mycket	  
om.	  Detsamma	  gäller	  vad	  som	  skiljer	  bra	  och	  dåliga	  bågar	  åt.	  När	  de	  ska	  till	  
undersökningsrummet	  är	  de	  många	  gånger	  nervösa	  och	  verkar	  känna	  en	  press	  
inför	  att	  prestera	  väl	  i	  form	  av	  att	  svara	  “rätt”	  på	  optikerns	  frågor.	  
	  
Förväntningar	  
Vad	  optikerna	  vill	  ha	  
Något	  som	  skulle	  ha	  stort	  värde	  för	  optiker	  är	  en	  möjlighet	  att	  reducera	  
förarbetet	  med	  kunderna	  i	  butiken,	  där	  man	  går	  igenom	  vad	  kunderna	  vill	  ha,	  
passar	  i	  och	  så	  vidare.	  Om	  kunderna	  redan	  hade	  sett	  sortimentet	  innan	  de	  gick	  in	  
i	  butiken	  och	  fått	  en	  känsla	  inför	  vad	  de	  ungefär	  ville	  ha,	  skulle	  det	  spara	  
optikerna	  en	  hel	  del	  tid.	  Tid	  som	  de	  exempelvis	  skulle	  kunna	  lägga	  på	  fler	  kunder	  
som	  kommer	  in,	  som	  då	  får	  slippa	  vänta	  en	  längre	  tid	  tills	  det	  är	  deras	  tur.	  
	  
Frustrationer	  
Vad	  optikerna	  anser	  besvärligt	  
Något	  som	  kan	  vara	  ett	  frustrerande	  moment	  för	  optiker	  är	  att	  försöka	  få	  kunder	  
att	  förstå	  hur	  progressiva	  glas	  fungerar,	  hur	  de	  ska	  kännas	  och	  hanteras.	  Det	  
finns	  även	  en	  svårighet	  i	  att	  få	  kunder	  att	  förstå	  värdet	  i	  att	  köpa	  glas	  av	  hög	  
kvalitét	  istället	  för	  att	  köpa	  glas	  från	  en	  billigare	  hemsida.	  Ett	  vanligt	  problem	  är	  
att	  kunder	  kommer	  in	  i	  butiken	  och	  är	  missnöjda	  med	  sitt	  köp	  från	  ett	  billigare	  
företag,	  och	  då	  söker	  hjälp	  i	  butiken	  för	  att	  rätta	  till	  misstaget.	  Även	  att	  utbilda	  
kunder	  om	  olika	  glas	  på	  ett	  vis	  som	  är	  lätt	  för	  dem	  att	  ta	  till	  sig,	  är	  inte	  bara	  svårt	  
för	  många	  optiker	  utan	  också	  en	  tidskrävande	  process	  som	  de	  inte	  alltid	  har	  tid	  
för.	  En	  mindre	  frustration	  är	  att	  behöva	  låna	  ut	  ett	  flertal	  provbågar,	  då	  
optikerna	  inte	  alltid	  har	  ett	  tillräckligt	  stort	  utbud.	  De	  kan	  därmed	  inte	  alltid	  
garantera	  att	  de	  bågar	  som	  en	  kund	  vill	  låna	  finns	  i	  butiken.	  Vilket	  kan	  innebära	  
att	  kunden	  istället	  går	  till	  en	  annan	  butik.	  
	  
Möjligheter	  och	  utmaningar	  för	  en	  webbshop	  
Möjligheter	  

• Stilguider	  som	  hjälper	  kunder	  att	  få	  en	  känsla	  för	  vad	  de	  vill	  ha	  innan	  de	  
går	  in	  i	  butiken.	  
	   	  

• Råd	  och	  tips	  från	  experter.	  
	  

• Personligt	  konto	  där	  kunden	  kan	  spara	  information	  om	  de	  bågar	  som	  
denna	  tycker	  om.	  Information	  som	  optikerna	  sedan	  kan	  ta	  del	  av	  i	  butiken	  
när	  kunden	  kommer	  in.	  

• Utbilda	  kunden	  (med	  hjälp	  av	  olika	  medier	  så	  som	  video,	  audio,	  text	  och	  
så	  vidare)	  inom	  områden	  som	  är	  relevanta	  för	  kundens	  synfel	  och	  
preferenser.	  
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Utmaningar	  
• Uppfylla	  de	  olika	  roller	  som	  en	  optiker	  får	  anta	  vid	  kundmötet	  

(marknadsförare,	  säljare	  och	  psykolog)	  på	  ett	  förtroendeingivande	  vis.	  
	  

• Reducera	  antalet	  provbågar	  som	  kunder	  lånar	  hem.	  
	  
Slutsatser	  
Viktiga	  områden	  för	  optiker	  
För	  optiker	  skulle	  det	  vara	  av	  stor	  betydelse	  i	  deras	  arbete	  om	  förarbetet	  med	  
kunderna	  i	  butiken	  reducerades.	  Detta	  då	  det	  kan	  vara	  en	  något	  omständlig	  
process	  som	  tar	  tid	  och	  som	  optiker	  anser	  kan	  användas	  bättre,	  exempelvis	  
genom	  att	  hjälpa	  fler	  kunder.	  På	  samma	  vis	  skulle	  det	  underlätta	  för	  optiker	  om	  
kunden	  hade	  en	  större	  kunskap	  om	  sin	  situation	  –	  till	  exempel	  vad	  kunden	  vill	  ha	  
för	  stil	  eller	  hur	  vissa	  glas	  fungerar.	  Sedan	  skulle	  optiker	  erfara	  en	  lättnad	  i	  sitt	  
arbete	  om	  de	  kunde	  fokusera	  helt	  på	  sin	  yrkesroll,	  och	  inte	  på	  att	  behöva	  
uppfylla	  fler	  roller	  –	  exempelvis	  rollen	  som	  “psykolog”.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

Figur	  3.	  Viktiga	  områden	  för	  optiker.	  

	  
5.2	  Trender	  inom	  e-‐handel	  
“Ecommerce	  is	  the	  driving	  force	  behind	  retail	  growth”	  (Digital	  Strategy	  Consulting	  
2015).	  	  
	  
Trender	  upptäcks	  av	  kända,	  så	  kallade,	  trendspotters	  som	  undersöker	  
marknaden	  noggrant	  och	  sätter	  trender	  därefter	  (Allen	  2013;	  Business	  Wire	  
2000;	  PropelGrowth	  2015).	  Detta	  år	  är	  det	  konsumenternas	  år,	  på	  så	  sätt	  att	  det	  
är	  stort	  fokus	  på	  att	  verkligen	  förstå	  konsumenternas	  efterfrågan	  och	  hur	  de	  
upplever	  e-‐handeln	  (Gilmore	  2015).	  Konsumenter	  förväntar	  sig	  flera	  olika	  
valmöjligheter	  när	  de	  handlar	  online	  och	  har	  höga	  förväntningar	  på	  hur	  
produkter	  levereras.	  Konsumenter	  förväntar	  sig	  olika	  leveransalternativ	  och	  var	  
och	  när	  deras	  köp	  levereras.	  Författaren	  Lantz	  (2011)	  menar	  att	  betalningen	  och	  
leveransen	  är	  ett	  av	  nyckelområdena	  som	  är	  viktiga	  för	  e-‐handlare	  att	  göra	  bra.	  
Även	  en	  upplevelse	  av	  leveransen	  är	  eftertraktat.	  Detta	  då	  konsumenter	  
förväntar	  sig	  att	  få	  mer	  och	  mer	  valuta	  för	  pengarna.	  Paketen	  som	  levereras	  ska	  
vara	  personliga	  för	  att	  tilltala	  och	  förundra	  konsumenterna.	  Leverans	  är	  ett	  
orosmoment	  för	  många	  konsumenter,	  där	  många	  tror	  att	  det	  lätt	  sker	  misstag	  
under	  processen.	  För	  e-‐handlare	  är	  det	  därför	  viktigt	  att	  hålla	  sina	  löften	  om	  
leverans,	  att	  leverera	  i	  tid	  och	  se	  till	  att	  konsumenternas	  önskemål	  uppfylls.	  
Lyckas	  inte	  e-‐handlare	  med	  detta	  är	  det	  väldigt	  viktigt	  att	  de	  talar	  om	  för	  
kunderna	  hur	  viktiga	  de	  är	  för	  dem,	  och	  att	  eventuella	  misstag	  har	  
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uppmärksammats.	  Genuina	  e-‐handlare	  uppskattas	  av	  konsumenter	  och	  har	  
större	  chans	  att	  skapa	  en	  lojal	  kundbas.	  

“...we	  predict	  next-‐day	  and	  rapid	  in-‐store	  pickup	  will	  be	  king	  for	  2015.	  
Retailers	  are	  evolving	  the	  in-‐store	  experience	  so	  that	  you	  can	  browse	  
online	  and	  use	  the	  store	  as	  your	  personal	  pick-‐up	  center.	  It’s	  all	  comes	  
down	  to	  being	  faster,	  cheaper	  and	  more	  convenient.”	  (Gilmore	  2015)	  

	  
Omni-‐channel	  är	  en	  trend	  som	  alla	  pratar	  om	  detta	  år	  (2015).	  Omni-‐channel	  är	  
användningen	  av	  olika	  kanaler	  i	  en	  kunds	  shoppingupplevelse.	  Det	  kan	  vara	  
fysiska	  butiker	  till	  online	  butiker	  som	  finns	  tillgängliga	  på	  webben	  och	  i	  mobilen.	  
E-‐handels	  experter	  menar	  att	  de	  e-‐handlare	  som	  skapar	  och	  erbjuder	  en	  
upplevelse	  i	  både	  den	  digitala	  och	  fysiska	  butiken,	  är	  de	  som	  kommer	  att	  ha	  bäst	  
förutsättningar	  för	  att	  lyckas	  detta	  år.	  

“Retailers	  with	  a	  tightly	  integrated	  online	  and	  offline	  experience	  are	  
winning	  by	  perfecting	  the	  buyer	  experience	  on	  the	  buyer’s	  terms.	  The	  
online	  world	  is	  being	  merged	  back	  into	  the	  offline	  one,	  and	  the	  really	  
successful	  players	  are	  finding	  ways	  to	  leverage	  the	  digital	  investments	  
in	  the	  stores,	  and	  focusing	  on	  providing	  that	  ultimate	  user	  experience	  
in-‐store.”	  (Gilmore	  2015)	  

	  
Ledande	  e-‐handelsföretag	  i	  Europa	  menar	  att	  de	  kommande	  trenderna	  för	  e-‐
handel	  kommer	  att	  ha	  den	  starkaste	  inverkan	  på	  den	  digitala	  
detaljhandelsindustrin	  (Ecommerce	  2014).	  Jörgen	  Bödmar	  (refererad	  i	  
Ecommerce	  News	  2014)	  (grundare,	  ägare	  och	  VD	  för	  Scandinavian	  Design	  
Center)	  menar	  att	  2015	  är	  året	  för	  att	  anpassa	  digitala	  butiker	  för	  mobilen.	  Då	  
det	  har	  blivit	  vanligare	  att	  använda	  mobilen	  för	  shopping,	  vilket	  leder	  till	  att	  
kunder	  handlar	  “här	  och	  nu”.	  Då	  mobilers	  mjuk-‐	  och	  hårdvara	  har	  utvecklats	  
tillräckligt	  för	  att	  kunna	  hantera	  e-‐handel,	  är	  konsumenter	  mer	  bekväma	  med	  att	  
handla	  via	  mobilen.	  Något	  som	  syns	  tydligt	  i	  och	  med	  att	  konsumenter	  utför	  fler	  
och	  fler	  ärenden	  via	  mobilen.	  Därav	  är	  det	  ett	  gyllene	  tillfälle	  för	  e-‐handlare	  att	  
fokusera	  på	  att	  optimera	  deras	  tjänst	  för	  denna	  kanal	  (Tech.co	  2015).	  	  
	  
Även	  de	  ledande	  e-‐handelsföretag	  i	  Europa	  (Ecommerce	  2014)	  nämner	  att	  
Omni-‐channel	  är	  en	  viktig	  trend	  att	  följa	  under	  2015	  för	  att	  få	  ett	  lyckat	  år.	  Fler	  
och	  fler	  e-‐handelsföretag	  börjar	  se	  fördelarna	  med	  att	  expandera	  till	  fysiska	  
butiker,	  och	  interagera	  dessa	  med	  det	  digitala	  för	  att	  med	  hjälp	  av	  två	  kanaler	  
uppfylla	  specifika	  konsumentbehov	  och	  förstärka	  shoppingupplevelsen.	  Torkel	  
Hallander	  (refererad	  i	  Ecommerce	  News	  2014)	  (delägare	  och	  VD	  för	  den	  
europeiska	  e-‐handlaren	  BytHjul.com)	  menar	  att	  de	  som	  blir	  mest	  framgångsrika	  
inom	  e-‐handeln	  detta	  år	  blir	  de	  som	  levererar	  en	  övertygande	  
shoppingupplevelse	  för	  konsumenterna	  i	  samtliga	  kanaler.	  Karl	  Prytz	  (refererad	  
i	  Ecommerce	  News	  2014)	  (VD	  för	  Animail)	  menar	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  leda	  
konsumenterna	  genom	  en	  digital	  butik	  på	  samma	  sätt	  som	  man	  gör	  i	  en	  fysisk	  
butik,	  då	  det	  kan	  underlätta	  konsumenternas	  köpbeslut.	  För	  att	  kunna	  särskilja	  
sig	  från	  konkurrenter,	  ska	  den	  kundservice	  och	  produktinformation	  som	  
förmedlas	  i	  fysiska	  butiker	  erbjudas	  i	  samma	  grad	  online	  (Tech.co	  2015).	  Det	  blir	  
mer	  och	  mer	  viktigt	  att	  anpassa	  e-‐handelstjänster	  efter	  individuella	  besökare.	  



	   19	  

Samt	  att	  erbjuda	  konsumenter	  möjligheten	  att	  anpassa	  en	  hemsida	  efter	  deras	  
behov	  och	  önskemål.	  	  
	  
Utöver	  att	  leverera	  upplevelser	  i	  olika	  moment	  i	  köpprocessen	  måste	  e-‐
handlarna	  komma	  med	  relevanta	  erbjudanden	  vid	  rätt	  tillfälle.	  Erbjudanden	  ska	  
vara	  relevanta	  för	  konsumenten	  och	  komma	  i	  rätt	  tid	  (exempelvis	  
säsongsmässigt).	  Timing	  är	  viktigt	  för	  att	  inte	  förlora	  konsumenter	  till	  
konkurrenterna.	  Vilket	  är	  lätt	  hänt	  då	  det	  inte	  finns	  några	  landsgränser	  mellan	  e-‐
handlarna,	  vilket	  innebär	  att	  konsumenter	  har	  tillgång	  till	  hela	  världens	  online	  
butiker	  (Ecommerce	  News	  2014).	  
	  
“The	  more	  tools	  we	  put	  in	  their	  pockets,	  the	  more	  they're	  going	  to	  use	  them	  and	  the	  
more	  they're	  going	  to	  buy”	  (Caporaso	  refererad	  i	  Ecommerce	  News	  2014)	  
Caporaso	  (VD	  för	  Animail)	  menar	  att	  det	  finns	  flera	  möjligheter	  att	  ta	  vara	  på	  för	  
e-‐handlare,	  och	  att	  årets	  trender	  är	  följande:	  
	  

• Mobilen	  
Konsumenter	  känner	  sig	  mer	  bekväma	  med	  att	  handla	  via	  mobilen.	  

	  

• Konsumenterna	  håller	  i	  tyglarna	  
Konsumenter	  har	  tillgång	  till	  fler	  verktyg	  online	  och	  med	  det	  tillkommer	  
högre	  krav	  och	  förväntningar.	  "The	  power	  has	  really	  switched	  over	  to	  the	  
consumer	  and	  that's	  not	  going	  to	  slow	  down"	  sa	  Caporaso	  till	  Inc.	  (Borison	  
2014).	  

	  

• Insatser	  för	  att	  stå	  ut	  
E-‐handlare	  behöver	  särskilja	  sig	  själva	  från	  konkurrenterna.	  Det	  kan	  vara	  
något	  så	  enkelt	  som	  bra	  kundservice	  eller	  en	  live	  chatt	  på	  hemsidan	  för	  
att	  kunna	  hjälpa	  kunder	  direkt.	  

	  

• Konkurrens	  under	  högtiderna	  
Under	  högtiderna	  behöver	  e-‐handlare	  vara	  snabba	  ut	  med	  relevanta	  
produkter	  så	  tidigt	  som	  möjligt,	  för	  att	  ha	  en	  chans	  att	  konkurrera.	  

	  

• Omni-‐channel	  
E-‐handlare	  som	  även	  har	  en	  fysisk	  butik	  kopplar	  samman	  den	  med	  den	  
digitala,	  exempelvis	  genom	  erbjudanden	  om	  gratis	  frakt	  till	  butik.	  Således	  
för	  att	  få	  fler	  kunder	  till	  butiken.	  Många	  företag	  utvecklar	  även	  appar	  och	  
mobilvänliga	  hemsidor	  som	  är	  till	  för	  att	  underlätta	  kunders	  besök	  i	  den	  
fysiska	  butiken.	  

	  

• Drivande	  lojalitet	  
Det	  är	  en	  utmaning	  att	  omvandla	  engångskonsumenter	  till	  lojala	  kunder.	  
"The	  key	  now	  is	  how	  do	  you	  drive	  loyalty	  on	  a	  year-‐round	  basis,	  not	  just	  
around	  price	  but	  around	  value,"	  säger	  Caporaso	  (refererad	  i	  Ecommerce	  
News	  2014).	  Många	  konsumenter	  nyttjar	  bara	  engångskampanjer,	  
utmaningen	  däri	  ligger	  i	  att	  använda	  kampanjen	  som	  en	  grund	  för	  att	  
skapa	  ett	  långvarigt	  förhållande	  med	  konsumenten.	  

	  

• Gratis	  returfrakt	  
Många	  gånger	  vet	  inte	  konsumenter	  om	  att	  de	  är	  ansvariga	  för	  att	  betala	  
returfrakten,	  ett	  missförstånd	  som	  resulterar	  i	  ett	  dåligt	  intryck	  av	  
företaget.	  Därför	  menar	  Caporaso	  att:	  	  
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"We	  believe	  return	  shipping	  is	  the	  next	  horizon	  on	  e-‐commerce,	  and	  
[retailers]	  have	  to	  address	  it	  with	  a	  flat	  rate	  or	  making	  it	  free,	  or	  
making	  policies	  really	  clear	  and	  concise	  to	  consumers	  so	  they	  know	  
and	  don't	  feel	  slighted"	  (Borison	  2014).	  

	  
5.2.1	  Trender	  inom	  e-‐handel	  i	  Norden	  
E-‐handeln	  i	  Norden	  har	  de	  senaste	  åren	  blommat	  ut	  ordentligt.	  Under	  2013	  
handlade	  8	  av	  10	  konsumenter	  online,	  vilket	  motsvarar	  dryga	  15	  miljoner	  
konsumenter	  (Postnord	  2014).	  I	  Norden	  är	  Omni-‐channel	  en	  tydlig	  trend	  som	  
nordiska	  e-‐handlare	  börjat	  omfamna.	  Även	  köp	  via	  mobilen	  har	  blivit	  mer	  
normalt	  i	  Norden,	  då	  var	  tionde	  konsument	  handlade	  med	  mobilen	  under	  2013	  
(Postnord	  2014).	  	  
	  
Thomas	  Panduro	  (Postnord	  2014),	  menar	  att	  det	  finns	  tre	  steg	  för	  att	  lyckas	  med	  
e-‐handel	  i	  Norden:	  

1. ”Recognize	  the	  differences	  
–	  Respect	  the	  differences	  that	  actually	  exist	  when	  it	  comes	  to	  consumer	  
patterns	  and	  traditions.	  
	  

2. Local	  sites	  
–	  Sites	  in	  the	  customers’	  language	  and	  currency	  generate	  confidence	  
and	  feeling	  for	  the	  brand.	  
	  

3. Integrate	  with	  other	  channels	  
–	  The	  site	  should	  offer	  the	  same	  experience	  of	  the	  company	  as	  the	  
physical	  shops	  and	  catalogue.”	  (refererad	  i	  Postnord	  2014)	  

Thomas	  Panduros	  åsikter	  om	  att	  respektera	  varje	  lands	  kultur	  och	  skillnader	  
stöttas	  av	  Postnords	  expert	  Kristin	  Anfindsen:	  

“There	  is	  a	  great	  Nordic	  infrastructure	  with	  complete	  logistics	  
solutions,	  and	  culturally,	  the	  countries	  have	  many	  similarities.	  But	  in	  
order	  to	  get	  this	  business,	  retailers	  must	  learn	  even	  more	  about	  the	  
needs	  and	  desires	  of	  consumers	  in	  the	  various	  countries,	  and	  adapt	  their	  
websites	  accordingly.”	  (Postnord	  2014)	  

	  
Mer	  än	  en	  tredjedel	  av	  alla	  Nordiska	  invånare	  (36	  %)	  köpte	  produkter	  av	  
utländska	  onlineföretag:	  svenskar	  spenderade	  654	  miljoner	  euro,	  norskar	  552	  
miljoner	  euro,	  danskar	  485	  miljoner	  euro	  och	  finländare	  415	  miljoner	  euro	  
(Postnord	  2014).	  Onlineföretagen	  bestod	  då	  mestadels	  av	  brittiska	  och	  
amerikanska	  e-‐handlare,	  men	  även	  tyska	  och	  kinesiska.	  De	  brittiska	  e-‐handlarna	  
är	  de	  mest	  populära	  för	  Nordiska	  konsumenter,	  speciellt	  för	  svenska	  och	  danska	  
(Postnord	  2014).	  	  
	  
Både	  2012	  och	  2013	  var	  exceptionella	  år	  för	  e-‐handel	  i	  Norden,	  med	  en	  tillväxt	  
på	  cirka	  15	  %	  vartdera	  året.	  Utländska	  e-‐handlare	  har	  haft	  stor	  framgång	  både	  
på	  den	  svenska	  och	  norska	  marknaden.	  Konsumenter	  använder	  mobilen	  för	  
shopping	  allt	  mer	  och	  söker	  sig	  utanför	  nationella	  gränser	  för	  ett	  bredare	  utbud.	  
Konkurrensen	  är	  hård	  för	  e-‐handlare	  och	  beteendemönster	  hos	  konsumenter	  
ändras	  med	  en	  växande	  mognad	  inom	  online	  köpprocesser.	  E-‐handel	  har	  en	  
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enorm	  potential,	  och	  just	  nu	  är	  det	  uppskattat	  att	  6	  %	  av	  alla	  köp	  sker	  online	  
(Postnord	  2014).	  
	  
Trender	  inom	  e-‐handel	  i	  Sverige	  
Sverige	  är	  navet	  för	  e-‐handel	  inom	  Norden.	  En	  av	  fem	  konsumenter	  i	  Norge,	  
Finland	  och	  Danmark	  som	  köper	  från	  utländska	  onlineföretag,	  säger	  att	  de	  har	  
handlat	  från	  Sverige	  (Postnord	  2014).	  
	  
55	  %	  av	  alla	  svenskar	  köper	  produkter	  online	  åtminstone	  en	  gång	  i	  kvartalet.	  
Knappt	  tre	  av	  tio	  (27	  %)	  gör	  det	  åtminstone	  en	  gång	  i	  månaden.	  De	  vanligaste	  
konsumenterna	  i	  Sverige	  är	  kvinnor	  i	  åldrarna	  30–49.	  40	  %	  i	  denna	  kategori	  
handlar	  online	  åtminstone	  en	  gång	  i	  månaden	  (Postnord	  2014).	  
	  
Svenska	  konsumenter	  väljer	  oftast	  att	  göra	  research	  online	  för	  att	  sedan	  köpa	  
produkten	  i	  en	  fysisk	  butik.	  Emellanåt	  gör	  konsumenterna	  tvärtom,	  produkten	  
testas	  i	  en	  fysisk	  butik	  och	  sedan	  jämför	  de	  priserna	  online	  och	  köper	  från	  den	  
billigaste	  hemsidan.	  Runt	  en	  av	  fem	  konsumenter	  i	  Sverige	  (21	  %)	  under	  2013	  
testade	  en	  produkt	  i	  en	  butik	  och	  köpte	  den	  sedan	  online.	  Mer	  än	  hälften	  (56	  %)	  
använde	  internet	  vid	  något	  tillfälle	  under	  2013	  för	  att	  göra	  research	  om	  en	  
produkt	  som	  de	  sedan	  har	  köpt	  i	  en	  fysisk	  butik.	  	  
	  
Sveriges	  e-‐handel	  är	  den	  långsammaste	  växande	  i	  Europa,	  dock	  är	  det	  den	  mest	  
mogna,	  där	  69,8	  %	  av	  svenskar	  handlar	  online.	  Jämförelsevis,	  65,5	  %	  av	  britter	  
handlar	  online,	  medan	  genomsnittet	  i	  USA	  är	  57,4	  %	  och	  i	  Europa	  är	  
genomsnittet	  46,7	  %	  (Digital	  Strategy	  Consulting	  2015).	  
	  
	  

Personer	  i	  åldrarna	  18–79	  (2013)	   7,130,000	  

Antal	  personer	  med	  internetuppkoppling	  (2012)	   93	  %	  

Antal	  personer	  som	  handlade	  online	  under	  år	  2013	   80	  %	  

Antal	  konsumenter	  som	  handlar	  online	  åtminstone	  en	  gång	  i	  månaden	   1,925,000	  

Antal	  konsumenter	  som	  handlade	  produkter	  online	  från	  utländska	  
e-‐handlare	  under	  år	  2013	  

2,210,000	  

Antal	  svenska	  personer	  som	  handlade	  online	  med	  mobilen	  under	  år	  2013	   10	  %	  

Max	  antal	  arbetsdagar,	  i	  genomsnitt,	  som	  konsumenter	  förväntar	  sig	  att	  
en	  leverans	  får	  ta	  

4.17	  

Figur	  4.	  Tabell	  med	  statistik	  över	  Sveriges	  population	  och	  e-‐handelskonsumtion.	  
Framtaget	  av	  Postnord	  (2014).	  Översatt	  från	  engelska	  till	  svenska.	  	  
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6.	  Metod	  och	  genomförande	  
6.1	  Brand	  Experience	  Workshop	  
Med	  branding	  menas	  processen	  att	  skapa	  ett	  unikt	  namn	  och	  image	  för	  ett	  
företag	  eller	  produkt.	  Målet	  är	  att	  skapa	  en	  associerande	  känsla	  hos	  
konsumenten,	  så	  att	  när	  denna	  hör	  eller	  påminns	  på	  något	  vis	  av	  ett	  värdeord	  så	  
relaterar	  konsumenten	  värdeordet	  till	  företaget/produkten.	  Branding	  syftar	  till	  
att	  etablera	  en	  betydande	  närvaro	  på	  marknaden,	  som	  attraherar	  både	  nya	  och	  
existerande	  kunder	  (Business	  Dictionary	  2015).	  De	  flesta	  aktörerna	  inom	  e-‐
handel	  (men	  även	  andra	  försäljningskanaler)	  är	  inte	  särskilt	  kunniga	  om	  
branding,	  vilket	  kan	  vara	  väldigt	  missgynnande	  för	  företaget.	  Detta	  speciellt	  då	  
det	  är	  viktigt	  att	  konsumenters	  första	  intryck	  av	  ett	  företag/produkt	  blir	  bra.	  Ett	  
dåligt	  intryck	  minimerar	  chanserna	  för	  återkommande	  konsumenter.	  Dessutom	  
är	  det	  många	  konsumenter	  som	  skriver	  omdömen	  om	  deras	  upplevelse	  med	  
företaget	  och	  införskaffandeprocessen	  av	  produkten.	  Kundomdömen	  är	  viktiga	  
att	  bemöta	  då	  de	  har	  större	  intryck	  och	  effekt	  hos	  andra	  konsumenter	  än	  vad	  
exempelvis	  annonser	  eller	  celebriteters	  promotion	  har.	  En	  bra	  metod	  att	  lista	  ut	  
vad	  företaget/produkten	  ska	  representera	  är	  att	  hålla	  en	  Brand	  Experience	  
Workshop	  (Noessel	  2015).	  	  
	  
En	  Brand	  Experience	  Workshop	  hålls	  med	  ett	  företag	  som	  vill	  definiera	  deras	  
varumärke,	  och	  är	  till	  för	  att	  få	  aktörerna	  att	  diskutera	  kring	  och	  skapa	  en	  
gemensam	  grund	  för	  vad	  varumärket	  ska	  representera	  och	  hur	  det	  ska	  upplevas.	  
Workshopen	  består	  av	  sex	  steg	  (Noessel	  2015)	  och	  hålls	  av	  det	  företag	  som	  
hjälper	  till	  att	  ta	  fram	  varumärket.	  
	  
Steg	  1	  
Det	  första	  steget	  är	  att	  boka	  ett	  möte	  med	  deltagarna	  från	  företaget	  för	  att	  träffas	  
i	  person,	  och	  meddela	  att	  ingen	  förberedelse	  krävs	  från	  deras	  sida.	  Innan	  mötet	  
ska	  företaget	  som	  håller	  i	  workshopen	  ta	  fram	  cirka	  100	  stycken	  
(rekommenderas)	  bilder.	  Bilder	  ska	  tas	  fram	  efter	  ett	  tema	  (till	  exempel	  att	  åtta	  
av	  bilderna	  är	  på	  bilar)	  eller	  efter	  olika	  värdeord	  (exempelvis	  lyxig	  eller	  varm).	  
Att	  ha	  med	  bilder	  på	  just	  bilar	  menar	  Noessel	  (2015)	  fungerar	  väldigt	  bra	  
eftersom	  många	  människor	  relaterar	  olika	  känslor	  och	  värden	  till	  olika	  
bilmärken:	  

”The	  cars	  theme	  works	  great	  because	  many	  people	  are	  familiar	  with	  
cars	  and	  it’s	  easy	  to	  find	  beautiful	  images	  that	  illustrate	  different	  
variations	  on	  the	  theme:	  e.g.,	  Porsche,	  Toyota,	  BMW,	  Maybach,	  VW.	  
That	  short	  list	  gives	  your	  workshop	  a	  chance	  to	  talk	  about	  whether	  
their	  brand	  should	  feel	  fast	  and	  showy,	  practical,	  precise	  and	  prestige,	  
extreme	  luxury,	  or	  friendly	  and	  reliable.	  Participants	  should	  be	  able	  to	  
ask	  themselves	  a	  question	  like,	  “Are	  we	  more	  Toyota	  or	  Maybach?”	  and	  
have	  a	  meaningful	  conversation	  about	  that.”	  
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Steg	  2	  
Till	  steg	  2	  skriver	  man	  ut	  alla	  bilder	  i	  pappersform,	  då	  meningen	  är	  att	  man	  till	  
workshopen	  ska	  sätta	  upp	  samtliga	  på	  en	  vägg	  så	  att	  alla	  deltagare	  får	  en	  klar	  
översikt.	  Efter	  att	  ha	  introducerat	  och	  förklarat	  hur	  workshopen	  går	  till,	  ska	  
deltagarna	  få	  fem	  till	  tio	  röda	  klistermärken	  och	  lika	  många	  gröna.	  	  
	  
Steg	  3	  
Under	  steg	  3	  får	  deltagarna	  cirka	  20	  minuter	  för	  att	  titta	  på	  bilderna	  och	  fästa	  
klistermärkena	  på	  bilderna.	  De	  gröna	  klistermärkena	  sätts	  på	  de	  bilder	  som	  
deltagaren	  tycker	  om	  och	  vill	  att	  varumärket	  ska	  representera,	  och	  röda	  sätts	  på	  
de	  bilder	  som	  varumärket	  inte	  ska	  förknippas	  med.	  Under	  detta	  moment	  sker	  
alltså	  en	  prioritering	  av	  de	  bilder/värdeord	  som	  ska	  och	  inte	  ska	  representera	  
varumärket.	  
	  
Steg	  4	  
När	  alla	  är	  klara	  ska	  personen	  som	  håller	  i	  workshopen	  starta	  en	  konversation	  
mellan	  deltagarna,	  där	  de	  får	  förklara	  och	  diskutera	  kring	  valen	  de	  gjorde.	  
Lättast	  är	  att	  börja	  med	  bilderna	  som	  har	  många	  röda	  prickar,	  då	  människor	  i	  
allmänhet	  har	  lättare	  för	  att	  definiera	  vad	  de	  inte	  vill	  ha.	  Sedan	  går	  diskussionen	  
över	  till	  bilderna	  med	  gröna	  klistermärken,	  varför	  de	  har	  valts	  och	  så	  vidare.	  
Efter	  det	  går	  man	  över	  till	  att	  tala	  om	  de	  bilder	  som	  har	  en	  större	  mix	  av	  gröna	  
och	  röda	  klistermärken.	  Under	  denna	  diskussion	  kan	  det	  uppkomma	  en	  del	  
motstridiga	  åsikter,	  vilket	  innebär	  att	  personen	  som	  håller	  i	  workshopen	  måste	  
hjälpa	  till	  att	  styra	  diskussionen	  i	  en	  konstruktiv	  riktning.	  Under	  workshopens	  
gång	  antecknar	  man	  de	  positiva	  och	  negativa	  adjektiv	  som	  deltagarna	  nämner	  i	  
samband	  med	  förklaringarna	  bakom	  val	  av	  bilder.	  
	  
Steg	  5	  
För	  steg	  5	  analyseras	  resultatet	  från	  workshopen,	  och	  man	  sammanställer	  cirka	  
fyra	  till	  fem	  adjektiv	  som	  representerar	  varumärkets	  hjärta	  (Noessel	  2015).	  Om	  
workshopen	  resulterar	  i	  värdeord	  som	  kan	  uppfattas	  som	  något	  intetsägande	  
eller	  särskilt	  unika	  –	  är	  det	  viktigt	  att	  förstärka	  adjektiven.	  Detta	  för	  att	  göra	  de	  
mer	  specifika	  och	  unika	  för	  just	  detta	  varumärke.	  
	  	  
Steg	  6	  
I	  det	  slutgiltiga	  steget	  presenteras	  sammanställningen	  av	  resultatet	  för	  
deltagarna.	  Det	  är	  viktigt	  att	  gå	  igenom	  exakt	  vad	  varje	  värdeord	  står	  för	  med	  
deltagarna	  så	  att	  alla	  är	  överens	  om	  vad	  varje	  värdeord	  representerar.	  Noessel	  
(2015)	  påpekar	  även	  att	  det	  är	  bra	  att	  alltid	  ha	  de	  samlade	  adjektiven	  synliga	  
under	  projektets	  gång,	  så	  att	  alla	  som	  är	  med	  och	  tar	  fram	  projektet	  alltid	  blir	  
påminda	  om	  och	  kan	  förhålla	  sig	  till	  värdeorden.	  
	  
Vi	  deltog	  i	  en	  Brand	  Experience	  Workshop	  för	  klienten,	  då	  det	  var	  en	  bra	  metod	  
för	  att	  identifiera	  klientens	  vision	  av	  varumärket	  och	  etablera	  varumärkets	  
värde	  i	  form	  av	  budskap	  och	  känsla.	  En	  förståelse	  för	  klientens	  tankar	  och	  
önskemål	  för	  tjänsten	  behövdes	  för	  att	  kunna	  utveckla	  webbshopen	  i	  linje	  med	  
dessa.	  En	  Brand	  Experience	  Workshop	  är	  även	  bra	  för	  att	  öka	  företagets	  
trovärdighet	  för	  konsumenter,	  då	  företagets	  mål	  och	  vision	  klargörs	  hur	  det	  ska	  
förmedlas	  till	  konsumenterna.	  Workshopen	  hölls	  på	  klientens	  kontor	  och	  följde	  
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de	  sex	  stegen	  som	  nämns	  ovan.	  Vi	  var	  fyra	  stycken	  från	  River	  Cresco	  AB.	  Den	  ena	  
teammedlemmen	  styrde	  workshopen,	  den	  andra	  deltog	  tillsammans	  med	  
klienten	  (för	  att	  inspirera	  och	  hjälpa	  dem	  på	  traven	  när	  det	  behövdes),	  medan	  vi	  
agerade	  som	  observatörer	  och	  antecknade.	  Det	  önskade	  resultatet	  av	  denna	  
workshop	  var	  att	  få	  insikt	  i	  hur	  klienten	  ska	  uppfattas,	  stå	  för	  och	  vilket	  budskap	  
som	  ska	  förmedlas	  till	  konsumenter.	  Exempel	  på	  värdeord	  som	  kan	  reflektera	  
det	  önskade	  resultatet	  kan	  vara	  smidig,	  personlig	  eller	  trovärdig.	  
	  
	  

	  
Figur	  5.	  Material	  för	  Brand	  Experience	  Workshop.	  

	  
6.2	  Creative	  Session	  
En	  så	  kallad	  Creative	  Session	  är	  en	  workshop	  vars	  mening	  är	  att	  låta	  kreativiteten	  
flöda,	  där	  endast	  några	  få	  riktlinjer	  följs.	  Workshopens	  struktur	  går	  ut	  på	  att	  ett	  
par	  ämnen	  eller	  frågor	  presenteras	  av	  workshopledaren.	  Dessa	  diskuteras	  
igenom	  med	  deltagarna,	  där	  olika	  idéer	  och	  lösningar	  till	  områdena/frågorna	  ska	  
genereras	  (Caicedo	  2009).	  	  
	  
Vi	  deltog	  i	  en	  Creative	  Session	  som	  arrangerades	  av	  en	  teammedlem.	  Syftet	  med	  
vår	  Creative	  Session	  var	  att	  ta	  fram	  idéer	  och	  lösningar	  för	  tre	  frågor	  som	  
presenterades	  för	  denna	  session.	  Frågorna	  bestod	  av	  tre	  problemområden	  som	  
hade	  identifierats	  under	  projektets	  gång,	  vilket	  var	  anledningen	  till	  att	  en	  
Creative	  Session	  ansågs	  nödvändig	  och	  nyttig	  för	  att	  komma	  vidare.	  
Problemområdena	  bestod	  främst	  av	  de	  möjligheter	  och	  utmaningar	  som	  
uppenbarades	  under	  arbetet	  med	  optikkonsumenterna	  och	  optikerna.	  Materialet	  
till	  Creative	  Session	  var	  det	  samlade	  från	  tidigare	  research	  och	  
workshopmaterial	  framtaget	  under	  förstudiens	  progression.	  Vi	  var	  totalt	  fem	  
stycken	  personer	  från	  teamet	  som	  deltog.	  Varje	  person	  tilldelades	  en	  persona	  
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(som	  tidigare	  hade	  förberetts)	  som	  man	  skulle	  ha	  i	  åtanke	  när	  problemfrågorna	  
diskuterades,	  och	  idéer/lösningar	  skulle	  tillämpas.	  Under	  hela	  workshopens	  
gång	  skulle	  samtliga	  deltagare	  hela	  tiden	  representera	  sin	  personas	  intressen	  
och	  frustrationer.	  
	  
Varje	  problemområde	  presenterades	  kort	  av	  workshopledaren,	  sedan	  fick	  alla	  
deltagare	  några	  minuter	  till	  att	  individuellt	  skriva	  ned	  tankar	  och	  idéer	  för	  
lösningar.	  Sedan	  presenterade	  var	  och	  en	  sina	  idéer,	  vilka	  diskuterades	  av	  hela	  
gruppen.	  Diskussionerna	  mynnade	  ut	  i	  vilka	  lösningar	  som	  kändes	  relevanta	  för	  
projektet,	  som	  antecknades	  av	  workshopledaren.	  Mot	  workshopens	  slut	  hade	  
flera	  lösningar	  och	  idéer	  genererats	  för	  varje	  problemområde.	  Det	  resulterade	  i	  
specifika	  lösningar	  och	  funktioner	  som	  ska	  implementeras	  i	  tjänsten.	  
	  
6.3	  Fokusgrupp	  
En	  fokusgrupp	  med	  konsumenter	  är	  en	  viktig	  del	  för	  att	  få	  med	  deras	  insikter	  
och	  erfarenheter	  i	  förstudien.	  Det	  innebär	  en	  värdefull	  möjlighet	  för	  
utvecklandet	  av	  tjänsten	  då	  de	  som	  faktiskt	  kommer	  komma	  att	  använda	  den	  får	  
vara	  med	  och	  forma	  den.	  Det	  är	  ett	  tillfälle	  för	  en	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  
konsumenter	  tänker	  och	  känner	  när	  de	  ska	  handla	  optik.	  Fokusgruppen	  som	  
hölls	  bestod	  av	  fyra	  personer	  med	  olika	  mycket	  erfarenhet	  i	  användandet	  och	  
införskaffandet	  av	  optik.	  Konsumenter	  med	  olika	  mycket	  erfarenhet	  hoppades	  vi	  
skulle	  tillföra	  olika	  åsikter	  och	  insikter.	  Syftet	  med	  fokusgruppen	  var	  att	  skapa	  en	  
diskussion	  sinsemellan	  deltagarna	  där	  erfarenheter	  och	  åsikter	  delades.	  För	  att	  
sedan	  komma	  fram	  till	  en	  gemensam	  slutsats	  inom	  de	  områden	  som	  togs	  upp	  
under	  intervjun.	  Vi	  startade	  med	  ett	  uppvärmningsmoment	  där	  varje	  deltagare	  
kort	  presenterade	  sig	  själv,	  hur	  länge	  de	  hade	  haft	  glasögon	  och	  hur	  deras	  
senaste	  glasögoninköp	  hade	  gått.	  Sedan	  gick	  vi	  vidare	  mot	  huvudmomentet	  där	  
specifika	  frågor	  togs	  upp	  inom	  olika	  områden.	  Intervjuprocessen	  gick	  ut	  på	  att	  en	  
fråga	  ställdes,	  vilken	  varje	  deltagare	  fick	  svara	  på	  i	  tur	  och	  ordning.	  Det	  var	  hela	  
tiden	  fritt	  fram	  för	  deltagarna	  att	  inflika	  med	  deras	  tankar	  när	  någon	  annan	  
talade.	  Vi	  gick	  igenom	  deltagarnas	  tidigare	  erfarenheter	  (upplevelser	  hos	  
optikern,	  processer	  vid	  köp	  online),	  förväntningar	  på	  onlinehandeln	  och	  de	  
möjligheter	  och	  svårigheter	  som	  kommer	  med	  att	  handla	  optik	  online.	  
	  
6.4	  Optikerintervju	  
Vi	  anordnade	  en	  intervju	  med	  optiker	  då	  vi	  ansåg	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  få	  med	  
deras	  input	  och	  expertis,	  för	  att	  balansera	  det	  samlade	  materialet	  från	  
konsumenterna,	  i	  förstudien.	  Åsikter	  och	  förväntningar	  från	  både	  
optikkonsumenter	  samt	  optiker,	  hoppades	  vi	  skulle	  bli	  en	  värdefull	  mix	  av	  olika	  
erfarenheter	  och	  roller.	  Intervjun	  skedde	  med	  två	  optiker	  som	  arbetar	  i	  en	  fysisk	  
optikbutik.	  Ett	  antal	  frågor	  hade	  förberetts	  för	  att	  kunna	  täcka	  viktiga	  områden,	  
men	  det	  var	  öppet	  för	  att	  följa	  sidospår	  för	  att	  ta	  vara	  på	  eventuella	  insikter.	  
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7.	  Resultat	  och	  analys	  
Varje	  moments	  resultat	  dokumenteras	  i	  ett	  eget	  avsnitt,	  så	  att	  det	  blir	  en	  klar	  
översikt	  över	  vad	  exakt	  från	  varje	  del	  som	  ska	  implementeras	  vid	  utvecklingen	  
av	  webbshopen.	  
	  
7.1	  Brand	  Experience	  Workshop	  
Vår	  Brand	  Experience	  Workshop	  som	  hölls	  med	  klienten	  resulterade	  i	  
framtagandet	  av	  varumärkets	  identitet	  i	  form	  av	  värdeord.	  Vi	  tog	  reda	  på	  vilken	  
typ	  av	  företag	  de	  vill	  vara	  och	  vilket	  budskap	  de	  vill	  förmedla	  till	  sina	  
konsumenter,	  samt	  vilka	  värdeord	  som	  de	  inte	  vill	  representera.	  Resultatet	  av	  
workshopen	  sammanställdes	  och	  presenterades	  för	  klienten,	  som	  godkände	  
värdeorden.	  Dessa	  resultat	  fungerade	  som	  riktlinjer	  under	  projektets	  gång,	  då	  
det	  är	  dessa	  värdeord	  som	  ska	  förmedla	  företagets	  image.	  
	  
Följande	  värdeord	  vill	  klienten	  ha	  som	  grund	  för	  sitt	  varumärke:	  

• Uppriktig	  
• Nordisk	  
• Enhetlig	  
• Stadig	  
• Organisk	  
• Avslappnad	  
• Transparent	  
• Förtrogen	  

	  
Följande	  värdeord	  vill	  klienten	  inte	  ha	  förknippat	  med	  sitt	  varumärke:	  

• Otrygg	  
• Billig	  
• Okunnig	  
• Skrikig	  
• Kylig	  
• Konstlad	  
• Fashion	  
• Mainstream	  

	  
Värdeorden	  kommer	  till	  uttryck	  i	  olika	  former	  och	  kontexter,	  antingen	  i	  en	  
kampanj,	  uttalanden	  eller	  direkt	  i	  webbshopen.	  Om	  man	  exempelvis	  skulle	  tolka	  
och	  reflektera	  värdeordet	  ”uppriktig”	  i	  webbshopen,	  skulle	  det	  kunna	  ske	  i	  form	  
av	  att	  man	  använder	  sig	  av	  bilder	  av	  amatörmodeller	  i	  vanliga	  kontexter	  när	  man	  
vill	  visa	  upp	  ett	  par	  glasögon.	  Får	  konsumenter	  se	  ett	  par	  bågar	  i	  samband	  med	  
en	  mer	  vardaglig	  stil	  och	  miljö,	  är	  det	  enklare	  för	  dem	  att	  relatera	  mer	  till	  
situationen	  och	  sig	  själv.	  Vilket	  gör	  att	  konsumenter	  lättare	  kan	  ta	  köpbeslut,	  och	  
har	  bättre	  chanser	  att	  bli	  mer	  nöjda	  med	  sina	  köp.	  
	  



	   27	  

7.2	  Creative	  Session	  
För	  de	  tre	  olika	  problemområdena	  som	  diskuterades	  under	  Creative	  Session,	  
togs	  många	  idéer	  och	  lösningar	  fram,	  vilka	  kan	  ta	  projektet	  till	  nästa	  steg.	  
Idéerna	  skulle	  kräva	  en	  hög	  användbarhet	  för	  att	  fungera	  som	  tänkt	  och	  dessa	  
idéer	  följde	  även	  vissa	  av	  trenderna	  som	  tagits	  fram	  under	  förstudiens	  gång.	  
Specifika	  funktioner,	  som	  ett	  resultat	  av	  allt	  samlat	  material	  från	  research	  och	  
workshops,	  togs	  fram	  som	  riktlinjer	  för	  hur	  webbshopen	  skulle	  utvecklas.	  
På	  grund	  av	  sekretess	  beskrivs	  här	  inga	  lösningar	  för	  optikwebbshopen,	  då	  det	  
är	  lösningar	  som	  syftar	  till	  att	  vara	  unika	  för	  klientens	  tjänst.	  
	  
7.3	  Riktlinjer	  för	  användbarhet	  för	  optikwebbshopen	  
Följande	  avsnitt	  bygger	  på	  resultat	  från	  fokusgruppen,	  optikerintervjun	  och	  
Brand	  Experience	  Workshop	  tillsammans	  med	  research	  om	  användbarhet.	  
	  
En	  hemsida	  som	  tillfredsställer	  både	  konsumenters	  och	  optikers	  behov	  
För	  att	  en	  optikwebbshop	  ska	  medföra	  en	  bra	  upplevelse	  för	  de	  konsumenter	  
som	  går	  in	  på	  sidan,	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  tar	  sig	  an	  och	  tillfredsställer	  de	  
områden	  som	  är	  viktiga	  för	  konsumenterna.	  Dessa	  områden	  är	  förtroende,	  fysisk	  
personal,	  utbildning	  och	  learnability.	  För	  att	  webbshopen	  ska	  tillfredsställa	  
optikers	  behov,	  är	  det	  viktigt	  att	  hemsidan	  tar	  hand	  om	  förarbetet	  med	  kunderna	  
åt	  dem,	  att	  den	  erbjuder	  konsumenter	  möjligheten	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  
för	  hur	  optik	  (och	  allt	  som	  kommer	  med	  det)	  fungerar,	  samt	  att	  den	  uppfyller	  
roller	  som	  säljare,	  marknadsförare	  och	  psykolog	  och	  därmed	  avlastar	  optikern	  
med	  dessa	  roller.	  
	  
Den	  användbarhet	  som	  krävs	  för	  att	  tillfredsställa	  både	  konsumenter	  och	  optiker	  
kan	  inte	  enbart	  bestå	  av	  ett	  antal	  olika	  funktioner,	  så	  som	  en	  välutvecklad	  
sökfunktion	  exempelvis.	  Det	  krävs	  faktorer	  som	  skapar	  en	  enhetlig	  upplevelse	  
som	  genererar	  ett	  gott	  intryck	  hos	  konsumenten.	  Ett	  intryck	  som	  består	  och	  
förhoppningsvis	  får	  konsumenten	  att	  återkomma	  och	  använda	  tjänsten	  
regelbundet.	  Följande	  faktorer	  är	  en	  viktig	  grund	  för	  riktlinjerna	  för	  
utvecklandet	  av	  kommande	  webbshop,	  och	  de	  verktyg	  och	  funktioner	  som	  ska	  
bestämmas	  (Usability.gov	  2015).	  
	  
Intuitiv	  design:	  När	  användaren	  går	  in	  på	  en	  hemsida	  så	  är	  målet	  att	  denna	  
direkt	  ska	  känna	  sig	  bekväm	  med	  hemsidans	  arkitektur	  så	  att	  allt	  känns	  helt	  
naturligt.	  Naturligt	  på	  så	  sätt	  att	  användaren	  (idealt)	  inte	  ens	  ska	  behöva	  tänka	  
på	  hur	  den	  måste	  agera	  eller	  ta	  sig	  an	  hemsidan.	  Det	  ska	  vara	  lätt	  att	  navigera	  
runt	  på	  hemsidan	  och	  hitta	  det	  man	  söker	  efter.	  Allt	  innehåll	  ska	  vara	  relevant	  –	  
produkter,	  texter,	  bilder,	  länkar,	  videos	  och	  så	  vidare.	  Struktur,	  navigation	  och	  
innehåll	  ska	  alla	  ha	  en	  relevans	  så	  att	  användaren	  inte	  känner	  sig	  konfunderad	  
över	  eller	  ifrågasätter	  deras	  syfte	  på	  hemsidan.	  Målet	  är	  att	  en	  användare	  ska	  
kunna	  utföra	  enkla	  uppgifter	  utan	  att	  ens	  behöva	  fundera	  på	  hur	  det	  ska	  utföras.	  
Intuitiv	  design	  är	  särskilt	  viktigt	  för	  att	  nya	  användare	  ska	  få	  ett	  bra	  intryck	  och	  
känsla	  inför	  hemsidan.	  Och	  självklart	  viktigt	  för	  att	  alla	  användare,	  oavsett	  
erfarenhet	  av	  hemsidan,	  kan	  genomföra	  det	  de	  vill	  få	  gjort.	  
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Effektiv	  användning:	  Alla	  uppgifter	  som	  användare	  har	  att	  utföra	  på	  hemsidan	  
ska	  kunna	  ske	  på	  ett	  så	  effektivt	  sätt	  som	  möjligt.	  Exempelvis	  ska	  de	  steg	  som	  
krävs	  för	  att	  nå	  det	  önskade	  resultatet	  vara	  så	  få	  som	  möjliga	  för	  att	  användaren	  
snabbt	  ska	  nå	  önskat	  resultat.	  Navigationen	  ska	  vara	  naturlig	  och	  innehåll	  logiskt	  
så	  att	  användaren	  hittar	  det	  som	  eftersöks	  så	  snabbt	  som	  möjligt.	  Det	  ska	  inte	  
finnas	  några	  omständliga	  moment	  som	  stannar	  upp	  hemsidans	  flöde,	  och	  
därmed	  även	  användarens.	  
	  
Exempel	  på	  funktioner	  för	  effektiv	  användning:	  En	  välutvecklad	  sökfunktion,	  
en	  logiskt	  sorterad	  meny	  med	  relevanta	  ord,	  en	  linjär	  utcheckningsprocess	  för	  
ett	  köp	  på	  hemsidan.	  
	  
Error	  frekvens:	  Om	  användaren	  ofta	  misslyckas	  med	  utförandet	  av	  sina	  
uppgifter	  på	  hemsidan	  –	  får	  många	  felmeddelanden	  eller	  har	  svårt	  att	  rätta	  till	  
misstag	  –	  skapas	  ett	  dåligt	  intryck	  av	  hemsidan	  och	  även	  en	  sämre	  självkänsla	  
hos	  användaren.	  Eventuella	  fel	  som	  kan	  inträffa	  på	  hemsidan	  ska	  förmedlas	  på	  
ett	  pedagogiskt	  sätt	  så	  att	  användaren	  förstår	  vad	  felet	  är.	  Det	  ska	  även	  
rekommenderas	  en	  lösning	  som	  användaren	  kan	  använda	  sig	  av	  för	  att	  komma	  
tillrätta	  med	  felet.	  Vilket	  Nielsen	  (refererad	  i	  Lantz,	  2011)	  menar	  är	  en	  
nödvändighet	  för	  god	  användbarhet,	  att	  användaren	  snabbt	  ska	  kunna	  komma	  ur	  
den	  problematiska	  situationen.	  Utöver	  det	  är	  andra	  användares	  erfarenheter	  
värdefulla	  i	  sådana	  sammanhang,	  så	  att	  användaren	  i	  ett	  sådant	  läge	  kan	  få	  
support	  och	  stöd.	  
	  
Exempel	  på	  funktioner	  för	  hantering	  av	  error	  frekvens:	  Välformulerade	  
felmeddelanden	  med	  CTA	  (call	  to	  action	  =	  uppmaning	  till	  handling),	  
användarrecensioner,	  en	  bra	  sökfunktion,	  terminologi	  med	  relevant	  språk.	  
	  
Förslag	  på	  övriga	  funktioner:	  Följande	  funktioner	  skulle	  vara	  relevanta	  i	  
framtagandet	  av	  optikwebbshopen	  (Sauro	  2012),	  och	  som	  främjar	  de	  olika	  
områdena	  som	  är	  viktiga	  för	  konsumenterna	  och	  optikerna:	  
	  

• Visa	  total	  kostnad	  innan	  utcheckning	  	  
Runda	  upp	  produktpriset,	  estimera	  fraktkostnader,	  moms	  och	  dylikt	  –	  
detta	  så	  snart	  som	  möjligt	  så	  att	  kunden	  får	  en	  uppfattning	  om	  vad	  köpet	  
kommer	  att	  gå	  på.	  För	  många	  kunder	  är	  det	  en	  dealbreaker	  om	  de	  inte	  får	  
se	  det	  totala	  priset	  innan	  de	  checkar	  ut.	  Detta	  är	  en	  viktig	  aspekt	  enligt	  
Lantz	  (2011,	  61)	  som	  menar	  att	  tydlig	  information	  är	  viktigt	  för	  
användbarheten,	  exempelvis	  genom	  att	  visa	  bild	  och	  produktinformation	  
på	  den	  produkt	  som	  kunden	  har	  bestämt	  sig	  för	  att	  köpa.	  

	  	  

• Spara	  data	  	  
Om	  en	  kund	  har	  fyllt	  i	  sin	  information	  (personinformation,	  
leveransinformation	  och	  så	  vidare)	  för	  beställning	  av	  en	  produkt	  och	  nära	  
sista	  steget	  i	  slutförandet	  av	  beställningen	  kommer	  på	  att	  denna	  vill	  lägga	  
till	  ytterligare	  en	  produkt	  –	  då	  bör	  den	  data	  som	  kunden	  har	  fyllt	  i	  
formuläret	  sparas	  till	  när	  denna	  kommer	  tillbaka	  till	  utcheckningen	  igen.	  
Detta	  för	  en	  mer	  effektiv	  användning	  av	  hemsidan	  och	  för	  ett	  bra	  
arbetsflöde,	  där	  kunden	  slipper	  börja	  om	  från	  början	  igen.	  
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• Inga	  krav	  på	  registrering	  	  
En	  användare	  ska	  inte	  behöva	  registrera	  ett	  konto	  på	  en	  hemsida	  för	  att	  
kunna	  betala	  för	  det	  denna	  vill	  köpa	  där.	  Det	  gör	  köpprocessen	  
omständlig	  och	  onödigt	  jobbig	  för	  användaren.	  Enligt	  Lantz	  (2011,	  64)	  är	  
ifyllandet	  av	  personinformation	  så	  pass	  känsligt	  för	  en	  del	  kunder	  att	  de	  
hellre	  struntar	  i	  att	  handla	  om	  de	  måste	  uppge	  sina	  uppgifter.	  Enligt	  en	  
studie	  (Forrester	  Consulting	  refererad	  i	  Lantz	  2011,	  64)	  så	  slutför	  inte	  
upp	  till	  26	  %	  av	  konsumenter	  sitt	  köp	  om	  de	  behöver	  registrera	  sina	  
uppgifter	  eller	  ett	  konto.	  

	  

• Sökfunktion	  med	  förslag	  	  	  
En	  användare	  som	  får	  förslag	  i	  sökfunktionen	  när	  den	  har	  börjat	  skriva	  
sökordet	  får	  en	  hint	  om	  det	  som	  eftersöks	  finns,	  eller	  inte	  finns,	  och	  kan	  
dessutom	  snabbare	  nå	  sitt	  resultat	  genom	  att	  klicka	  på	  det	  förslagna	  
sökordet.	  Det	  är	  även	  en	  funktion	  som	  gör	  att	  det	  blir	  lättare	  för	  en	  
användare	  att	  sålla	  i	  ett	  större	  sortiment,	  då	  det	  agerar	  som	  en	  hjälpande	  
hand.	  
	  

• Left	  Rail	  Filter	  Auto	  Updates	  
När	  en	  användare	  vill	  sortera	  i	  sortimentet,	  exempelvis	  med	  en	  
filtreringsfunktion,	  bör	  sökresultaten	  dyka	  upp	  så	  fort	  användaren	  har	  
klickat	  i	  ett	  filtreringsval.	  Utan	  att	  denna	  behöver	  klicka	  på	  en	  “submit”	  
knapp.	  Detta	  för	  att	  användaren	  snabbt	  ska	  få	  respons	  på	  sin	  sökning	  och	  
framförallt	  se	  om	  de	  val	  som	  denna	  väljer	  verkligen	  filtrerar	  fram	  det	  som	  
eftersöks.	  
	  

• Klar	  information	  om	  vad	  för	  typ	  av	  input	  som	  krävs	  
En	  användare	  ska	  aldrig	  behöva	  gissa	  sig	  fram	  till	  vad	  för	  typ	  av	  
information	  som	  ska	  skrivas	  in	  i	  exempelvis	  ett	  formulär.	  Det	  ska	  vara	  
klart	  förmedlat	  vad	  för	  typ	  av	  data	  som	  krävs	  och	  även	  i	  vilket	  format	  det	  
ska	  skrivas	  i.	  Lätt	  begriplig	  information	  är	  något	  som	  är	  A	  och	  O	  för	  
användbarhet	  (Lantz	  2011).	  
	  

• Toppnavigation	  	  
När	  användare	  söker	  efter	  något	  går	  de	  oftast	  till	  toppen	  av	  hemsidan	  för	  
att	  försöka	  hitta	  en	  väg	  till	  det.	  Den	  övre	  delen	  av	  hemsidan	  bör	  alltså	  
vara	  fri	  från	  reklam	  och	  erbjudanden	  så	  att	  användaren	  får	  en	  överskådlig	  
vy	  över	  området	  och	  snabbt	  och	  lätt	  kan	  hitta	  det	  som	  eftersöks.	  	  

	  

• Möjlighet	  att	  recensera	  och	  kommentera	  	  
Många	  kunder	  ser	  ett	  stort	  värde	  i	  att	  få	  ta	  del	  av	  andra	  kunders	  
erfarenheter	  och	  åsikter	  om	  de	  produkter	  som	  erbjuds	  på	  en	  hemsida.	  Det	  
är	  också	  något	  som	  indikerar	  hur	  ärligt	  och	  mån	  om	  kunder	  ett	  företag	  är,	  
något	  som	  stärker	  både	  kunders	  förtroende	  och	  lojalitet.	  	  

	  
Övrigt:	  Förtroende	  och	  relevans	  är	  viktigt	  för	  att	  ett	  företag	  ska	  få	  så	  nöjda	  
konsumenter	  som	  möjligt.	  Ett	  sätt	  att	  bygga	  förtroendet	  för	  ett	  företag	  är	  att	  ha	  
en	  klar	  och	  tydlig	  “Om	  oss”	  sida	  på	  hemsidan.	  En	  sida	  där	  mål	  och	  syfte	  förklaras	  
samt	  ett	  “hur	  och	  varför”	  man	  gör	  detta	  förmedlas.	  Detta	  ger	  en	  personlig	  
anknytning	  till	  företaget,	  då	  man	  som	  konsument	  förhoppningsvis	  får	  ett	  intryck	  
av	  att	  företaget	  har	  passion	  inför	  sitt	  uppdrag.	  Ett	  klart	  uttalande	  om	  vad	  
företaget	  står	  för	  stärker	  också	  dess	  trovärdighet,	  då	  konsumenter	  får	  reda	  på	  
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företagets	  intentioner.	  Har	  företaget	  någon	  forskning	  eller	  expertutlåtanden	  att	  
visa	  är	  det	  också	  något	  som	  är	  bra	  att	  ha	  med,	  då	  det	  ökar	  företagets	  kredibilitet	  
och	  ger	  även	  en	  viss	  transparens	  i	  vad	  företaget	  sysslar	  med	  (jämför	  exempelvis	  
med	  L’Oreal	  (2015)	  som	  erbjuder	  en	  inblick	  i	  deras	  forskning	  kring	  företagets	  
produkter).	  Sådana	  insikter	  får	  konsumenter	  att	  känna	  sig	  säkrare	  med	  valet	  av	  
företag/hemsida/produkt.	  Något	  som	  även	  är	  viktigt	  är	  att	  konsumenten	  får	  
känna	  att	  denna	  lätt	  kan	  komma	  i	  kontakt	  med	  företaget	  om	  det	  skulle	  önskas.	  
Klar	  kontaktinformation	  med	  flera	  olika	  sätt	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  företaget	  
är	  att	  rekommendera.	  Utöver	  förtroende	  är	  det	  viktigt	  med	  relevans.	  Relevans	  på	  
så	  vis	  att	  hemsidan	  (företaget)	  vet	  om	  vilka	  dess	  konsumenter	  är,	  känner	  dem	  
och	  deras	  behov	  och	  önskemål.	  Det	  är	  viktigt	  för	  ett	  företag	  att	  klart	  definiera	  
vilka	  dess	  konsumenter	  är	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  relevant	  innehåll	  på	  hemsidan,	  
som	  också	  presenteras	  på	  ett	  sätt	  som	  lockar	  dessa	  konsumenter.	  Ett	  enkelt	  sätt	  
att	  göra	  detta	  är	  exempelvis	  genom	  att	  erbjuda	  konsumenter	  att	  söka	  på	  olika	  
områden,	  som	  därmed	  ordnar	  innehållet	  efter	  sökningen	  (jämför	  med	  hur	  
exempelvis	  Nike	  (2015)	  låter	  konsumenter	  söka	  på	  specifika	  sporter,	  
sportutrustning	  eller	  kön).	  Detta	  kommer	  i	  sin	  tur	  stärka	  förtroendet	  som	  man	  
får	  inför	  en	  hemsida/företag	  som	  vet	  vad	  de	  gör	  och	  för	  vilka	  de	  gör	  det	  för.	  
	  
7.4	  Riktlinjer	  för	  trender	  för	  optikwebbshopen	  
Dessa	  trender	  är	  aktuella	  på	  e-‐handelsmarknaden	  2015,	  och	  för	  framtagandet	  av	  
optikwebbshopen:	  
	  

• Hög	  förståelse	  för	  konsumenternas	  efterfrågan	  och	  behov	  
Det	  är	  viktigt	  att	  skaffa	  sig	  förståelse	  för	  vad	  konsumenterna	  behöver	  och	  
vill	  ha.	  Sedan	  erbjuda	  detta	  på	  ett	  unikt	  sätt	  för	  att	  ha	  chansen	  att	  
konkurrera	  mot	  andra	  som	  erbjuder	  detsamma.	  Att	  anpassa	  webbshopen	  
för	  konsumenternas	  efterfrågan	  ligger	  till	  grund	  för	  om	  den	  kommer	  att	  
nå	  framgång	  eller	  inte.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  erbjuda	  konsumenterna	  
det	  de	  vill	  ha,	  med	  en	  upplevelse	  och	  en	  smidig	  tjänst.	  
	  

• Fokus	  på	  att	  genomgående	  ge	  konsumenter	  en	  upplevelse	  i	  olika	  
processer	  
Som	  nämnt	  ovan,	  är	  det	  viktigt	  att	  erbjuda	  konsumenter	  en	  upplevelse.	  
Konsumenterna	  ska	  inte	  känna	  att	  de	  besöker	  en	  statisk	  hemsida	  som	  
inte	  erbjuder	  dem	  en	  speciell	  känsla	  under	  besöket.	  Upplevelser	  ska	  
förmedlas	  under	  hela	  processen	  av	  besöket,	  från	  första	  blicken	  till	  
slutförandet	  av	  ett	  köp.	  
	  

• Flera	  olika	  alternativ	  för	  betalning	  och	  leverans	  
Viktigt	  för	  konsumenter	  är	  att	  kunna	  välja	  hur	  de	  vill	  att	  sitt	  paket	  ska	  
betalas	  för	  och	  levereras.	  Dock	  är	  valet	  av	  bågar	  ett	  svårt	  beslut	  att	  ta,	  för	  
den	  anledningen	  behöver	  det	  finnas	  ett	  alternativ	  innan	  konsumenterna	  
tar	  sitt	  köpbeslut.	  Ett	  exempel	  kan	  vara	  att	  konsumenterna	  ska	  ha	  
möjligheten	  att	  få	  låna	  hem	  ett	  antal	  bågar	  för	  att	  testa	  funktionaliteten	  
och	  utseendet	  i	  lugn	  och	  ro	  och	  därefter	  bestämma	  sig.	  
	  

• Förmedla	  tillit	  för	  att	  etablera	  konsumenternas	  förtroende	  
För	  att	  skapa	  en	  tillit	  hos	  konsumenten	  till	  webbshopen	  gäller	  det	  att	  inte	  
ha	  en	  för	  ”säljig”	  hemsida	  och	  erbjuda	  hjälp	  online	  från	  fysisk	  personal.	  Då	  
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detta	  påvisar	  att	  webbshopen	  är	  utvecklad	  med	  konsumenterna	  i	  åtanke.	  
	  

• Omni-‐channel	  
Omni-‐channel	  är	  en	  viktig	  trend	  att	  följa	  i	  marknadens	  dagsläge.	  
Konsumenter	  anser	  att	  möjligheten	  att	  kunna	  uppleva	  butiken	  både	  
digitalt	  och	  fysiskt	  är	  värdefullt.	  Det	  är	  en	  trygghet	  för	  dem	  att	  kunna	  välja	  
vilka	  delar	  av	  hela	  processen	  som	  ska	  utföras	  i	  vilken	  kanal.	  Med	  omni-‐
channel	  behöver	  e-‐handlarna	  lägga	  en	  stor	  vikt	  vid	  användbarheten	  och	  
upplevelsen	  för	  konsumenterna.	  Detta	  för	  att	  konsumenterna	  inte	  ska	  
uppfatta	  det	  som	  att	  de	  olika	  kanalerna	  skiljer	  sig	  exempelvis	  
kvalitetsmässigt	  åt.	  
	  

• Optimera	  e-‐handeln	  för	  mobila	  enheter	  
E-‐handel	  på	  mobilen	  har	  blivit	  vanligare,	  då	  konsumenter	  använder	  
denna	  kanal	  dagligen	  för	  olika	  ärenden.	  Att	  optimera	  sin	  webbshop	  för	  
den	  mobila	  enheten,	  med	  hög	  användbarhet	  och	  en	  liknande	  upplevelse	  
som	  på	  de	  andra	  kanalerna,	  ska	  inte	  avfärdas	  av	  e-‐handlarna.	  
	  

• Anpassa	  tjänster	  för	  individuella	  besökare	  
Webbshopen	  ska	  förmedla	  en	  personlig	  känsla	  till	  konsumenterna.	  En	  
besökare	  ska	  känna	  att	  webbshopen	  är	  utvecklad	  för	  denna,	  och	  känna	  sig	  
trygg	  i	  att	  handla	  från	  tjänsten.	  
	  

• Anpassa	  tjänster	  för	  internationella	  besökare	  
Det	  är	  väldigt	  vanligt	  att	  handla	  från	  utländska	  e-‐handlare	  och	  därför	  bör	  
man	  utveckla	  webbshopen	  anpassad	  för	  internationella	  besökare.	  Detta	  
kan	  vara	  i	  form	  av	  språk-‐	  och	  valutaalternativ.	  Så	  att	  de	  internationella	  
besökarna	  inte	  känner	  sig	  främmande.	  

	  
För	  att	  lyckas	  inom	  e-‐handeln	  och	  kunna	  implementera	  dagens	  trender,	  krävs	  en	  
hög	  användbarhet	  för	  att	  optikwebbshopen	  ska	  vara	  optimal	  (Lantz	  2011).	  För	  
att	  kunna	  skapa	  en	  bra	  upplevelse	  för	  de	  olika	  processer	  som	  konsumenten	  går	  
igenom	  (vilket	  dagens	  trender	  tydligt	  visar	  är	  viktigt)	  är	  arbete	  med	  en	  tjänsts	  
användbarhet	  nödvändig	  för	  att	  det	  ska	  lyckas	  (Gilmore	  2015).	  	  
	  
Under	  Creative	  Session	  togs	  det	  beslut	  om	  funktioner	  och	  lösningar	  som	  var	  i	  
linje	  med	  trenderna	  som	  togs	  fram	  under	  förstudien.	  Besluten	  följde	  de	  
undersökta	  trenderna	  för	  att	  öka	  webbshopens	  chanser	  att	  konkurrera.	  
Trenderna	  agerade	  som	  guider	  för	  vilka	  funktioner	  som	  är	  aktuella	  och	  
accepterade	  av	  konsumenterna	  i	  dagens	  läge.	  
	  
Arbetet	  med	  fokusgruppen	  bekräftade	  att	  optikbranschen	  saknar	  många	  av	  de	  
aktuella	  trenderna,	  vilka	  ännu	  inte	  har	  implementerats	  i	  tjänsterna.	  
Frustrationer	  (exempelvis	  en	  saknad	  av	  smidiga	  leveranser)	  skapades	  främst	  på	  
grund	  av	  att	  en	  del	  funktioner	  inte	  är	  optimerade	  för	  en	  digital	  plats	  ännu.	  
Fokusgruppen	  gav	  även	  insikten	  att	  med	  en	  digital	  butik	  kan	  man	  minska	  på	  
stressen	  som	  konsumenter	  kan	  känna	  i	  en	  fysisk	  butik	  när	  de	  ska	  välja	  ut	  bågar.	  
De	  bekräftade	  även	  att	  omni-‐channel	  är	  en	  trend	  att	  reflektera	  i	  tjänsten,	  då	  
kombinationen	  av	  det	  digitala	  och	  fysiska	  är	  viktigt.	  



	   32	  

7.5	  Balansering	  av	  trender	  och	  användbarhet	  i	  en	  webbshop	  
Viktiga	  områden	  för	  optikkonsumenter	  är	  förtroende,	  fysisk	  personal,	  utbildning	  
och	  learnability.	  Även	  för	  optiker	  är	  utbildning	  viktigt,	  därtill	  reducerat	  förarbete	  
och	  avlastning	  av	  övriga	  ”arbetsroller”.	  För	  att	  försöka	  skapa	  en	  gemensam	  
grund	  (det	  vill	  säga	  för	  alla	  involverade	  parter	  –	  konsumenter,	  optiker	  och	  
klienten)	  för	  en	  tillfredsställande	  tjänst	  är	  implementerandet	  av	  aktuella	  trender	  
och	  god	  användbarhet	  i	  tjänsten	  en	  bra	  förutsättning	  för	  att	  lyckas	  på	  
marknaden.	  För	  att	  få	  en	  trovärdig	  tjänst	  är	  det	  viktigt	  att	  skapa	  en	  bra	  balans	  av	  
den	  fysiska	  butiksupplevelsen	  och	  den	  digitala	  upplevelsen	  online	  i	  tjänsten.	  Till	  
exempel	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  hur	  konsumenten	  får	  se	  och	  uppleva	  sortimentet,	  
och	  även	  hur	  denna	  kan	  få	  prova	  det	  den	  fattar	  tycke	  för.	  Detta	  för	  att	  skapa	  en	  
enhetlig	  upplevelse	  för	  konsumenten,	  där	  alla	  de	  vanliga	  steg	  och	  faktorer	  i	  
processen	  att	  införskaffa	  produkter	  i	  en	  fysisk	  butik	  återskapas	  online.	  Om	  man	  
efterliknar	  den	  fysiska	  butikens	  steg	  fram	  till	  ett	  köp,	  samt	  återskapar	  de	  
faktorer	  som	  finns	  i	  butiken	  –	  som	  fysisk	  personal	  exempelvis	  –	  skulle	  tjänstens	  
trovärdighet	  och	  learnability,	  och	  följaktligen	  konsumenters	  förtroende	  stärkas.	  	  
	  
Hög	  learnability	  och	  användbarhet	  hos	  en	  tjänst	  innebär	  bland	  annat	  
förmedlandet	  av	  information	  på	  ett	  lättsmält	  sätt.	  Det	  vill	  säga	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  
det	  lätt	  för	  konsumenten	  att	  ta	  till	  sig	  information	  och	  utöka	  sin	  kunskap	  inom	  
området.	  Vilket	  alltså	  innebär	  att	  tjänsten	  har	  förmågan	  att	  utbilda,	  något	  som	  är	  
betydelsefullt	  för	  både	  konsumenter	  och	  optiker.	  För	  konsumenten	  innebär	  
utbildning	  inom	  området	  (begränsat	  till	  det	  som	  är	  relevant	  för	  konsumenten)	  
förmågan	  att	  kunna	  forma	  sig	  en	  egen	  åsikt	  och	  därmed	  ha	  något	  att	  säga	  till	  om.	  
För	  optiker	  innebär	  det	  ett	  reducerat	  förarbete,	  då	  denna	  inte	  behöver	  lägga	  ned	  
extra	  tid	  på	  att	  informera	  och	  utbilda	  konsumenten.	  Om	  en	  tjänst	  kan	  utbilda	  en	  
konsument	  och	  lyckas	  uppfylla	  de	  behov	  som	  tillfredsställs	  av	  fysisk	  personal	  
(som	  exempelvis	  råd	  och	  försäkran	  om	  att	  rätt	  beslut	  tas)	  innebär	  det	  att	  
tjänsten	  även	  uppfyller	  andra	  roller.	  Roller	  som	  exempelvis	  psykolog	  där	  
funktioner	  som	  en	  stilguide	  eller	  information	  om	  vad	  som	  är	  normalt	  att	  känna	  
efter	  införskaffandet	  av	  optik	  kan	  betrygga	  konsumentens	  val	  och	  känslor.	  	  
	  
Att	  utforma	  sin	  tjänst	  efter	  aktuella	  trender	  och	  funktioner	  med	  god	  
användbarhet,	  kommer	  att	  stärka	  den	  samt	  förstärka	  konsumenters	  upplevelse.	  
Ett	  tecken	  på	  att	  detta	  stämmer,	  är	  att	  de	  åsikter	  och	  förväntningar	  som	  vi	  har	  
fått	  fram	  från	  fokusgruppen	  och	  optikerintervjun	  ofta	  var	  i	  synk	  med	  de	  aktuella	  
trenderna.	  Just	  optik	  är	  ett	  område	  som	  ännu	  för	  många	  konsumenter	  inte	  känns	  
helt	  tryggt	  att	  införskaffa	  online.	  Det	  är	  fortfarande	  den	  traditionella	  fysiska	  
butiken	  som	  inger	  mest	  förtroende	  och	  trygghet	  hos	  konsumenterna.	  Det	  är	  
viktigt	  för	  konsumenterna	  att	  det	  inte	  finns	  någon	  osäkerhet	  eller	  risk	  för	  
misstag	  i	  processen	  att	  införskaffa	  sin	  optik.	  Därmed	  är	  det	  essentiellt	  att	  väva	  
samman	  det	  fysiska	  med	  det	  digitala.	  God	  användbarhet	  i	  form	  av	  intuitiv	  design	  
är	  nödvändigt	  för	  ändamålet	  att	  etablera	  trygghet	  hos	  konsumenten	  –	  så	  att	  
denna	  kan	  lita	  på,	  lätt	  anamma	  och	  lära	  sig	  att	  använda	  tjänsten	  effektivt.	  Bra	  
intuitiv	  design	  skapar	  ett	  naturligt	  sätt	  och	  flöde	  för	  användaren	  i	  användandet,	  
och	  förmedlar	  en	  personlig	  känsla	  och	  koppling	  till	  tjänsten	  då	  den	  blir	  lätt	  att	  ta	  
till	  sig,	  förstå	  och	  effektiv	  att	  använda.	  Därmed	  är	  funktioner	  så	  som	  de	  ovan	  
nämnda	  i	  rubrik	  7.3	  Riktlinjer	  för	  användbarhet	  för	  optikwebbshopen,	  
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tillsammans	  med	  de	  framtagna	  lösningarna	  under	  Creative	  Session	  (vilka	  inte	  
kan	  nämnas	  på	  grund	  av	  sekretess)	  essentiella	  för	  att	  skapa	  en	  god	  
användbarhet	  som	  uppfyller	  just	  optikkonsumenternas	  behov.	  De	  är	  även	  viktiga	  
för	  att	  klienten	  ska	  ha	  en	  god	  chans	  att	  skapa	  en	  välutvecklad	  tjänst	  som	  har	  en	  
chans	  att	  konkurrera	  på	  marknaden.	  
	  
En	  personlig	  koppling	  till	  en	  optikwebbshop	  är	  av	  stor	  vikt	  för	  att	  konsumenten	  
ska	  kunna	  känna	  att	  tjänsten	  kan	  tillgodose	  de	  individuella	  behoven.	  För	  att	  
förstärka	  användarupplevelsen	  och	  tryggheten	  med	  att	  handla	  via	  en	  
optikwebbshop,	  är	  omni-‐channel	  en	  trend	  att	  inspireras	  av.	  Detta	  då	  denna	  
förespråkar	  en	  mix	  av	  ett	  företags	  fysiska	  och	  digitala	  närvaro	  för	  att	  få	  en	  
enhetlig	  och	  framförallt	  genuin	  användarupplevelse.	  Samt	  för	  att	  man	  alltid	  ska	  
finnas	  till	  hands	  (i	  olika	  kanaler)	  för	  konsumenten	  och	  dess	  olika	  behov.	  Att	  det	  
är	  konsumentens	  år	  på	  så	  vis	  att	  företag	  har	  högre	  krav	  på	  att	  ha	  en	  god	  
förståelse	  för	  konsumenters	  efterfrågan	  och	  behov,	  är	  något	  som	  kan	  trygga	  
klienten	  i	  de	  beslut	  som	  grundas	  i	  att	  följa	  optikkonsumenternas	  insikter	  och	  
erfarenheter	  är	  rätt.	  Detta	  då	  trenden	  visar	  på	  att	  det	  är	  en	  god	  indikator	  att	  
lyssna	  på	  konsumenterna,	  se	  efter	  deras	  behov	  och	  implementera	  lösningar	  i	  
tjänsten	  därefter.	  Trender	  så	  som	  att	  det	  ska	  finnas	  flera	  olika	  alternativ	  för	  
betalning	  och	  leverans	  är	  relevant	  att	  tänka	  på,	  för	  att	  bemöta	  konsumenternas	  
rädsla	  för	  potentiella	  misstag	  med	  exempelvis	  leveransen.	  Trenden	  att	  det	  ska	  
förmedlas	  en	  upplevelse	  för	  konsumenterna,	  när	  konsumenterna	  interagerar	  
med	  optikwebbshopen,	  är	  något	  som	  tillåter	  kreativa	  lösningar	  i	  utvecklandet	  av	  
tjänsten.	  Utrymme	  för	  kreativitet	  är	  något	  som	  ger	  möjlighet	  till	  en	  unik	  
företagsimage,	  vilket	  är	  av	  stort	  värde	  när	  företaget	  är	  en	  start-‐up	  som	  ska	  hävda	  
och	  särskilja	  sig	  på	  marknaden.	  Kreativa	  lösningar	  och	  tolkningar	  i	  tjänsten	  är	  
något	  som	  kan	  förmedla	  en	  personlig	  känsla	  hos	  konsumenten.	  Personlig	  på	  så	  
vis	  att	  det	  är	  ett	  företag	  som	  sticker	  ut,	  har	  en	  egen	  stil	  och	  inte	  är	  rädd	  för	  att	  
reflektera	  den.	  Integritet	  på	  sådant	  vis	  är	  något	  som	  bygger	  förtroende	  hos	  
konsumenterna,	  vilket	  är	  viktigt	  för	  alla	  parters	  framgång	  i	  de	  olika	  ärendena.	  
Slutligen,	  de	  trender	  som	  förespråkar	  att	  anpassa	  sin	  tjänst	  efter	  individuella	  
(och	  internationella)	  konsumenter	  går	  i	  led	  med	  det	  som	  optikkonsumenterna	  
finner	  viktigt	  –	  att	  tjänsten	  känns	  personlig	  och	  utformad	  efter	  deras	  behov.	  
	  

9.	  Slutsatser	  
Brand	  Experience	  Workshop	  var	  en	  bra	  metod	  för	  att	  få	  fram	  klientens	  
varumärkesidentitet.	  Det	  var	  bra	  på	  så	  sätt	  att	  vi	  fick	  en	  gemensam	  grund	  och	  
vision	  tillsammans	  med	  klienten	  om	  vart	  denna	  vill	  vara	  och	  uppnå	  –	  vilket	  gör	  
det	  mycket	  lättare	  för	  oss	  att	  utföra	  vårt	  arbete	  och	  få	  en	  nöjd	  klient.	  Värdeorden	  
agerade	  som	  interna	  riktlinjer	  för	  samtliga	  involverade	  i	  arbetet	  och	  var	  därmed	  
till	  stor	  hjälp,	  då	  de	  på	  ett	  vis	  representerade	  klienten	  i	  de	  beslut	  som	  vi	  tog	  även	  
om	  klienten	  inte	  var	  direkt	  delaktig	  i	  dem.	  Creative	  Session	  var	  en	  lyckad	  session	  
då	  vi	  fick	  fram	  ett	  flertal	  lösningsförslag	  på	  de	  funktioner	  som	  skulle	  uppfylla	  god	  
användbarhet	  i	  tjänsten.	  Och	  som	  även	  stämde	  överens	  med	  aktuella	  trender.	  
Dessa	  förmedlades	  i	  riktlinjer	  för	  utformandet	  av	  tjänsten,	  vilka	  kommer	  att	  
användas	  som	  grund	  och	  stöd	  under	  utvecklingsfasen.	  God	  användbarhet	  i	  form	  
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av	  de	  specifika	  lösningar	  som	  Creative	  Session	  gav,	  tillsammans	  med	  
funktionsförslagen	  från	  användbarhetsresearchen	  och	  de	  aktuella	  trenderna	  ser	  
ut	  att	  vara	  ett	  lovande	  koncept	  för	  kommande	  optikwebbshop.	  Självklart	  gav	  
arbetet	  med	  optikkonsumenter	  och	  optiker	  värdefulla	  insikter	  som	  har	  varit	  med	  
och	  styrt	  projektets	  framfart.	  De	  möjligheter	  och	  utmaningar	  som	  identifierades	  
under	  arbetet	  med	  optikkonsumenterna	  och	  optikerna,	  låg	  många	  gånger	  till	  
grund	  för	  och	  inspirerade	  till	  funktionslösningar	  för	  tjänsten	  under	  Creative	  
Session.	  Utan	  arbetet	  med	  konsumenterna	  och	  optikerna	  skulle	  det	  vara	  svårare	  
att	  ta	  fram	  en	  välarbetad	  tjänst	  som	  attraherar	  rätt	  målgrupp.	  Något	  som	  dock	  
skulle	  stärka	  insikterna	  om	  optikkonsumenternas	  behov	  skulle	  vara	  om	  vi	  hade	  
genomfört	  fler	  fokusgrupper	  med	  fler	  deltagare.	  Detta	  då	  all	  input	  från	  
målgruppen	  är	  oerhört	  värdefull	  för	  projektet	  och	  dess	  utveckling.	  Dock	  fanns	  
det	  tyvärr	  varken	  tid	  eller	  budget	  för	  detta,	  men	  det	  är	  något	  vi	  kan	  
rekommendera	  alla	  klienter	  oavsett	  deras	  tjänsters	  slag	  att	  satsa	  på.	  De	  aktuella	  
trenderna	  går	  i	  led	  med	  vad	  optikkonsumenterna	  vill	  ha	  och	  förväntar	  sig	  av	  
tjänsten,	  samt	  möter	  de	  användbarhetslösningar	  som	  tagits	  fram	  för	  
tillfredsställandet	  av	  optikkonsumenternas	  behov.	  Detta	  tyder	  på	  att	  resultaten	  
av	  arbetet	  med	  konsumenterna	  och	  optikerna	  är	  av	  stort	  värde.	  Och	  något	  som	  
hela	  tiden	  bör	  finnas	  i	  åtanke	  när	  olika	  beslut	  gällande	  tjänstens	  utformande	  ska	  
tas.	  Slutligen	  är	  de	  generella	  riktlinjer	  som	  vi	  har	  arbetat	  fram	  något	  som	  fler	  och	  
liknande	  projekt	  kan	  ta	  del	  av	  och	  nyttja.	  Dessa	  riktlinjer	  (för	  användbarhet	  och	  
trender)	  är	  viktiga	  för	  en	  optikwebbshop,	  men	  kan	  även	  appliceras	  på	  andra	  
typer	  av	  webbshopar	  eller	  liknande	  tjänster.	  Detta	  gör	  att	  förstudien	  får	  ett	  
större	  syfte	  och	  värde	  tack	  vare	  dess	  generella	  råd	  och	  riktlinjer.	   	  
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11.	  Bilagor	  
11.1	  Fokusgrupp	  

	  

2015-04-14

Frågor till fokusgrupp

Uppvärmning - senaste upplevelsen av onlineshopping

• Hur länge sedan var det du handlade något online? Vad köpte du då och hur var upplevelsen?
(Var processen att hitta/köpa/beställa/hämta smidigt, omständligt, dåligt?)

Upplevelse av processen hos en optiker

• Hur skulle du beskriva din senaste upplevelse hos optikern? Hur gick du tillväga och vad kändes 
bra eller mindre bra?

Onlinehandel optik - förväntningar

1. Hur känner ni inför idén att handla på internet? (Varför/varför inte?)
1. Känns det helt självklart eller kanske osäkert i någon aspekt att handla på internet? 

2. Vad ser ni för möjligheter med att handla på internet?
1. Är det något som skulle kunna ersätta butikhandel inom vissa områden? Helt?
2. Finns det något område som inte alls skulle kunna ersättas?  

3. Har det hänt er någon gång att ni skulle handla något på internet, så avskräcktes ni till att göra 
det av någon anledning?  
 
Om inte, skulle det vara något som skulle vara en dealbreaker för er?  
 
Till exempel att det inte finns tillräckligt med detaljerad info, det finns ingen du kan prata med 
och fråga, det finns ingen möjlighet att testa det du köper osv. 

4. Har det funnits en gång där ni handlade på internet och allt gick smidigt till och kändes bra hela 
vägen från att hitta er produkt till att betala för den?
1. Kommer ni ihåg om det var något särskilt som gjorde det smidigt/omständligt?  

(En funktion - filter, meny, sökfält osv, Struktur av innehåll osv) 

5. Vilka för- och nackdelar finns det med att handla på internet?
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11.2	  Optikerintervju	  

	  

Intervjufrågor 

1. Bakgrund

1. Hur gammal är du?
2. Vad har du för intressen?
3. Hur länge har du arbetat som optiker?
4. Vilka arbetsplatser har du arbetat på?
5. Vad var det som fick dig att bli optiker?
6. Vad är det du tycker om mest/minst om med yrket?
7. Vilka utmaningar finns det i yrket?
8. Vad har du för framtidsvisioner?

2. Arbetsprocess

1. Kan du beskriva hur en vanlig dag på jobbet ser ut?
2. Hur ser processen ut för din del, när en kund har bestämt sig för att köpa ett par 

glasögon?
1. Vad saknas/kan förbättras?

3. Vilka utmaningar ställs du inför i vardagen?
4. Jobbar du mot särskilda mål?
5. Finns det några frustrerande moment i arbetsprocessen?
6. Finns det något du skulle vilja förbättra?
7. Skiljer sig arbetsprocessen på din arbetsplats gentemot tidigare arbetsplatsers?
 

3. Kunder och intressenter

1. Vad finns det för olika typer av kunder?
2. Vilka för- och nackdelar finns det med dem?
3. Har ni några stamkundsrelationer?

1. Hur har ni etablerat dessa?
4. Vad är det just din arbetsplats gör bra när det kommer till kundhantering?

1. Finns det något ni skulle kunna förbättra?
5. Vilka personer/roller interagerar du med i arbetet?  

(beställare, säljare osv.)
1. Hur ofta har du kontakt med dessa?
2. Vilka ärenden har du med dessa?

 
4. Marknaden

1. Vad utmärker en bra en optiker?
2. Hur skulle du beskriva marknadens dagsläge?
3. Finns det något som saknas och behövs i marknaden för att göra den mer 

attraktiv/bättre?
4. Hur har marknaden förändrats sedan du började arbeta?
5. Har du uppmärksammat några trender?


