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Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to investigate 
how a common web-identity can be conveyed on a 
website when a company is being bought through 
acquisition. The specific examination is performed 
on the website of Donald’s foto after their 
acquisition of Torins in Borås. Qualitative 
interviews have been conducted with customers and 
staff from both companies to gain insight regarding 
strengths which is considered important to merge 
after the buyout. The conclusion of this paper is that 
two formerly competing groups on the same market 
can very well unite into one common web-identity 
through applied web design as long as they have 
similar goals with their corporate identities. 
Suggestions for website development is to create a 
united graphic webprofile, how service and 
knowledge can be conveyed on the website and how 
the design can be improved. 
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1 Introduktion 

I ett företags webbshop är det inte bara ett företags produkter och tjänster som 
erbjuds. Här kan även ett företags estetiska image och dess värderingar utrönas. 
En stark online-identitet särskiljer en online-återförsäljare från en annan och 
skapar särdrag som konsumenter kan identifiera sig med. På så sätt attraherar 
och behåller företaget kunder, stärker sitt varumärke och skapar en stor fördel 
gentemot sina konkurrenter (King, Schilhavy, Chowa och Chin, 2016). Vikten 
av en tydlig identitet på internet kan med andra ord beskrivas ha ett stort värde.  
  
När ett företag köper upp och slår sig samman med ett annat företag däremot 
kan en sådan online-identitet bli svår att förmedla då två olika identiteter 
plötsligt ska förenas till en. Sprickor kan uppstå och ett uppköp som i teorin 
skulle innebära stora fördelar för båda parterna kan i praktiken medföra 
problem och oenigheter. Denna kandidatuppsats redogör för arbetet med att ta 
fram förslag på hur en mindre fotobutik och deras nyligen uppköpta partner 
kan gå tillväga för att lyckas vända sina skillnader till styrkor och skapa en 
gemensam online-identitet där båda parter och dess kunder känner sig 
inkluderade. 
 

1.1 Bakgrund 
Vi har fått möjligheten att arbeta med butiken Donalds Foto som driver en 
fotostudio samt säljer kameror, fotoutrustning, fototillbehör och andra 
fotorelaterade produkter i deras fysiska butik i Borås och på webbshopen 
http://donalds.jetshop.se. Butiken kallas vanligtvis bara “Donalds” och för 
enkelhetens skull är det därför namnet vi också har använt oss av i detta arbete. 
Vi kom i kontakt med Donalds genom en bekant som tipsade oss om att 
företagets webbplats var i behov av förbättring. Vi besökte den befintliga 
webbplatsen och konstaterade att den kunde upplevas som rörig och 
ostrukturerad. Därefter kontaktade vi företaget, vilka visade sig vara 
intresserade av ett teoretiskt utvecklingsprojekt. I de inledande samtalen 
hamnade stort fokus kring webbplatsens direkta utseende som företaget var 
angelägna att förändra genom en ny design. Webbplatsens gröna färg, som 
härstammar från Fujifilms karaktäristiska filmrullar, hade företaget sedan länge 
tröttnat på och ville byta ut till något mer neutralt. Även webbplatsens 
bristfälliga navigation och opraktiska kategorisering av produkter diskuterades. 
Vår kontakt på företaget nämnde då i förbifarten att Donalds nyligen köpt upp 
en annan fotobutik i Borås vid namnet Torins. Uppköpet var ett resultat av att 
allt färre människor handlar i fysiska fotobutiker och därmed hade Torins till 
slut inte kunder nog att kunna driva butiken. Detta har resulterat till viss del i 
att de trogna före detta Torinskunderna upplever ett mindre missnöje eftersom 
det tidigare funnits en viss konkurrensstämning butikerna emellan. Vi tyckte 
detta lät intressant, men lade vid tillfället inte någon större vikt vid det utan 
fokuserade främst på webbplatsens UX-design.  
  
Webbshopen används snarare som ett komplement till den fysiska butiken än 
som en egen stadig försäljningskanal. Personalen förklarade för oss att det inte 
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är ovanligt att deras kunder kommer in med utskrifter från webbshopen där de 
på förhand kollat upp en vara, för att sedan komma och köpa den på plats i 
butiken. Webbplatsen används även av personalen själva för att kolla upp 
priser eller andra detaljer om produkterna.  
  
Vi påbörjade att utforska en förbättring av webbplatsens grafiska utformning 
genom UX-design då det till en början upplevdes som det uppenbara 
problemområdet. Vi insåg dock att det sedan tidigare redan forskats mycket 
kring ämnet, samt att ämnet kändes något förutsägbart i fråga om vad resultatet 
av arbetet skulle bli. Att tillföra något nytt till ämnet kändes näst intill omöjligt. 
Vi började då fundera kring företagens sammanslagning där Donalds köpt upp 
Torins och den spricka mellan kundgrupperna som fanns. Eftersom företaget 
tidigare beskrivit en önskan om en ny design för webbplatsen bestämde vi oss 
istället för att rikta in arbetet på hur design på en webbplats kan fungera för att 
skapa en brygga mellan två tidigare kundgrupper som företagen konkurrerat 
om. Vi vill med vårt arbete fokusera på hur Donalds webbplats kan modifieras 
för att skapa ett band till Torins tidigare kunder utan att Donalds nuvarande 
kunder känner missnöje med förändringen. 
 

1.2 Problembeskrivning 
Butikerna Donalds och Torins har slagits samman, men genom ett uppköp 
vilket innebär att det som tidigare var Torins nu är en del av Donalds. De 
resurser som Torins hade i form av kundregister, personal och produkter ingick 
i uppköpet och återfinns nu alltså istället hos Donalds. Anledningen till 
uppköpet beror på att det blir allt svårare att driva en butik med inriktningen i 
fråga då det idag finns fler och billigare alternativ för en konsument, som att 
handla på internet eller hos de stora kedjorna där priserna kan hållas lägre. 
Efter att uppköpet skett har det enligt personal på Donalds inkommit klagomål 
från tidigare Torinskunder gällande att Torins inte längre finns och ett missnöje 
över att istället behöva gå till Donalds. Det har även funnits vissa oklarheter 
från kunder kring vad som egentligen har hänt. Vissa har trott att Torins har 
flyttat till Donalds lokaler, och andra har antagit att Torins helt har lagt ner när 
det i själva verket är ett uppköp som ägt rum. Detta har skapat ett problem för 
företaget då deras ambition efter uppköpet är att uppfattas som ett enat företag 
och ett starkt varumärke. Även företagets webbplats bidrar till denna oklarhet 
då den i dagsläget ser ut som den alltid gjort, och ingenstans indikerar att ett 
uppköp ägt rum.  
  
Parry (2011) skriver att för att lyckas med ett företagsförvärv bör en strategi för 
integration av det uppköpta företaget finnas, antingen före eller efter uppköp. 
Författaren menar att detta är viktigt både för att få de båda företagen att arbeta 
bra tillsammans, men också för att på ett effektivt sätt kunna överblicka och 
utnyttja de resurser som medföljer vid ett uppköp. Det kan röra sig om 
utnyttjandet av den kompetens som det uppköpta företaget besitter, eller snabbt 
knyta an till det uppköpta företagets kundkrets. Detta är något som Donalds 
inte helt verkar lyckats genomföra med tanke på det missnöje som inkommit 
från tidigare Torinskunder. Wilson (2004) skriver att ofta är den största 
utmaningen inom sammanslagningar av företag att förena två arbetssätt till ett. 
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Oavsett om förvärvet beror på en föränderlig marknad eller om det är till följd 
av att företagen ser en större potential i att samarbeta bör en strategi finnas 
utformad för att lyckas. I vårt fall med Donalds handlar det om att hjälpa 
kunder från två olika håll finna en gemensam identitet på webbplatsen genom 
att lägga fram förslag på hur varumärket Donalds, som nu innefattar de två 
tidigare butikerna, kan stärkas både genom innehåll och design på webbplatsen. 
Andrews och Walsh (2007) menar att då två webbplatser ska slås samman är 
det också av stor vikt att det i ett tidigt skede finns en plan för vad som är 
viktigast att genomföra först för att skapa så lite förvirring för målgruppen som 
möjligt. Eftersom företaget vi arbetar med redan genomfört sammanslagningen 
blir vår uppgift att ta reda på vilka styrkor de tidigare företagen haft i form av 
arbetssätt, kompetens eller produktkatalog som har gjort att kunderna har valt 
just det företaget framför ett annat, och undersöka hur dessa kan förmedlas på 
webbplatsen. På så vis skulle en eventuell implementation av en webbplats 
med en gemensam identitet kunna genomföras dels för identitetens skull i sig, 
och dels för en så friktionsfri övergång som möjligt. 
  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan är syftet med detta arbete att 
identifiera potentiella lösningar för att skapa en sammanfogad identitet genom 
design och innehåll på en webbplats. Våra frågeställningar är ämnade att ge 
läsaren en tydlig bild av var huvudsakligt fokus hamnar med arbetet. 
 

1. Hur kan två separata organisationers identiteter sammanfogas till en 
gemensam online-identitet på ett fördelaktigt sätt? 

2. Hur kan en webbplatsdesign stärka eller bygga ett varumärke? 
 
För att kunna besvara frågeställningarna har vi valt att göra intervjuer med 
kunder och anställda från Donalds och gamla Torins samt tagit hjälp av tidigare 
forskning inom områdena uppköp av företag, identitetsbildning och 
identitetsbildande webbdesign. 
 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa arbetet till att fokusera på vilka effekter ett uppköp har 
på företagens identitet och företagskultur och mer specifikt hur dessa kan 
återspeglas på en webbplats. Vi lägger i detta arbete ingen vikt vid andra, 
exempelvis ekonomiska, effekter av en sammanslagning. I vårt arbete hamnar 
fokus på identitetsbildning genom webbdesign snarare än användbarhet. Därför 
fördjupar vi oss i detta arbete inte vidare inom UX-design. Däremot är vår 
förhoppning att vårt arbete ska lägga en god grund för att kunna arbeta vidare 
med webbplatsen ur ett användbarhetsperspektiv om så önskas. 
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1.5 Disposition 
I kapitel ett ges en introduktion till arbetet i form av arbetsgivare och 
problembeskrivning. I kapitel två ger vi en introduktion till centrala begrepp 
och tidigare forskning och problematiserar kring valda områden. I kapitel tre 
presenterar vi metodval och diskuterar metodens för- och nackdelar, samt ger 
en genomgång av metodens tillvägagångssätt. Kapitel fyra sammanställer den 
data vi inhämtat med vår metod och i kapitel fem presenterar vi våra 
utvecklingsförslag till webbplatsen. I kapitel sex redogör vi för vilka lärdomar 
som tillskansats under arbetets gång. Vi knyter här an till våra frågeställningar 
med hjälp av diskussion. Vidare ser vi även till begränsningar vi identifierat 
med vårt arbete, samt ger förslag till vidare forskning inom ämnet. Utöver 
dessa kapitel bifogas bilagor innehållande intervjumanus samt grafiska 
illustrationer av möjliga utvecklingsförslag. 
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2 Tidigare forskning 

Det ämne vi valt att utforska har lett oss till att leta efter källor från olika 
infallsvinklar. Vi vill sammanställa forskning kring riskerna med uppköp av 
företag och vad det gör med företagets identitet och företagskultur samt vad 
designen av webbplatsen har för roll i skapandet av en gemensam identitet. 
 

2.1 Centrala begrepp 
För att underlätta läsningen av detta arbete presenterar och definierar vi några 
centrala begrepp som återkommer under arbetets gång.  
  
Företagsidentitet - Det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet 
företagsidentitet, som passar en konstruktion som i sig är komplex, dynamisk 
och består av utbytbara variabler skriver Devereux, Melewar och Foroudi 
(2017). Några definitioner som förekommer inkluderar däremot formuleringar 
som “vad en organisation är”, “alla företagsuttryck” eller vad ett “företags 
‘essens’ är”. Författarna skriver att begreppet brukar ses som vad som gör ett 
företag unikt och kan handla om exempelvis dess kommunikation, design, 
strategi eller företagskultur.  

Online-identitet – En slags persona för en enskild individ, en grupp eller en 
organisation som förmedlas via webbplatser eller sociala nätverk. Online-
identiteten är enligt Aresta, Pedro, Santos och Moreira (2014) ofta aktivt 
skapad av en individ, grupp eller organisation för att förmedla en bild av sig 
själv/själva på ett önskvärt sätt. Att utveckla en stark online-identitet skriver 
King et al. (2016) hjälper till att skilja en online-återförsäljare från en annan 
och stärker konkurrensfördelar och varumärket i sin helhet. 
  
Identitetsbildning – Lim, Machado, Iglesias, Sharma och Alejandro (2015) 
beskriver identitetsbildning som en vilja att bilda ett varumärke som 
konsumenten vill identifiera sig med via hjälp av en identitet. Detta handlar till 
stor del om vilka värderingar företaget vill stå bakom och förmedla, samt 
företagets estetiska aspekter gällande design.  
  
Varumärke - Nandan (2005) definierar ett varumärke som något som uppstår 
när ett företag har för avsikt att skapa en produkt som kan differentiera sig med 
övriga alternativ på marknaden och på så vis skapa en unik identitet för 
företaget i fråga. Alina Wheeler (2013, ss. 2 - 6) skriver att eftersom 
konkurrensen skapar oändliga mängder val, söker företagen efter sätt att skapa 
känslomässiga band till sina kunder och på så sätt skapa långvariga relationer. 
Varumärkesbyggande handlar om att ta tillvara på varje möjlighet att uttrycka 
varför människor ska välja ett varumärke över ett annat förklarar författaren. 
Bergström (2012, s. 53) skriver att till skillnad från ett företags produkter som 
tillverkas i en fabrik, föds ett varumärke och växer sig starkt i konsumentens 
sinne. Deras uppfattning om företaget bakom produkterna blir sedan avgörande 
för vilken av alla varumärken på marknaden de ska välja. Många delar spelar 
in; intrycket av butiken, personalen och webbplatsen för att nämna några, och 
det är summan av dessa delar som skapar varumärket. Målet bör vara att ligga 
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“top of mind”, alltså när en produkt eller ett varumärke blir synonymt och 
representativt för en hel kategori (Bergström, 2012, s. 54). I vårt företags fall 
skulle det innebära att när en person tänker på fotoutrustning tänker hen 
omedelbart på Donalds vilket vore ett bevis på en stark identitet och ett starkt 
varumärke. Paladino och Pandit (2012) skriver att ett varumärke genom sin 
förmedlade identitet kan bilda en symbolisk sammanhållning mellan kunder, 
företag och anställda. Författarna menar att kunder kan inför företaget och dess 
anställda känna en attraktionskraft vilket gör att de vill konsumera vad 
företaget än tillhandahåller. Chang, Kuo, Hsu och Cheng (2014)  menar att en 
webbplats varumärke är en kritisk faktor som påverkar kundens köpintention 
och dess uppfattade förtroende för webbplatsen och företaget bakom den. För 
att skapa en konkurrensfördel i ett online-sammanhang bör ett företag enligt 
författarna fokusera på att även bygga varumärket på deras webbplats, eftersom 
ett starkt sådant bidrar till att skapa särskiljningsförmåga och att engagera 
kunder. 
 

2.2 Företagsförvärv och dess risker 
För att ett företag ska lyckas med att köpa upp och slå sig ihop med ett annat 
företag bör ambitionerna för deras tillväxt vara färdig, och planen för hur de 
ska nå sina mål satt menar Parry (2011). Företag med en sådan planering har 
möjligheterna att skapa ett proaktivt, istället för reaktivt, team. Andrews och 
Walsh (2007) skriver att företagets individer först behöver vara överens om hur 
deras gemensamma identitet ska förmedlas till sina kunder, för att på så sätt 
visa att företaget är enade i sitt affärsmässiga mål. En av de största 
utmaningarna när organisationer slås samman förklarar Wilson (2004) är att det 
finns två eller flera nätverk och lika många uppsättningar riktlinjer, normer och 
olika sätt att arbeta på som måste fogas samman och harmonisera vid något 
tillfälle. Vanligt är att de båda företagen har helt skilda policys i fråga om 
exempelvis säkerhet i arbetsmiljön på arbetsplatsen eller hur kundbemötande 
ska hanteras. Dessa är exempel på olika aspekter som författaren menar kan 
vara svåra att hantera vid uppköp eller sammanslagningar eftersom vitt skilda 
arbetssätt som från början var ämnade för likartade uppgifter kan tvingas 
kombineras. Författaren skriver även att ett organisatoriskt problem som kan 
uppstå när två företag slås samman till ett är att det kan uppkomma 
tveksamheter om vem som egentligen är ytterst ansvarig när någonting går fel. 
Även om det finns risker med sammanslagningar finns det självklart även stora 
vinster. Alby och Zucchermaglio (2008) hävdar att även om samarbete med 
andra är ett åtagande som kräver sociala färdigheter och kan vara tidskrävande 
är det i slutändan värt det då det ofta genererar goda resultat för både 
organisationen och produkten. 
 

2.3 Identitet 
Organisationsförändringar kan ofta kopplas till en föränderlig marknad. Det 
talas ofta om att konkurrensen går från att vara lokal till att bli alltmer global. 
Alvesson och Sveningsson (2008, ss. 26-27) menar att alla ekonomiska 
faktorer spelar en stor roll för organisationer, och att dessa faktorer påverkas av 
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hur den globala marknaden ser ut. Även för företag som vill fortsätta att verka 
lokalt kan detta innebära stora förändringar, då de plötsligt konkurrerar med 
aktörer som kan befinna sig egentligen varsomhelst genom sina digitala 
kanaler. Strategisk finess är med andra ord av vikt för alla aktörer för att 
fortsätta vara relevanta i sitt sammanhang. King et al. (2016) skriver att 
eftersom många återförsäljare tillhandahåller samma typer av produkter, blir 
det därför svårt att sticka ut ifrån mängden. I fallet med Donalds och Torins i 
Borås har det handlat dels om att som två aktörer inom samma bransch 
konkurrera om samma kunder, och dels om att tvingas konkurrera med andra 
aktörer på webben. Därför har den ena butiken, Donalds, köpt upp den andra, 
Torins, för att komma åt fler kunder, både lokalt och globalt. King et al. (2016) 
menar att då många återförsäljare idag tillhandahåller liknande produkter och 
att en kund med enkelhet kan välja att handla från någon annan oavsett 
avstånd, behöver återförsäljare skapa sig en unik identitet som särskiljer dem 
från sina konkurrenter för att fortsätta vara relevanta. Författarna skriver även 
att en webbplats identitet definieras av kognitiv medvetenhet om en individs 
känsla av att vara involverad i en grupp eller en process, och att detta är vad 
som skapar återkommande kunder. Roy och Banerjee (2014) skriver att om alla 
representanter för en organisation är överens om en enad identitet som önskas 
förmedlas blir det också enklare att minska klyftan mellan organisation och 
kund. Öberg (2016) påstår att identitet är något som byggs upp med hjälp av 
delade särdrag och värderingar hos en grupp som står sig över tid och bygger 
en gemensam relation mellan de inblandade. King et al. (2016) skriver att när 
konsumentens relation med ett företag hjälper dem att tillgodose en eller flera 
självdefinierande behov, exempelvis som känslan att tillhöra en prestigefylld 
eller särskilt speciell grupp kunder, kan något som författarna kallar 
“consumer-company identification” uppstå. Detta är en aktiv och frivillig 
identifikation för konsumenterna som ger upphov till varaktig lojalitet och en 
vilja att försvara och själv marknadsföra sitt företag då kunderna utvecklar en 
känsla av att vara en del av företaget.  
  
Tseng och Wu (2014) skriver att många företag strävar efter att gå från att vara 
produktorienterade till att vara mer kundorienterade och förbättra sin service. 
Författarna skriver att detta är ett nödvändigt steg i ett fall där konkurrenskraft 
inte önskas byggas med hjälp av lägre priser. Istället förklarar författarna att 
personalen behöver skifta fokus till att lära sig sin kundgrupps behov, för att 
senare kunna erbjuda den service och kunnighet som kunderna efterfrågar. 
Författarna menar att ju bättre kännedom om kundgruppen ett företag har, 
desto bättre kan de också anpassa sin kommunikation till kunderna gällande 
kunnighet och service. I fall med en webbplats som kommunikationskanal kan 
det röra sig om vilket innehåll som väljs att presenteras samt hur webbplatsen 
rent estetiskt ser ut. 
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2.4 Identitetsbildande webbdesign 
King et al. (2016) skriver att en webbshop eller webbplats fungerar som en 
samlingspunkt för företagets online-identitet där dess estetiska image och 
företagets värderingar återspeglas. Webbplatsidentifiering är enligt King et al. 
(2016) viktigt för online-återförsäljare för att kunna locka nya kunder och 
behålla sina befintliga på en marknad som konkurrerar om pris och 
bekvämlighet. Författarna beskriver begreppet som en högre orderkonstruktion 
som integrerar webbdesign med förtroende, produkt- och 
servicemarknadsföring och där webbplatsens attraktivitet och trovärdighet 
bidrar till att etablera en konsuments bild av företaget. Online-konsumenter kan 
identifiera sig med en webbplats genom dess karaktäristiska design, till 
exempel dess visuella stil, användarvänlighet eller lekfullhet skriver 
författarna. Li, Browne och Wetherbe (2006) menar att genom en tilltalande 
utformad webbplats som kunder kan knyta an till genom att identifiera sig med 
dess design kan aktörer skapa en starkare sammanhållning med sina kunder. 
King et. al. (2016) skriver att det fördelaktigt för företag med en webbshop att 
investera i en webbdesign som är visuellt tilltalande, lätt att använda, lekfull 
och interaktiv. Eftersom webbplatsens attraktivitet och tillförlitlighet främjar 
identifieringen av webbplatsen, kan online-återförsäljare dra nytta av att 
designa webbplatser som inte bara är traditionellt funktionella, utan som även 
är utformade för att visa identiteten på företaget.  
 

2.5 Grafisk design 
Vi söker tydlighet, ordning och trovärdighet i informationskällor, antingen 
traditionella pappersdokument eller webbsidor. Bra webbdesign kan hjälpa till 
att ge detta förtroende menar Lynch och Horton (2008). För att hjälpa en 
användare att trivas på en webbplats krävs någon form av layout. Lawrence 
och Tavakol (2007, s. 67) menar att skapandet en webbplats som förmedlar 
tilltalande estetik kräver förståelse för vad som är familjärt och rogivande för 
användaren. Målet med designen är att få användaren att stanna så länge som 
möjligt, och gärna återkomma. Utan den visuella effekten av form, färg och 
kontrast är sidorna grafiskt ointressanta och motiverar därför inte användarna 
till att göra detta skriver Lynch och Horton (2008). 

Färgerna på en webbplats skriver Cyr, Head och Larios (2009) är en mycket 
viktig del i hur förtroendeingivande och tillfredsställande den upplevs. 
Författarna skriver att färger kan skapa mening till användarna och att ett 
färgschema kan ha en betydande inverkan på huruvida användaren väljer att 
genomföra ett köp eller lämna webbplatsen. Representanten från Donalds 
nämnde att de ville byta ut den något skrikiga gröna nyansen på webbplatsen 
till något mer neutralt. Färgen blå tas av Cyr et al. (2009) upp som ett exempel 
på en kulör som i allmänhet ses som gynnsam för en e-handelswebbplats som 
säljer elektronik då blått är en allmänt omtyckt färg som förknippas med 
förtroende, säkerhet och rikedom. Även Beaird och George (2014, s. 57) är 
inne på samma linje och skriver att blått ofta beskrivs som en universellt älskad 
färg som symboliserar öppenhet, intelligens, förtroende och lugn. I motsats 
ställs färgen gul som enligt Beaird och George (2014, s. 55) är en mycket aktiv 
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färg och som enligt en studie utförd av Cyr et al. (2009) inte lämpar sig för en 
e-handelswebbplats då den i sammanhanget dels upplevdes rent krasst som ful 
och dels orsakade misstro bland deltagarna. Även om färgvalen enligt 
författarna ovan bör signalera ett lugn, menar Bergström (2012, s. 232) att 
någonting hela tiden måste kontrastera på webbplatsen för att dra till sig 
uppmärksamhet. Det handlar om att skapa en tydlig ingång till webbplatsens 
innehåll, och att dra användarens blickar till det. Bergström skriver som 
exempel att många webbplatser har flertalet ingångar för användaren att fästa 
blicken vid, såsom kampanjer, menyer eller rubriker, men att det också krävs 
en avvägning gällande hur många ingångar som är lämpliga. Även om ingångar 
är nödvändiga, är varje ingång också att betrakta som ett störningsmoment, och 
kan göra helhetsintrycket otydligt. Bergström (2012, s. 232) tycker att antalet 
ingångar bör hållas kort. Skaparen av webbsidor bör rikta in sig på en eller ett 
fåtal ingångar, och låta webbplatsens visuella täthet vara låg. Beaird (2010, ss. 
90-91) menar att med finess kan formen på innehållselement förmedla 
varierande känslor. Rundade hörn skapar lugn, medan vassa kanter levererar 
stark kontrast. Formkontrast kan med andra ord användas för att dämpa eller 
stärka intrycket från en annan form av kontrast. Om exempelvis 
storlekskontrasten är väldigt påtaglig, går det att göra intrycket av helheten 
mildare med formkontrast. 
 

2.6  Sammanfattning 
Vi kan av tidigare forskning utläsa att identitetsbildning och god design kan ge 
stora fördelar för företaget både hos den befintliga målgruppen, men också 
genom att etablera företaget i ett större perspektiv. Med problemformuleringen 
och tidigare forskning som grund har vi tagit fram ett manus för kommande 
intervjuer med kunder och personal från gamla Donalds respektive Torins. 
Som vi poängterade i problembeskrivningen är det viktigt att utnyttja de 
resurser som medföljer vid ett företagsförvärv. Vi har för avsikt att undersöka 
om kunderna från de båda ursprungliga företagen skulle anse att detta görs i 
tillfredsställande utsträckning idag. Att ta reda på deras outnyttjade styrkor kan 
hjälpa det nyligen sammanslagna företaget att skapa en stark online-identitet 
vilket idag är av stor vikt för nya Donalds för att särskilja dem från alla 
konkurrerande aktörer på webben. 
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3 Metod och material 

Vår tanke med detta kapitel har varit att belysa fördelar med intervju, 
intervjuns tillvägagångssätt och hur dess förberedelser sett ut, samt titta på 
vilka risker en intervju som metod medför.  
 

3.1 Intervju som metod 
Som metod för vår datainsamling valde vi intervjuer. Problemet vi ville 
utforska berörde kundernas, och då framförallt de från gamla Torins, 
svårigheter att identifiera sig med Donalds som varumärke. Därför önskade vi 
få reda på kundernas individuella tankar kring uppköpet samt kring de tidigare 
två företagens separata identiteter och den nu gemensamma. Rosenthal (2016) 
menar att när man vill reda ut just varför folk tänker och agerar som de gör är 
det ur ett generellt perspektiv lämpligt med intervjuer då det går att utveckla 
svar som skulle vara för komplexa att tolka för enkäter eller observationer. 
Eftersom vi vid arbetets inledning inte hade en tydlig bild av varför vissa 
kunder upplevde ett missnöje över uppköpet föll valet på intervju eftersom det 
öppnar upp för svar som respondenten tillåts utforma helt på egen hand till 
skillnad från exempelvis enkäter där vi på förhand skulle behövt ha en idé om 
vad missnöjet grundar sig i för att kunna formulera svarsalternativ.  
  
Rosenthal (2016) skriver vidare att intervju som metod kan vara fördelaktigt då 
intervjuaren valt ut en eller flera lämpliga personer istället för en bredare mer 
generell urvalsgrupp. Baserat på den kunskap intervjuaren har om 
intervjupersonen kan intervjuaren enklare sätta sig in i intervjupersonens 
situation. Med andra ord, om det på förhand finns en vetskap om vem personen 
är som intervjuas, kan frågeställningar utformas på så vis att de uppfattas på ett 
önskat sätt. Våra intervjuer är därför formulerade på så vis att de riktar sig till 
antingen personal, kunder från Donalds eller tidigare kunder till Torins.  
  
En kvalitativ intervju är tänkt att identifiera uppfattningar som den intervjuade 
har (Patel & Davidson, 2011, s. 82), och kan beskrivas som “ett samtal med ett 
syfte” (Preece, Rogers & Sharp, 2016, s. 295). Vi lyssnade till vad personer 
med koppling till Donalds och tidigare Torins hade att säga; vad de kände 
kring uppköpet och vilka styrkor respektive företag hade innan de slogs 
samman. Hur likt ett vanligt samtal en intervju blir skriver Preece et al. (2016, 
s. 295) beror på hur mycket kontroll intervjuaren utövar på samtalet genom att 
följa en lista med förutbestämda frågor. Med våra intervjuer försökte vi utöva 
en viss mängd kontroll då vi ansåg att det var av vikt att vi fick svar på ett antal 
specifika frågor, men inte för mycket då vi även ville ge intervjupersonerna 
utrymme att delge sina egna tankar. Vi ansåg därför att en semistrukturerad 
intervju lämpade sig bäst för vårt syfte då Patel et al. (2011, ss. 81-82) menar 
att både intervjuaren och intervjupersonen kan beskrivas vara medskapare i 
samtalet. En semistrukturerad intervju genomförs vanligtvis med hjälp av ett 
grundläggande manus som vägledning för att säkerställa att alla ämnen som 
önskas svar på med varje respondent täcks in, för att sedan öppna för 
följdfrågor och möjligheten för den intervjuade att berätta mer. En viktig del är 
just att hitta en bra balans mellan att få svar på relevanta frågor och samtidigt 
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vara beredd att gå vidare med oförberedda frågeställningar. Frågorna som ställs 
i en sådan intervju är vanligtvis uteslutande öppna vilket innebär att det inte 
finns någon förväntan på vad eller hur respondenten ska svara. I våra 
intervjumanus använde vi oss främst av den typen av frågor då de lämpar sig 
bäst när målet med intervjun är att undersöka (Preece et al., 2016, s. 297) vilket 
också var vårt främsta syfte. 
 

3.2 Risker med intervju 
En viktig del att tänka på vid datainsamling, i synnerhet kvalitativa metoder där 
forskaren möter informanten öga mot öga, är intervjuareffekten. Denscombe 
(2016, s. 270) förklarar att personer svarar och agerar olika beroende på vem 
de talar med och vilken situation de befinner sig i. Enligt författaren är kön, 
ålder och etnicitet det som främst påverkar informanten. Det kan röra sig om 
meningsskiljaktigheter eller hur mycket information den tillfrågade är villig att 
dela med sig av. Även forskarens personliga identitet och utstrålning kan färga 
studiens resultat. Denscombe (2016, s. 272) menar att risken är att informanten 
vinklar sina resultat så att de ska stämma överens med vad de tror är forskarens 
synpunkt vilket även Josten och Trappmann (2016) tar upp som en risk. 
Författarna skriver att intervjuareffekten kan leda till att intervjupersonen 
delger information i tron om att den ska tillfredsställa intervjuaren. Vidare 
menar de också att om intervjupersonen av någon anledning inte känner sig 
bekväm med situationen, finns risken att hen anpassar sina svar i 
förhoppningen om att inte få några följdfrågor. Författarna skriver  även att om 
planeringsstadiet för intervjuerna inte fungerat som det ska, eller att planen inte 
visar sig hålla finns en risk att intervjuaren inte hinner utläsa all data som 
samlas in. Vår förhoppning har varit att den semistrukturerade intervjuformen 
har hjälpt oss följa en röd tråd genom intervjuernas gång, och på så vis inte 
förlorat en ansenlig mängd tid för vår studie. Josten och Trappmann (2016) 
nämner även att om intervju är det enda metodval som gjorts, och intervjuaren 
därför vill ha reda på väldigt mycket, finns det en risk att intervjupersonen 
tröttas ut. Detta kan också vara en anledning till det som nämns ovan, att 
intervjupersonen anpassar sina svar så att intervjun ska ta slut snabbare. 
Denscombe (2016, s. 287) skriver dock att fördelen med att intervjun kan ta lite 
tid, är att ett ämne kan utforskas bättre på djupet, och intervjuaren kan be om 
vidareutvecklingar och förklaringar om svaren inte är tydliga nog. En 
ytterligare risk är att intervjuaren i en intervjusituation tvingas lita på vad 
intervjupersonen säger (Denscombe, 2016, s. 289). Här skiljer sig 
datainsamlingsmetoden från exempelvis observationer, då ett beteende kan 
övervakas och på så vis ge direkta svar från fältet. Intervjun som metod anses 
dock kunna väga upp för eventuella risker genom att dess flexibilitet och 
svarsfrekvens ger fördjupade svar (Denscombe, s. 288). 
  

3.3 Material och urval 
Materialet vi undersökte i vår studie var respondenternas svar på våra frågor. 
Med våra intervjuer var vår avsikt att täcka in respondenter från fyra olika 
kategorier; kunder från gamla Torins, kunder från gamla Donalds, personal 
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från gamla Torins och personal från gamla Donalds. Vi eftersträvade att få reda 
på vilka styrkor kunderna och personalen skulle lyfta fram från respektive 
företag och i vilken utsträckning de ansåg att dessa återspeglades på den 
nuvarande webbplatsen. Vår ambition med urvalet var att ha två respondenter 
från respektive kategori då vi ansåg att en person från varje kategori inte var 
tillräckligt för att ge en bra helhetsbild. Dalen (2015, s. 55) skriver kring 
teoretiskt urval vid val av respondenter att målet är att antalet respondenter ska 
ge en så varierad bild av ett ämne som möjligt. Författaren skriver vidare att 
om mer än en informant intervjuas kring samma ämne kan även ytterligheter 
kring ämnet utforskas då mer än en person tillåts ge sin bild. Dock hade vi inte 
möjlighet att intervjua fler än en person från kategorin personal från gamla 
Torins då endast en arbetar kvar. Det slutliga antalet respondenter blev därför 
sju. Några av kunderna i studien fick vi tag på genom vår kontakt på Donalds 
som gav oss förslag på lämpliga personer att intervjua, en respondent fick vi 
tag på genom en lärare på högskolan och några ytterligare fick vi tag på på 
egen hand. 
  

3.4 Tillvägagångssätt 
Den initiala kontakten togs via telefon där syftet med studien presenterats och 
personerna ställdes inför valet om de ville ställa upp eller ej. De flesta 
intervjuer ägde rum i ett grupprum på högskolan medan vi tvingades ta två 
intervjuer över telefon på grund av svårigheter att få till ett möte. En intervju 
skedde även på intervjupersonens arbetsplats efter arbetstid då det passade den 
personen bäst. Vi räknade med att intervjuerna skulle ta runt 15 minuter, men 
slutade med allt från 10 minuter till närmare en halvtimme beroende på hur 
mycket personerna hade att berätta. 
  
Under intervjuns gång skrev vi inte ner ordagrant vad som sas, utan förde 
endast anteckningar, då Patel et al. (2011, ss. 86 - 87) menar att det kan hämma 
drivet i intervjun att lägga tid på fullständiga anteckningar. Författarna skriver 
också att det är lättare att skapa en mer avslappnad stämning under samtalets 
gång som påminner om ett helt vanligt samtal om man väntar med att anteckna. 
Vi spelade därför istället in hela samtalet för att senare att transkribera det. Vi 
deltog båda aktivt vid samtliga intervjutillfällen men bestämde på förhand vem 
av oss som skulle agerade intervjuare och vem som skulle föra anteckningar 
under samtalet. Patel och Davidsson (2011, s. 87) menar att anteckningar gärna 
kan föras under intervjuns gång, men då i mycket begränsad form. Fördelen 
med detta är enligt författarna att vissa saker som anses ha stor vikt för 
datainsamlingen lättare kan kommas ihåg. Då vi under arbetet varit två nyttjade 
vi detta till vår fördel då den som intervjuade inte behövde distraheras av att 
anteckna själv. 
  
När vi behandlade transkriptionerna från intervjuerna fokuserade vi på svaren 
som berörde ämnena “företagens identitet”, “tankar om uppköpet” och 
“webbplatsens design”. Vi skapade sedan en tabell där vi placerade in våra 
intervjupersoners svar under de nämnda tre kategorierna. Preece, Rogers och 
Sharp (2016, s. 365) skriver att första steget i en kvalitativ analys är att skapa 
ett helhetsintryck av den insamlade datan. För oss underlättades denna process 
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av att se svaren strukturerade i en tabell istället för i hela transkriptioner. Det 
som inte återges i våra protokoll är personliga anekdoter som skulle kunna 
avslöja intervjupersonernas identitet och kallprat utanför ramen för vårt arbete. 
I vissa fall är även långa och utförliga svar komprimerade för att få en tydligare 
överblick. I dessa fall har vi båda läst transkriptionerna och de komprimerade 
svaren flera gånger för att säkerställa att intervjupersonernas svar återges på ett 
korrekt sätt. Med hjälp av Tabell 1 letade vi sedan efter mönster och kategorier 
i enlighet med grundad teori (Pickard, 2013, ss. 179-180) för att slutligen 
sammanställa återkommande formuleringar i en ny tabell, Tabell 2. Detta 
gjorde vi för att få en indikation på vilka aspekter såväl kunder som personal 
upplevde som de viktigaste i fråga om företagens identitet, uppköpet och den 
nuvarande webbplatsen.  
  

3.5 Intervjuförberedelser 
Det finns vissa saker med vår identitet som inte går att ändra, exempelvis kön 
eller ålder. Däremot menar Denscombe (2016, s. 272) att en så neutral hållning 
som möjligt är att föredra. Något som är viktigt att tänka på vid 
datainsamlingen är att informanten hela tiden ges utrymme att förklara sina 
tankar och idéer. Att vara väl förberedda och punktliga är viktigt för att skapa 
ett förtroende och frågorna bör vara relevanta och tydliga för att situationen vid 
undersökningen ska framstå som mer seriös för informanten. Detta hade vi i 
åtanke när vi förberedde oss för att kunna genomföra intervjuer med 
ambitionen att datainsamlingen skulle bli så precis som möjligt. 
 

3.6 Intervjumanus 
Då vi inte på förhand hade formulerat en tes över vilka svar vi skulle komma 
att få sökte vi inte efter specifika svar inom ämnena utan var intresserade av 
allt intervjupersonerna hade att säga inom ramen för våra tre huvudteman 
identitet, uppköp och identitetsbildande webbdesign för att få en så komplett 
helhetsbild av situationen som möjligt. Dessa tre teman identifierade vi i 
kapitel 2.0 och baseras på vår problemformulering. Vi grundade våra 
intervjufrågor på dessa tre teman och formulerade frågor kring vad 
intervjupersonerna tycker om uppköpet, vad deras åsikter om de båda företagen 
var innan uppköpet och vad de tycker om den nuvarande webbplatsen. Vi har 
som tidigare nämnt haft tre huvudgrupper av kunder vi riktat in oss på för vår 
undersökning. Den första är tidigare kunder till Torins. Vi ville veta vilka 
styrkor de ansåg Torins ha, om de uppfattade att dessa tagits tillvara på efter 
uppköpet, och hur de känner gällande Donalds och företagets identitet efter att 
sammanslagningen ägt rum. Den andra gruppen är trogna kunder till Donalds, 
och som varit det när både Torins och Donalds var två separata butiker. Att få 
reda på vad dessa kunder tycker om uppköpet och företaget i dess nuvarande 
form har varit viktigt för oss, eftersom vi är mycket intresserade av att veta hur 
de ställer sig inför en eventuell förändring i företagets identitet. Om 
Torinskunderna tvingades anpassa sig efter Donalds identitet, hade det varit 
intressant att höra hur de som är Donalds trogna ställer sig till en förändring 
som innefattar en gemensam identitet med sin butiks tidigare konkurrenter. 
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Den tredje kundgruppen vi intervjuade var representanter från företagen. 
Målsättningen var att genomföra intervjuer med anställda både från tidigare 
Torins och Donalds. Likt i manuset med Torinskunder tyckte vi det var 
intressant att lyssna på vad de känner gällande hur företagens kompetenser 
fogats samman för att efter förvärvet bilda ett starkare företag. Eftersom alla 
intervjuerna tar avstamp i problemformuleringen valde vi att hålla dem 
snarlika. Detta för att vi ville hålla oss tydligt inom arbetets kontext, och för att 
vi ville kunna jämföra svar från personer med olika bakgrund. Se bilagor A, B 
och C för intervjumanus. 
 

3.7 Forskningsetiska principer 
Målet med all forskning är att få fram trovärdig kunskap som är viktig för såväl 
samhällets utveckling som för oss som personer skriver Patel och Davidsson 
(2011, s. 62).  Författarna påpekar dock att detta måste balanseras med ett 
skydd mot otillbörlig insyn i individers livsförhållanden. Vetenskapsrådet har 
formulerat fyra övergripande etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning som vi noga har övervägt. De fyra huvudkraven innefattar: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Kravet om att informera de personer som skulle beröras av 
forskningen (i vårt fall intervjupersonerna) om studiens mål har vi 
implementerat genom att vi en vecka innan intervjun ringde upp personerna 
som hade tackat ja till att medverka på intervjun och förklarade vilken typ av 
frågor vi tänkte ställa och till vilket syfte. Vi förklarade att vi inte skulle skriva 
ut några namn på intervjupersonerna och att personuppgifter skulle behandlas 
på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Vi förklarade även att deras 
svar endast skulle användas i forskningsändamål. Efter detta gavs deltagarna 
möjligheten att välja om de ville ställa upp på intervjun eller inte. På så sätt tog 
vi även hänsyn till samtyckeskravet och hade redan vid denna tidpunkt 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i åtanke. 
  

3.8 Analys av data 
När vi analyserade svaren vi fick in från intervjuerna utgick vi från grundad 
teori vilket Pickard (2013, ss. 179-180) beskriver som en strategi för att hantera 
data i undersökningar och med konceptualiserade metoder beskriva och 
förklara den. För att analysera datan började vi med en enkel kvalitativ analys 
där första steget är att skapa ett helhetsintryck av den insamlade datan (Preece, 
Rogers och Sharp, 2016, s. 365). Vi läste flera gånger om våra transkript och 
markerade ord och formuleringar som återkom i de olika intervjuerna för att 
slutligen leta efter mönster. Denna process kallar Rosenthal (2016) för 
“coding” då målet är att identifiera ett antal olika koder som kommer överlappa 
i mening och innehåll. Författaren menar att det är viktigt att ta tid på sig i detta 
steg och behålla ett objektivt avstånd från sina transkriptioner för att säkerställa 
att egna fördomar och uppfattningar inte otillbörligt påverkar de teman som 
genereras. Preece et al. (2016, s. 365) tillägger att alla inledande intryck måste 
omvärderas eller bekräftas genom att leta efter bevis som är såväl bekräftande 
som icke-bekräftande. White och Marsh (2006) skriver att forskaren som 
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utövar coding ständigt behöver stämma av den insamlade datan emot sina 
frågeställningar, och likt Rosenthal (2016), nämner White och Marsh att det är 
en bra metod för att upptäcka nya infallsvinklar till sina frågeställningar, men 
nämner även att det är användbart då det kan generera nya frågeställningar som 
inte fanns med vid början av analysen. Författarna beskriver sättet att arbeta 
som en iterativ process av att omtolka och omdefiniera forskning tills någon 
typ av tillfredsställande tolkning är nådd (White & Marsh, 2006). Datan vi fick 
in från intervjuerna placerades allt eftersom in i tabell 1 och sedan kunde vi 
efter hand jämföra den insamlade datan. Vi lät insamlingen i sig självt styra 
resultatets utveckling genom att all ny data som tillkom ständigt jämfördes med 
tidigare insamlad data för att låta relationer och kategorier växa fram. White 
och Marsh (2006) förklarar att genom att göra på detta sätt kan nya frågor 
väckas under arbetets gång som inte fanns där från början. För oss innebar 
detta att vi tydligt kunde se ett mönster över återkommande teman i form av 
åsikter som dök upp i flera av intervjuerna. Resultatet av detta blev tabell 2 där 
vi lät de mest återkommande begreppen från tabell 1 växa fram till nya 
kategorier.  
  
Under intervjun antecknade vi våra egna tankar och reflektioner vilket 
Davidson och Patel (2011, ss. 120 - 121 ) rekommenderar för att kunna gå 
tillbaka till och se hur kunskapen om det som studerats utvecklats. Vi bestämde 
på förhand att tidigt påbörja analysen medan vi fortfarande hade intervjun 
färskt i minnet vilket författarna nämner som fördelaktigt då det blir svårare att 
ha ett levande förhållande till sitt material ju längre tid det går innan analysen 
påbörjas. 
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4 Resultat och analys 

Intervjuerna gav oss ett flertal återkommande teman. Respondenterna gav oss 
en djupare förståelse i företagens historia och vilka värderingar de haft under 
en längre tid. Nedan vill vi ge en bild av vad våra respondenter uttryckt för 
åsikter kring företagens identitet, service, kunnighet och design samt vad de 
upplever har förändrats eller inte förändrats efter uppköpet.  
 

4.1 Tabell 1 
Denna tabell visar hur vi strukturerade upp svaren från intervjuerna under våra 
tre teman “tankar om uppköpet”, “tankar om identiteten” och “tankar om 
designen” för att få en tydlig överblick över svaren. I vänsterspalten har vi 
samlat respondenter där KT står för kund på Torins, KD för kund på Donalds, 
PD för personal på Donalds och PT för personal på Torins. 
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Tabell 1. Intervjudeltagarnas åsikter om uppköpet, företagens identitet och webbplatsens 
design. 
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4.2 Tabell 2 
Tabell 2 är en sammanställning av de mest återkommande formuleringarna från 
samtliga intervjuer. Detta gjorde vi för att få en indikation på vilka aspekter 
såväl kunder som personal upplevde som de viktigaste i fråga om företagens 
identitet, uppköpet och den nuvarande webbplatsen. 

 

Tabell 2. De mest återkommande begreppen från intervjuerna.  

 

4.3 Identitet 
Vad som tydligt går att utröna ur våra intervjuer gällande identitet är att kunder 
som varit trogna en butik gärna kallar sig själva för antingen Donalds- eller 
Torinskunder och med nöje poängterar egna butikens olika styrkor. Enligt 
flertalet kunder vi intervjuat har butikerna haft en tydlig identitet de knutit an 
till vilket är anledningen till att de fortsatt gå till den ena butiken istället för den 
andra vilket skapat ett mindre missnöje efter uppköpet. Två gamla 
Torinskunder berättade för oss att de initialt kände en viss irritation över att nu 
behöva gå till Donalds då de hade svårigheter att identifiera sig med en aktör 
som de tidigare sett som en konkurrent. En av de kunderna berättade att hen 
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inte upplever att Torins är representerade på marknaden längre, utan att 
Donalds är just Donalds som det alltid har varit. Detta återspeglas även i viss 
mån av personal som tidigare arbetat på Torins och som menar att 
webbplatsens identitet idag är uteslutande Donalds. Vad våra respondenter 
delgivit tyder på att företagskulturen efter sammanslagningen, både i butik och 
på webbplats, inte är tydlig nog gentemot kunderna eftersom flera av de vi 
intervjuat idag finner svårighet i att identifiera sig med det nya, sammanslagna 
företaget.  
  
Intervjuerna indikerade slutligen även att Torins tidigare hade en tydligare och 
mer tilltalande estetisk framtoning. Skyltning i den lokala butiken, samt 
utformning av webbplats ansågs vara bättre än hur den såg ut hos Donalds. 
Detta gav enligt en respondent ett försprång när det kom till vilken butik de 
valde att vända sig till. 
 

4.4 Service 
Samtliga intervjuer vi gjort indikerar att service är något som en majoritet 
värderar högt hos butiken. Ett flertal respondenter har pekat på att just service 
var en av de stora styrkorna företagen hade innan uppköpet, och vissa av dem 
uttryckte en oro om att denna kan gå förlorad nu efter att sammanslagningen 
ägt rum. Vad respondenterna menar med god service i de respektive butikerna 
handlar i stor utsträckning om flexibiliteten. Respondenter vittnar om att när de 
sökt hjälp i någon av butikerna fanns det en vilja att hjälpa kunden oavsett 
vilket problem hen än hade. Personalens breda kunskap kring fotograferande 
gjorde att kunderna fick den hjälp de behövde. En tidigare kund på Torins 
tyckte att personalens intresse i att hjälpa till vid inköp av utrustning gav 
kunden en trygg start i sitt fotograferande. En respondent som identifierat sig 
som en trogen kund hos Donalds menade att den goda servicen mycket handlar 
om vetskapen att tjänster blir klara i tid. Det är med andra ord ett företag som 
med de resurser de har håller vad de lovar. 
 

4.5 Kunnighet 
Intervjuerna indikerar även att butikerna sedan länge stått för en hög grad av 
kunnighet. Vad som skiljer kunnighet från service i detta fall är kunnigheten 
som butikerna haft kring fotograferande, medan servicen enligt våra 
respondenter handlat främst om en vilja att hjälpa kunderna. Kunderna och 
personalen har pekat ut en stor kunnighet i såväl digital fotografering som 
analog. I intervjuer med anställda framfördes åsikten att flexibilitet och 
kunnighet har ökat på Donalds sedan sammanslagningen. I intervjuerna med 
anställda menas det att det finns en önskan om att förnya sitt koncept något 
gällande kunnighet, eftersom marknaden idag både öppnat och stängt dörrar 
när det kommer till fotografi. Respondenterna talar kring en önskan om att 
bredda sitt kunskapsområde ytterligare för att exempelvis kunna erbjuda hjälp 
även till folk som enbart fotograferar med mobilkamera.  
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En person vi talade med som idag arbetar på Donalds förklarade att de besitter 
mycket kunskap som inte framkommer på webbplatsen. Respondenten tycker 
inte det framkommer i önskvärd utsträckning att företaget, förutom att ha stor 
kunskap inom digitalt fotograferande, även är mycket kunniga inom analogt 
fotograferande som är mer ovanligt idag. Det borde framkomma mycket bättre 
menar respondenten att företaget även utför andra jobb som att digitalisera 
VHS-band, hi8-band, super8-band och andra former av videoband vilket är 
populära tjänster i den fysiska butiken. Personen påpekar även att webbplatsen 
inte heller är inriktad på ateljé vilket är synd då företaget har två mycket 
kompetenta fotografer som borde göras reklam för bättre. Att företaget fått en 
ny fotograf som är känd i Borås för att vara duktig och även har mycket 
erfarenhet av skolfotograferingar en stor tillgång för Donalds och borde därför 
uppmärksammas på webbplatsen. Slutligen menar personen att det borde 
tryckas mer på att butiken funnits sedan 1939 vilket ger en anrik känsla och en 
känsla av att det är personer som verkligen kan fotografering. 
 

4.6 Design 
Vi identifierade redan vid första mötet med en representant från Donalds att 
den grafiska designen upplevdes som ett stort bekymmer på webbplatsen vilket 
bekräftades vid intervjuer med företagets kunder och övriga anställda. En 
allmän uppfräschning av webbplatsens design önskades med omedelbart fokus 
på att byta ut den gröna färgen som samtliga intervjupersoner upplevde som 
oattraktiv och beskrev som antingen “gammaldags”, som en färg som endast 
symboliserade Donalds eller med ett allmänt ogillande. En anställd på Donalds 
berättade att den gröna färgen härstammar från den analoga tiden då Fujifilm 
var deras viktigaste samarbetspartner och därför användes deras färg i den egna 
grafiska profilen för att tydligt associeras med dem. Idag tycker företaget att 
färgen representerar något gammalt då de, som vår representant på Donalds 
uttryckte “kan så mycket mer än analogt foto”.  
  
En person vi intervjuade nämnde med en missnöjd ton att webbplatsen känns 
“manlig”, en annan nämnde att den känns “gammaldags, lite klippa och klistra 
i Photoshop” en tredje att den känns “gammal och mossig” och övriga uttryckte 
ett generellt ogillande mot webbplatsens design. Vi fick även höra att 
förstasidan har alldeles för mycket info så man vet inte riktigt vad man ska titta 
på och att webbplatsen generellt innehåller alldeles för mycket saker så 
intrycket endast blir rörigt. 
 

4.7 Resultat av uppköpet 
Efter sammanslagningen vittnar anställda i våra intervjuer om att de styrkor 
företagen hade sinsemellan faktiskt tas tillvara på, alternativt att de ständigt 
arbetar för förbättring. De anser även att möjligheten att vara flexibla har ökat, 
dels eftersom de nu är fler som arbetar mot samma mål på samma ställe, samt 
då kompetensen har blivit bredare genom fler anställda.  
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Respondenter vi talat med har nämnt att det fortfarande finns tidigare kunder 
hos Torins som inte vet om att sammanslagningen ägt rum. Detta har lett till att 
en del inte vet vart de ska vända sig när de söker företagets tjänster. Vi har 
även fått höra att en del kunder som varit trogna Torins under en längre tid 
finner en viss irritation över att behöva gå till konkurrenten som de inte vill 
identifiera sig med.  
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5  Utvecklingsförslag 

I detta kapitel redogör vi för de utvecklingsförslag som tagits fram utifrån de 
resultat som presenterades i föregående kapitel. Förslagen rör hur kunnighet 
och service bättre kan förmedlas på webbplatsen, hur designen kan förbättras 
samt hur en gemensam grafisk webbprofil för företaget skulle kunna se ut. 
 

5.1 Identitetsbildande via webbdesign 
Wheeler (2013, ss. 2 - 6) menar att varumärkesbyggande handlar om att ta 
tillvara på varje möjlighet att uttrycka varför människor ska välja ett varumärke 
framför ett annat och där tycker vi företaget missar en viktig kanal när 
webbplatsens design försummats. Chang et al. (2014) skriver att en webbplats 
kvalitet både när det handlar om design och ren funktionalitet har en avgörande 
roll för hur ett förtroende byggs. Varumärket stärks genom att den förmedlade 
visionen av företaget vilar på någonting som är iögonfallande och behagligt att 
använda. Vi menar därför att en mer estetiskt tilltalande webbdesign kan vara 
till stor hjälp i arbetet med att stärka Donalds varumärke på internet. För att 
uppnå detta anser vi att ett bra första steg är att skapa en ny grafisk profil åt 
företaget som kan användas vid såväl webbplatsutveckling och all övrig 
kommunikation över internet likt nyhetsbrev och närvaro på sociala medier, 
som vid upprustning av den fysiska butiken i fråga om att byta ut skyltmaterial, 
visitkort och dylikt. Hatch och Schultz (2002) menar att ett företag behöver 
vara tydligt och konsekvent i all sin kommunikation med omvärlden för att 
sända ut samstämmiga signaler och bidra till en känsla av samhörighet både 
internt och externt. Författarna skriver att denna samordning kallas 
företagsprofilering och är en av de viktigaste delarna i ett varumärkesbyggande 
då den tydliggör företagskulturen för såväl kunder som företagets anställda. En 
del av denna företagsprofilering är den visuella profilen som bland annat 
innehåller att välja ett färgschema, typsnitt och logotyp som ska gå igen i 
företagets totala visuella profil. I bilaga D har vi därför bifogat ett förslag på 
hur en ny grafisk webbprofil för företaget skulle kunnat se ut. Den gröna 
skrikiga kulören som de flesta intervjupersoner pekat ut som negativ har bytts 
ut mot ett mer sobert färgschema i tonerna blått, grått och vitt. Som vi tidigare 
nämnt beskrivs blått ofta som en färg som symboliserar öppenhet, intelligens 
och förtroende (Beaird & George, 2014, s. 57) vilket är en bra grund för att 
lyckas med arbetet att förmedla företagets kunnighet och service. Eftersom den 
gröna färgen härstammar från Fujifilm och den profilering de hade fram till 
2000-talets början, har tanken tidigare inte varit att bygga en egen identitet, 
utan snarare hängt på ett annat företags profilering. Målet med vår grafiska 
profil är att att lägga grunden för att kunna skapa en webbplatsdesign som 
känns både aktuell i nutiden och klassisk för att för att undvika att den beskrivs 
som “gammaldags” men att den ändå bevarar känslan av företagets anor från 
1939. Designen ska inte symbolisera “gamla Donalds” i samma utsträckning 
som den föregående då syftet är att även gamla kunder och personal från 
Torins ska kunna identifiera sig med den.  
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Flera personer nämnde även att webbplatsen uppfattades som gammal vilket 
fick oss att anse att en uppfräschning av valen av typsnitt var befogad och 
välbehövlig. I dagsläget på Donalds webbplats används Arial vilket är ett av de 
nio webbsäkra typsnitten som är installerade från början i både Windows och 
Mac OS X. Beaird (2014, s. 125) skriver att för någon som inte har sett så 
många olika typsnitt kan dessa nio anses vara ett varierat utbud men för någon 
som känner till andra sans-seriffer som exempelvis Helvetica Neue eller Futura 
kan något av de webbsäkra typsnitten kännas en aning onyanserade och 
ointressanta. Vi gav därför förslag på tre mindre vanliga varianter till rubriker, 
ingresser och brödtexter som skulle kunna ge webbplatsen ett mer nutida och 
säreget intryck. För rubriksättning på webbplatsen valde vi sans-serifen 
“Avenir next” för att rubrikerna ska bli en tydlig kontrast mot ingresser och 
brödtext. Cullen (2012, s. 105) beskriver skillnader i typsnittsval som en 
hierarki. Vad författaren menar är att om rubriken tilldelas ett typsnitt som 
sticker ut från den beskrivande texten blir det lättare för läsaren att snabbt se 
rubriken. Vid en rubriksättning till en produkt innebär detta att det med 
snabbhet går att läsa rubriken och förstå innebörden av kommande brödtext. 
Detta knyter även an till vad King et al. (2016) skriver om att innehåll bör 
förenklas för användaren så att det blir smidigare att bearbeta, och varumärket 
blir på så vis stärkt genom en behaglig användarupplevelse. Tanken är alltså att 
låta läsaren med enkelhet överblicka textinnehållet för att hitta rätt produkt 
genom att lätt se produktrubrikerna. Bergström (2012, s. 134) beskriver detta 
som ett lockrop. För längre texter har vi valt serifen “Iowan old style”. 
Bergström (2012, ss. 130 - 131) menar att seriffer i tryckt text hjälper läsarens 
ögon att följa texten eftersom dess rader uppfattas som mer linjära men att när 
det handlar om text på skärm är istället sans-seriffer att föredra eftersom det 
kan bli svårt att särskilja bokstävernas avslut om texten blir för liten. Å andra 
sidan menar Cullen (2012, s. 76) att kontrastering mellan typsnitt är en 
avgörande faktor gällande läsbar text. Författaren menar att vid val av typsnitt, 
både på skärm och i tryck, är det viktigaste att kontrastera mellan typ av text 
oavsett vilken typ av text som skrivs. Att ha en sans-serif som rubrik och en 
serif som brödtext är att föredra då det lättar upp texten, vilket i sin tur leder 
ytterligare till god användbarhet på webbplatsen. Vi hade dessa åsikter i åtanke 
men gjorde tillslut bedömningen att företagets profilering skulle bli alltför 
modern med en sans-serif. Viss oro kring ett alltför modernt närmande delgavs 
under intervjuerna. Personalen menade att företagets anor från 1939 gärna får 
framkomma samtidigt som webbplatsen behöver fräschas upp. Avvägningen 
som gjordes var att vi valde en serif som vi kontrollerade är lättläst även i små 
teckengrader.  
  
Till sist har vi även gett förslag på alternativa logotyper. Evamy (2007, ss. 7 - 
9) skriver att en bra logotyp är kärnan i ett företags visuella profil och behöver 
regelbunden finputsning. Logotypen är dessutom företagets visuella spegelbild 
som måste skapa förtroende och tillit (Bergström, 2012, s. 271), vilket i 
dagsläget är problematiskt då den nytillkomna andelen kunder från gamla 
Torins förknippar den nuvarande logotypen med en konkurrent och inte alls 
med butiken de tidigare kände förtroende och tillit till. Då ingen av våra 
intervjupersoner specifikt nämnt logotypen som ett problem med webbplatsens 
design såg vi ingen anledning att skapa en helt ny sådan, men eftersom den 
gamla bidrog till webbplatsens utdaterade design var vi enade om att även den 
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behövde en uppfräschning. Att skapa ett förslag på en ny logotyp ansåg vi 
dessutom gav oss en chans att sätta färgsättning och våra tankar i en kontext 
vilket kan ge en ökad förståelse för hur vi tänkt med vår grafiska profil. 
  

 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 och Figur 1.1. Bilden till vänster föreställer Donalds nuvarande logotyp och till 
höger vårt förslag på en ny. 
 
Utöver de aspekter vi tagit upp i vår grafiska profil rör våra utvecklingsförslag 
för webbplatsens utseende främst att städa upp i den nuvarande webbdesignen. 
Bergström (2012, s. 247) nämner vikten av en ren design utan överflödiga 
element och poängterar att “less is more”. Många element på webbplatsen, i 
form av exempelvis bilder eller skuggningar är överflödiga och skulle med 
fördel kunna lyftas bort för en betydligt mer stilren och samtida känsla. De två 
bilderna nedan är exempel på sådana element. I Figur 2 nedan tillför den 
tonade bilden till höger i headern ingenting positivt till designen och bör därför 
lyftas bort. Beaird (2014, s. 161) skriver att även om det är viktigt att bilderna 
är relevanta för innehållet, vilket såklart en kamera i detta fallet är för en 
fotobutik, är det lika viktigt att inte bilderna representerar innehållet allt för 
bokstavligt då resultatet lätt blir klichéartat. 
 

 
 
Figur 2. Donalds nuvarande header.  
 
I Figur 3 nedan är tanken med att tillsätta ljus och skuggor från början god då 
kompositioner utan dessa ser platta och tråkiga ut (Beaird, 2014, s. 102), men 
dåligt utförd då de i detta fall får designen att kännas utdaterad. Därför bör 
företeelser likt dessa slopas, och istället ersättas med renare element för en mer 
stilren känsla. 
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Figur 3. Ett exempel på Donalds nuvarande produktöversikt.  
 
 

5.2 Kunnighet och service som en unik produkt 
Skaalsvik och Olsen (2014) skriver att bra service utformas genom en 
treenighet som består av företag, anställda och kunder. Dessa tre är vad som 
gör varumärket till vad det är, och de byggstenar som är nödvändiga för att 
servicen ska fungera önskvärt. Det innebär att varumärket är en produkt som 
bland annat vilar på hur väl servicen fungerar. Sharma och Lijuan (2015, s. 
468) menar att servicekvaliteten och informationskvaliteten är viktigare än 
både pris och webbtillgänglighet för att nå framgång på en e-handelswebbplats.  
Författarna förklarar att en kunds avsikt att upprätthålla ett förhållande till ett 
företag är beroende av hans eller hennes uppfattningar om vilken service de 
tillhandahåller. Webbplatser med ett visuellt acceptabelt gränssnitt resulterar 
ofta i högre servicekvalitet och kan i sin tur leda till en positiv erfarenhet för 
användaren som kan främja ett långsiktigt förhållande till företaget. Arbetet 
med att skapa en ny grafisk webbprofil för företaget och komma med förslag 
på hur webbdesignen rent estetiskt hade kunnat utvecklas till det bättre är alltså 
ett viktigt steg i att samtidigt få servicekvaliteten och informationskvaliteten att 
upplevas som högre på webbplatsen.  
  
Flera av våra respondenter vittnar om att ända sedan Torins och Donalds var 
två skilda företag fanns det hos de respektive aktörerna en hög grad av 
kunnighet, men med viss skillnad i inriktning inom fotobranschen då Donalds 
var något duktigare på digital fotografering och Torins på analog. Marín och 
Ruiz (2013) menar att om kunnigheten hos ett företag ska kunna förmedlas på 
ett effektivt sätt behöver kunderna ges möjligheten att känna sig inbjudna i 
företaget och en möjlighet att utnyttja företagets resurser. Vi har genom våra 
intervjuer med de anställda fått reda på de anställdas färdigheter, och hur länge 
de arbetat inom branschen. Vad som då är viktigt att fokusera på för att kunder 
ska känna tillit till företagets professionella kunskapsområden är att tydligt visa 
vilka som arbetar där, samt inom vilka områden de respektive anställdas 
expertis ligger. Då företaget konkurrerar med betydligt större aktörer såsom 
Media Markt och Elgiganten kan Donalds hävda sin position på marknaden 
genom att vara mer transparenta med vilka som jobbar där, deras erfarenhet 
och vart deras expertis ligger. För företag som är betydligt större kan det bli 
svårt att via sin webbplats ge den personliga närheten som ett mindre företag 
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kan erbjuda, eftersom så många fler arbetar där. Marín et al. (2013) skriver 
vidare att en kund lättare kan knyta an till en anställd om det finns en möjlighet 
till igenkänning, både genom att den anställde påminner kunden om sig själv, 
samt om den anställde och kunden minns varandra och på så vis knyter an till 
varandra på ett personligt plan. Donalds skulle på sin webbplats kunna ha en 
presentation av sina anställda och dess kunskapsområden, och kunderna kan 
sedan faktiskt finna dessa personer i butiken. Att förvänta sig detta hos en 
större aktör med en mängd butiker skulle leda till ett betydligt mer komplext 
informationsarbete som skulle kunna uppfattas som svårnavigerat och 
opersonligt. Studien utförd av Marín et al. (2013) visar att ju mer kunden har 
tillgång och kunskap om de olika kunskapsområden som de anställda besitter, 
desto större anknytning kommer kunden också ha och en större vilja av att 
identifiera sig med företaget. Detta är ett argument som stärks ytterligare av 
vad Roy et al. (2014) skriver gällande transparens genom att när klyftan mellan 
företag och kund minskas, förbättras också förtroendet sinsemellan. Chang et 
al. (2014) skriver i sin tur att det finns en tydlig koppling mellan hur stort 
förtroende kunden känner för ett företag och hur starkt dess varumärke är. 
Donalds varumärke skulle alltså kunna stärkas av att på webbplatsen vara 
transparenta med vilka de är och vilka kunskaper de besitter.  
  
Flera respondenter vittnar om att då Donalds och Torins existerade var för sig 
fanns det en stor tillit till respektive företags förmågor. För att bibehålla 
känslan via webbplatsen av ett pålitligt företag behövs återigen en tydlig 
riktning med webbplatsens innehåll. Donalds har funnits sedan 1930-talet och 
sitter därmed på en djup kunskapsbank vilket bör lyftas fram. Som King et al. 
(2016) skriver behöver företag skapa en unik identitet som särskiljer dem på en 
marknad där många återförsäljare tillhandahåller liknande produkter. Det som 
är unikt i Donalds fall är deras gedigna kunnighet inom både analogt och 
digitalt foto vilket de stora konkurrenterna som Media Markt och liknande 
företag inte kan mäta sig med. Wheeler (2013, ss. 2 - 6) förklarar att 
varumärkesbyggande handlar om att ta tillvara på varje möjlighet att uttrycka 
varför människor ska välja ett varumärke över ett annat och här har Donalds 
chans att uttrycka att kunden borde välja dem just på grund av deras stora 
kunnighet.  
  
Ou och Sia (2010) menar i sin studie att främjandet av bivalenta faktorer såsom 
tilltalande design och en innehållsmässig mening som är enkel att begripa 
bidrar starkt till hur webbplatsen mottages av användaren. För att sätta det i 
sammanhanget om Donalds webbplats kan det röra sig om att hålla 
webbplatsen väl uppdaterad med nyheter om sortiment, tjänster eller 
erbjudanden. Ou och Sia (2010) skriver vidare att en avvägning om vad som är 
det viktigaste på en webbplats behövs göras, och med Donalds handlar det om 
att göra intrycket lättare för besökaren att bearbeta. Bergström (2012, s. 232) 
skrev ovan om att antalet ingångar bör hållas kort, och därför bör Donalds med 
valda ingångar fokusera på att tydliggöra sin kunskap och serviceförmåga. 
Detta leder enligt studien av Ou och Sia (2010) till en webbplats som ingjuter 
tillit hos befintliga och potentiella kunder. Även King et al. (2016) menar att 
om webbplatsen uppfattas som tillförlitlig påverkar detta också på ett positivt 
sätt hur företagets anseende ser ut hos kunden. Detta främjar ytterligare 
företagets varumärke eftersom kunderna då känner en trygghet hos företaget. 
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Ou och Sia (2010) skriver även att minskandet av distraktionsmoment vid 
besök av webbplatsen motiverar användaren till att stanna kvar längre, 
och/eller återkomma. Vid vår studie har det framkommit att både interna och 
externa användares främsta syfte med webbplatsen är att överblicka innehållet 
inför kommande köp som ofta sker i butiken. Därför bör inte alltför stort fokus 
hamna på att utveckla webbshoppen i sig, utan snarare att tillgängliggöra 
information om företaget och sortiment. 
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6 Diskussion och slutsats 

Vårt mål med arbetet var att få svar på frågorna “Hur kan två separata 
organisationers identiteter sammanfogas till en gemensam online-identitet på 
ett fördelaktigt sätt?” och “Hur kan en webbplatsdesign stärka eller bygga ett 
varumärke?”. I denna del beskriver vi hur vi, med hjälp av tidigare forskning, 
intervjuer med kunder och personal från Donalds och före detta Torins, har fått 
svar på våra frågeställningar.   
 

6.1 Förmedlande av en gemensam identitet 
Resultatet från våra intervjuer visade att samtliga intervjupersoner upplever det 
som väldigt viktigt att egna företagets styrkor tas tillvara på väl i nya företaget 
vid ett uppköp för möjligheten att skapa en gemensam identitet. I detta fall 
framhävs båda företagens goda service som har visat sig i en vilja att göra allt 
för kunderna, och deras kunnighet inom foto och kamerautrustning som det 
viktigaste i båda företagens respektive identitet. Som King et al. (2016) skriver 
kan det vara svårt att skapa en unik identitet genom sin produktkatalog 
eftersom många erbjuder samma saker, vilket var anledningen till att företagen 
slog sig samman från början. På eget håll hade de två företagen svårt att klara 
sig då konkurrensen från stora företag som kunde hålla lägre priser på 
produkterna blev för stor. För att skapa ett starkt gemensamt varumärke efter 
uppköpet är Donalds bästa chans att framhäva deras identifierade styrkor som 
en unik produkt, för precis som Nandan (2005) skriver handlar 
varumärkesbyggande om att erbjuda någonting som särskiljer företaget från ett 
annat. Första steget i att sedan kunna skapa en gemensam online-identitet, 
vilket innebär att förmedla företagets varumärke även på internet, är att 
framhäva dessa styrkor tydligare på webbplatsen. Detta hade kunnat 
genomföras med hjälp av bättre information om vilka tjänster företaget 
erbjuder och genom att våga framhäva de två fotografernas kompetens och 
personalens stora kunskap inom såväl analogt som digitalt foto. Markeras inte 
dessa styrkor som är specifika för just Donalds kan kunderna lika gärna gå till 
Mediamarkt eller Elgiganten där produktkatalogen är större och priserna lägre. 
Andra steget i att kunna skapa en gemensam online-identitet är sedan att 
kombinera detta med webbdesign som ett verktyg för identitetsskapande vilket 
vi diskuterar mer ingående nedan. Som vi tidigare nämnt skriver King et al. 
(2016) att en stark online-identitet hjälper till att skilja en online-återförsäljare 
från en annan och stärker konkurrensfördelar och varumärket i sin helhet varför 
vi anser att detta är ett arbete Donalds skulle tjäna på att fokusera mer på.  

Att styrkorna som våra intervjupersoner från respektive företag nämnde var 
precis de samma (kunnighet och service) hos de båda indikerar på att företagen 
antagligen hade ett ganska snarlikt sätt att arbeta på och troligtvis även en 
ganska jämn kunskapsnivå innan uppköpet. Däremot var det ingen av kunderna 
som faktiskt hade besökt den konkurrerande butiken, och vissa av 
intervjupersonerna nämnde även att de inte trodde konkurrenten var fullt så 
kunniga som i den egna butiken. Situationen mellan de två butikerna verkade 
alltså inte vara att det ena företaget faktiskt kunde mer än det andra,  
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eller gav bättre service än det andra företaget. Det verkade snarare vara så att 
båda företagen, med hjälp av just god service och stor kunskap, har varit så 
duktiga på att bygga ett varumärke som deras kunder så starkt knutit an till att 
kunderna själva började se andra företag som konkurrenter som omöjligt kan 
vara lika bra som “deras” företag. Vi menar att detta kan vara ett exempel på 
den “consumer-company identification” King et al. (2016) skriver om. 
Författarna förklarar att det är något som kan uppstå när konsumenten upplever 
att deras relation med ett företag hjälper dem att tillgodose en eller flera 
självdefinierande behov. En person från personalen vi intervjuade berättade att 
hen tycker att en av deras styrkor är att de känner igen sina kunder. Vi menar 
att det är något som skulle kunna bidra till känslan hos de personer som 
definierat sig som antingen “Donalds-kunder” eller “Torins-kunder” att de är 
en del av en grupp stamkunder som är viktiga för företaget vilket i sin tur 
skulle kunna vara ett exempel på ett självdefinierande behov. En sådan 
konsument/företag-relation menar författarna (King et al., 2016) ger upphov till 
varaktig lojalitet och en vilja att såväl försvara som marknadsföra sitt företag, 
vilket är tendenser vi alltså sett tydligt i våra intervjuer med före detta kunder. 
Om företagen fortsätter utnyttja deras förmåga till att ge god service även efter 
sammanslagningen och dessutom lyckas förmedla deras gemensamma identitet 
webbplatsen kommer företaget ha en stor fördel gentemot sina konkurrenter. 
  
Vi räknade i början av detta arbete med att vi skulle kunna behandla företagets 
identitet och designen på webbplatsen som två separata frågor vilket alltså efter 
intervjuerna inte visade sig vara möjligt. Flera gamla Torinskunder förklarade 
för oss att designen, och då framförallt färgen, endast symboliserade Donalds 
och därför inte kunde spegla en gemensam webbplatsidentitet. Även Donalds 
kunder och personal poängterade att den nuvarande designen symboliserar 
något gammalt. En ny design på webbplatsen med helt ny grafisk profil i 
centrum visade sig därför vara lika angeläget som arbetet med att visa upp 
respektive företagens styrkor för att kunna stärka Donalds som varumärke. 
 

6.2 Identitetsbildande webbdesign 
Med detta arbete har vi kommit fram till att man med hjälp av design har stora 
möjligheter att kunna stärka eller bygga ett varumärke. Personerna vi 
intervjuade hade mycket positiva saker att säga om Donalds, främst i fråga om 
deras bemötande, service och kunnighet i de tidigare två fysiska butikerna, men 
desto mer negativt att säga om webbplatsen i dagsläget. Den ansågs helt enkelt 
inte vara estetiskt tilltalande av våra intervjupersoner. Som Bergström (2012, s. 
53) skriver är det summan av många olika delar som skapar ett varumärke. 
Uppfattningen av webbplatsen är alltså även det en aspekt som vägs in i 
kundernas uppfattning om företaget bakom produkterna varför det är viktigt att 
inte försumma designen av den. Li et al. (2006) menar att en tilltalande 
webbdesign som kunder kan knyta an till kan hjälpa företaget att skapa en 
starkare sammanhållning med sina kunder. King et al. (2016) skriver att online-
konsumenter kan identifiera sig med en webbplats genom dess karaktäristiska 
design, exempelvis via dess visuella stil, varför vi menar att en ny grafisk 
design på webbplatsen hade hjälpt till att stärka Donalds som varumärke. Att 
byta ut Donalds gröna färg kom, som tidigare nämnt, upp som ett önskemål 
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redan vid vårt första möte med representanter från företaget. Vi visste dock inte 
om företagets kunder skulle vara lika välvilligt inställda till en sådan 
förändring i företagets identitet som det skulle innebära att byta ut den gröna 
nyans Donalds i många år förknippats med. Osäkerheten låg i om det skulle 
vara en klok idé att byta ut ett så centralt element i företagets profilering och 
hela identitet, och därför ville vi undersöka vad kunderna hade för åsikter om 
saken. Våra intervjuer visade snabbt att personer i samtliga grupper vi pratat 
med; kunder från gamla Donalds, kunder från gamla Torins, personal från 
gamla Donalds och personal från gamla Torins pekade ut färgen som något 
negativt, och i behov av att bytas ut. Kunderna vi pratade med från före detta 
Torins nämnde dessutom att webbplatsen bara känns som Donalds och inte 
som Torins vilket inte är konstigt då Donalds är tätt förknippade med sin 
speciella nyans vilket inte heller är gynnsamt för den gemensamma identiteten. 
Som Li et al. (2006) skriver behöver kunden kunna identifiera sig med en 
webbplats utformning för att kunna knyta an och skapa en stark 
sammanhållning till aktören, vilket i detta fall blir problematiskt och 
missgynnsamt för företagets varumärke då en del av kundgruppen alltså inte 
alls identifierar sig med designen. Att fortsätta använda deras gröna nyans 
skulle därmed göra det svårt för gamla kunder till Torins att känna sig 
inkluderade i en gemensam identitet då webbplatsens fortfarande bara skulle 
förknippas med gamla Donalds. Av samma anledning tyckte vi även att det var 
dags att fräscha upp företagets logotyp då den som vi tidigare nämnt är kärnan i 
ett företags visuella profil (Evamy, 2007, ss. 7 - 9) och därför är någonting 
kunder bör kunna identifiera sig med för att kunna uppfatta företaget som ett 
starkt varumärke. 
 

6.3 Begränsningar 
Sharma och Lijuan (2015, ss. 469 - 470) skriver att användarorienterad design 
är det avgörande övervägandet för kvaliteten på e-handelswebbplatser i fråga 
om såväl servicekvalitet som informationskvalitet. Kunder som har upplevt en 
hög servicenivå kommer att besöka den e-handelswebbplatsen upprepade 
gånger. Författarna skriver också att upplevd kvalitet är en mångsidig 
konstruktion av webbdesign, kundservice, säkerhet och orderhantering där 
mycket fokus även där ligger på det förstnämnda. Detta leder oss till insikten 
att vår begränsning för arbetet angående valet att inte fokusera på att utveckla 
webbplatsens UX-design kraftigt hämmar vårt arbete, då Sharma och Lijuan 
(2015, ss. 469 - 470) skriver att dålig användbarhet hos webbplatser leder till 
en dålig företagsbild i stort och därmed en sämre bild av varumärket. Om tid 
och resurser funnits för att göra en ytterligare fördjupning hade UX-design 
kunnat ge en tydligare bild av hur den färdiga webbplatsen skulle kunna 
komma att se ut.  
  
Med de förutsättningar vi haft har vi fått tag på personer vi anser lämpliga för 
att ge studien ett så korrekt resultat som möjligt. Med det sagt hade mer tid till 
arbetet gett oss möjligheter att intervjua ytterligare personer, exempelvis fler 
personer som identifierar sig som kunder hos någon av Donalds eller Torins. 
Då kunderna vi intervjuade var från de fysiska butikerna hade det varit 
fördelaktigt för vårt arbete att även hitta personer att intervjua som istället är 
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kunder på webbplatsen, för att höra vad faktiska användare har för åsikter om 
webbplatsen. Detta gick dock inte genomföra på grund av att Donalds inte hade 
möjligheten att visa oss något register över sina kunder. Vi övervägde även 
möjligheten att analysera analytics-data för att få största möjliga förståelse för 
hur webbplatsen används i praktiken vilket tyvärr inte heller gick att 
genomföra då Donalds inte själva sköter sin webbplats och därför inte har 
tillgång till sådana data. Vi har med de resurser som funnits kommit fram till 
resultat som är valida och preciserade i den mån det varit möjligt. 
 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Som tidigare nämnt skriver King et al. (2016) att det är fördelaktigt för ett 
företag som vill förmedla sitt varumärke via en webbplats att investera i en 
webbdesign som förutom att vara visuellt tilltalande även är användarvänlig. 
Sharma och Lijuan (2015, ss. 469 - 470) skriver att användarorienterad design 
är det avgörande övervägandet för kvaliteten på e-handelswebbplatser i fråga 
om servicekvalitet vilket har signifikanta effekter på användarnas 
tillfredsställelse. Av den anledningen tycker vi det vore lämpligt att som 
fortsättning på denna studie fokusera på att utveckla webbplatsens UX-design 
som vi från början valde att bortse ifrån för att kunna skapa en webbplats som i 
största mån förmedlar företagets varumärke och identitet på ett 
tillfredsställande sätt.   
  
Då den grafiska profilen är ett resultat av den inhämtade datan från våra 
respondenter hade det varit intressant att presentera vår grafiska webbprofil för 
våra tidigare intervjupersoner och undersöka om de upplever att den skulle 
göra designen på webbplatsen mer tilltalande. Vi tror det är svårt att göra alla 
rätt vid första försöket, och ett nästa steg med arbetet skulle kunna vara att få 
utlåtanden om det förslag vi tagit fram för att se vilken riktning forskningen 
skulle kunna ta härnäst.  
  
Vi tycker slutligen det generellt finns ett behov av att forskas mer kring ämnet 
identitetsbildande webbdesign då vi hade vissa svårigheter att hitta litteratur 
inom ämnet. Vi upplever att det bedrivs mycket forskning kring varumärken, 
identitetsskapande och webbdesign var för sig men i en mindre 
tillfredsställande utsträckning i kombination.  
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Bilaga A: Intervjumanus Torinskund 

Förberedelser  
 
Förklara syftet med studien och tydliggör att det är helt frivilligt och anonymt 
att delta. Förklara även att svaren inte kommer publiceras på annat håll än i 
vårt arbete, och att de inte kommer kunna härledas tillbaka till personen i fråga. 
Berätta att vi kommer spela in samtalet för att kunna transkribera det i 
efterhand och att en av oss kommer anteckna lite under tiden.  
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge var du kund hos Torins? 
 
Varför började du handla hos Torins?  
 
Vad gillade du bäst med Torins? (Var det sortimentet, hjälpen du fick eller 
något annat)  
 
När Donalds var en konkurrent till Torins, hade du då någon åsikt om Donalds? 
(Om ja, vilken?)  
 
Vad fick du för känslor när du fick höra att Torins skulle köpas upp av 
Donalds?  
 
Har du besökt webbplatsen sedan uppköpet? (om nej - visa webbplatsen)  

• Vad tänker du när du ser webbplatsen?  
• Upplever du att Torins är representerade på webbplatsen?  

 
Har du besökt den nuvarande butiken?  

• Om ja, är du kund? 
• Om ja, upplever du att Torins är representerade där? 
• Om nej, vad skulle få dig att besöka och/eller bli kund där? 

 
Är din generella uppfattning att Torins styrkor utnyttjas på Donalds? 
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Bilaga B: Intervjumanus Donaldskund 

Förberedelser  
 
Förklara syftet med studien och tydliggör att det är helt frivilligt och anonymt 
att delta. Förklara även att svaren inte kommer publiceras på annat håll än i 
vårt arbete, och att de inte kommer kunna härledas tillbaka till personen i fråga. 
Berätta att vi kommer spela in samtalet för att kunna transkribera det i 
efterhand och att en av oss kommer anteckna lite under tiden.  
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har du varit kund hos Donalds?  
 
Varför började du handla hos Donalds?  
 
Vad gillar du bäst hos Donalds? (Är det sortimentet, hjälpen du får, eller 
annat?)  
 
När Donalds var en konkurrent till Torins, hade du då någon åsikt om Torins? 
(Om ja, vilken?)  
 
Vad fick du för känslor när du fick höra att Donalds skulle köpa upp Torins? 
 
Har du besökt webbplatsen sedan uppköpet? (om nej - visa webbplatsen)  

• Vad tänker du när du ser webbplatsen?  
• Upplever du att den representerar Donalds?  

 
Är din generella uppfattning att Donalds styrkor utnyttjas på Donalds foto? 
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Bilaga C: Intervjumanus anställd 

Förberedelser  
 
Förklara syftet med studien och tydliggör att det är helt frivilligt och anonymt 
att delta. Förklara även att svaren inte kommer publiceras på annat håll än i 
vårt arbete, och att de inte kommer kunna härledas tillbaka till personen i fråga. 
Berätta att vi kommer spela in samtalet för att kunna transkribera det i 
efterhand och att en av oss kommer anteckna lite under tiden.  
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har du arbetat på Donalds/Torins? 
 
Vilka styrkor upplever du att företaget har? 
 
Känner du att dessa styrkor har tagits tillvara väl efter uppköpet? 

• Finns det styrkor du önskar skulle tas tillvara på ännu bättre? 
 
Hade du någon åsikt om Donalds/Torins innan uppköpet? 
 
Vad är dina åsikter om webbplatsen idag?  

• Vad tycker du om designen?   
 
(Till Torins-anställd)  

• Upplever du att Torins är representerade på webbplatsen?  
• Om nej, önskar du att Torins borde representeras på ett bättre sätt?  

 
(Till Donalds- anställd) 

• Upplever du att den representerar Donalds på ett bra sätt?  
• Hur ställer du dig till en ny design på webbplatsen i syfte att ena 

Donalds och Torinskunder? 
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Bilaga D: Förslag på grafisk webbprofil 
 

 
 
 


