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Abstract: This study aims to examine corporate identity’s relation to corporate websites.            
Corporate identity is a contextual concept with different definitions depending on the            
situation and who you ask. In this study corporate identity is defined as the corporate’s               
comprehensive identity of visual communication, corporate personality, values and the          
public opinion of the company. The study also deals with relating subjects such as corporate               
image, CSR and digital information architecture. 
 
In this study three companies’ websites are analyzed (Apple, IKEA and The Coca-Cola             
Company). The analysis was done through two methods, a qualitative content analysis and a              
combined qualitative- and quantitative survey. The study concludes that corporate identity is            
primarily identified through campaigns, products and web design, but also visible, and            
mainly examined, through the corporate values.  
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1. Introduktion 
I dagens samhälle är det viktigt med digital närvaro. Med 3,6 miljarder internetanvändare             
världen över år 2017 (Statista, 2018) är den digitala närvaron i samhället hög. Företag,              
organisationer och samhällsinstitutioner är några av de aktörer som gynnas av digital            
närvaro, bland annat genom webbplatser och sociala medier. En egen webbplats gör det             
möjligt för aktörer att vara delaktiga i den digitala miljön, förmedla sin verksamhet och              
kommunicera med potentiella kunder. En bra webbplats har ett flertal fördelar då den bland              
annat når fler människor, utvecklar möjligheten till ökad försäljning och förbättrar           
förutsättningarna för en god kundrelation (Al-Qeisi, Dennis, Alamanos och Jayawardhena,          
2014). En viktig faktor för företag att förmedla på sin webbplats är corporate identity.  
 
Corporate identity är ett flytande begrepp som har många olika, men snarlika, definitioner.             
Bick, Jacobsen och Abratt (2003) skriver att corporate identity ofta beskriver “vad ett             
företag är”, medan Cornelissen och Harris (2001) skriver att det är ett företags alla typer av                
uttryck. Shee och Abratt (1989) definierar begreppet som ett företags olika typer av             
kommunikation, vilket ger företaget en särprägel och gör det identifierbart. Melewar och            
Karaosmanoglu (2006) menar att corporate identity inkluderar ett företags kommunikation,          
strategi, design, kultur, struktur, branschidentitet och beteende. Den begreppsdefinition som          
används i det här arbetet är ett samlat intryck av vad den tidigare forskningen säger om                
corporate identity. I det här arbetet definieras corporate identity som: företagets samlade            
identitet av visuell kommunikation, värderingar, personlighet och hur företaget uppfattas av           
allmänheten. Begreppet corporate identity är väletablerat i det engelska språket och saknar            
motsvarighet i det svenska språket, därav används begreppet på engelska genom arbetet.  
 
I studien kommer relationen mellan corporate identity och företags webbplatser att           
undersökas. Relationen kommer undersökas empiriskt genom att analysera tre företags          
webbplatser. De metoder som används i arbetet är en kvalitativ innehållsanalys och en             
kvalitativ- och kvantitativ enkätundersökning. Företagen är: Apple, IKEA samt The          
Coca-Cola Company (benämns härefter som Coca-Cola). Den kontakt som förekommit med           
företagen har skett via mail och varit i syftet att få använda skärmdumpar från deras               
webbplatser i arbetet. IKEA och Coca-Cola har gett sina medgivande medan Apple har             
kontaktats vid upprepade tillfällen utan framgång, således är inte skärmdumpar av Apples            
webbplats med i slutversionen av arbetet.  
 
1.1 Bakgrund 
Corporate identity är ett begrepp med många definitioner. Melewar (2003) skriver att            
frånvaron av en universellt accepterad definition kan tillskrivas att corporate identity           
studeras från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Med det tvärvetenskapliga perspektivet är det           
många olika områden inom begreppet som tas upp, vilket ger upphov till olika definitioner              
beroende på kontexten och vem/vilka som står bakom definitionen. Devereux, Melewar och            
Foroudi (2017) skriver att det tidigare funnits två olika inriktningar när det kommer till              
synen på corporate identity. Den ena inriktningen har fokuserat på företagens visuella design             
och dess symbolik, medan den andra inriktningen har fokuserat på corporate identity som en              
organisations olika element. På senare tid har corporate identity utvecklats till ett begrepp             
som förklarar ett företags alla typer av uttryck (Devereux, Melewar och Foroudi, 2017).             
Författarna gör även skillnad på traditionell corporate identity och digital corporate identity,            
där digital corporate identity fokuserar på företags uttryck genom webben och sociala            
medier.  
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För företag finns det flera fördelar med en egen webbplats. Enligt Pant och Pant (2017) är                
webbplatser digitala marknadsföringskanaler för företag, där företagen tjänar på en ökad           
synlighet och möjlighet att nå fler internetanvändare. Vad som sedan avgör hur väl företags              
webbplatser gynnar verksamheten beror på ett flertal faktorer, men främst hur företaget            
kommuniceras på webbplatsen. DaSilva och Alwi (2008) skriver att en webbplats kan anses             
vara ett verktyg som förstärker företagets varumärke. Kuzic, Giannatos och Vignjevic           
(2010) skriver också att ett företags varumärke är viktigt för kunderna, men att det är lika                
viktigt att ha en effektiv webbplats. Med effektiv webbplats avser författarna att            
webbplatsen är användarvänlig. Författarna skriver även att första intrycket är den viktigaste            
faktorn för att kunna bilda sig en uppfattning om webbplatsen, samt att första intrycket är               
vad som påverkar fortsatt användning av webbplatsen. Möller, Brezing och Unz (2012)            
delar uppfattningen och skriver att användare skapar sig en uppfattning om webbplatsen            
inom sekunder. För företag är det viktigt att webbplatsen övertygar till fortsatt användning             
av webbplatsen, men också att en kontakt med företaget etableras (Möller, Brezing och Unz              
2012).  
 
1.2 Problembeskrivning 
En webbplats är en av de viktigaste kanalerna för företag, delvis när det kommer till att                
förmedla företagets corporate identity, men också bidra till skapandet av corporate identity            
(Melewar och Karaosmanoglu, 2006). Att ett företags webbplats reflekterar företagets          
corporate identity är därför av vikt då det är företagets digitala konversation med potentiella              
konsumenter. I det digitala samhället representerar webbplatsen företaget, med syftet att           
förmedla sin verksamhet och således förbättra möjligheten till att attrahera fler kunder. Om             
ett företags corporate identity inte reflekteras representativt på webbplatsen finns det en risk             
att webbplatsanvändare uppfattar företaget annorlunda efter de besökt webbplatsen vilket          
kan bli en indirekt konsekvens för företaget. Kuzic, Giannatos och Vignjevic (2010) skriver             
att om webbplatsens användare får en förändrad uppfattning om företaget, riskerar det att             
påverka företagets rykte negativt och reducera intäkter samt vinst. Från det perspektivet kan             
en förändrad uppfattning om företaget klassas som problematiskt för företag vars           
verksamhet riskerar att påverkas negativt. Samma gäller även för webbplatsens användare           
som får en förändrad relation till företaget och kanske söker sig till andra företag.  
 
Den här studien ämnar att undersöka sambandet mellan företags webbplatser och digital            
corporate identity. Genom studien avser arbetet att bidra till ökad kunskap kring företags             
digitala närvaro på webben i synnerhet och ämnet Informationsarkitektur (IA) i allmänhet.            
Enligt Morville och Rosenfeld (2006, s. 4) är IA ett brett område som bland annat inkluderar                
konsten att forma och strukturera information efter användbarhet. Vidare definierar Morville           
och Rosenfeld (2006, s. 4) IA som arbetet att överföra design och arkitektur till den digitala                
miljön. För företag i en webbplatskontext handlar det om att översätta verksamheten digitalt             
och förmedla samma budskap, tjänst och helhet som i den vanliga verksamheten, med andra              
ord dess corporate identity. Genom att empiriskt undersöka hur corporate identity förhåller            
sig till företags webbplatser ökar förståelsen för företags arbete med digital IA. Ding och Lin               
(2010, s. 3) menar att IA även måste göra interaktionen mellan användare och webbplats              
effektiv samt engagerande. I relation till företag (med försäljningssyfte) blir digital IA            
särskilt viktigt då en engagerande webbplats kan påverka hur företaget presterar. Centralt för             
företag att förmedla blir dess corporate identity, som reflekterar själva kärnan i            
verksamheten och gör företaget identifierbart.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur företag nyttjat digital IA på sina webbplatser, utifrån               
corporate identity som perspektiv. Frågeställningen som ligger till grund för arbetet är: Hur             
relaterar corporate identity till företags webbplatser ifråga om a) visuell kommunikation b)            
företagets personlighet och värderingar c) allmänhetens uppfattning? 
 
1.4 Avgränsningar 
Den här studien fokuserar på företagen Apple, IKEA och Coca-Cola. Samtliga företag            
återfinns som topp 25 på konsultföretaget Interbrands lista över de starkaste varumärkena år             
2017 (Interbrand, 2018). Interbrand arbetar bland annat med att konsultera          
varumärkesutveckling och göra kontinuerliga analyser av företags varumärken. Att avgränsa          
studien till tre företag möjliggör mer djupgående analyser, samtidigt som fler än ett företag              
ger ett mer generaliserbart resultat.  
 
1.5 Disposition 
I det följande kapitlet, 2. Tidigare forskning, kommer arbetets teoretiska grund presenteras,            
samt studiens analysverktyg. I fokus för den första delen av teorin kommer definitionen av              
corporate identity vara, med syftet att klargöra de olika delarna begreppet behandlar i det här               
arbetet. Den andra delen av teorin fokuserar på företags webbplats och den tredje delen              
behandlar företags webbplatser utifrån corporate identity som teori. Det analysverktyg som           
presenteras baseras på vad som framkommit vid tidigare forskning.  
 
I kapitel 3. Metod, motiveras och diskuteras arbetets metoder: en kvalitativ innehållsanalys            
och en kvalitativ- och kvantitativ enkätundersökning. Kapitlet innehåller även en          
beskrivning gällande hur metoderna tillämpas i arbetet och hur resultaten kommer hanteras            
samt analyseras. I kapitlet diskuteras även begränsningar med metodvalen och det resoneras            
även kring urval och avgränsningar. I kapitel 4. Resultat, presenteras resultaten från            
undersökningarna. Resultaten presenteras tematiskt utifrån relevans till arbetets        
frågeställning och syfte. Kapitlet är indelat efter de två metodvalen, men med tematiserade             
underrubriker.  
 
I kapitel 5. Diskussion, diskuteras och analyseras sedan resultatet med samma fokus på             
tematisering och förhållning till studiens syfte. I kapitel fem finns det även en             
sammanfattning av vad som framkommit under diskussion, men också från studien som            
helhet. Begränsningar som förekommer i arbetet, samt förslag på vidare forskning, är också             
två avsnitt som behandlas i arbetets femte kapitel. 
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2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning om corporate identity som helhet på företags webbplatser är bristfällig,            
däremot finns det tidigare forskning om olika områden inom corporate identity och hur de              
förhåller sig till webben. Frågeställningen: hur relaterar corporate identity till företags           
webbplatser?, anknyter i arbetet till två teoretiska utgångspunkter: corporate identity och           
företags webbplatser. Denna uppdelning utgör även indelning för den tidigare forskningen,           
där de två olika utgångspunkterna tas upp var för sig i  kapitlet.  
 
Materialet som presenteras har tagits fram genom sökningar i ett antal olika databaser. De              
databaser som använts är: ProQuest, Google Scholar, ScienceDirect, Emerald Insight,          
Taylor & Francis Group och Informing Science Institute. Samtliga databaser har ett fokus             
på vetenskapliga artiklar. För att säkerställa att de artiklar som använts är förankrade i              
forskning har filtret “peer reviewed” använts vid sökning.  
 
Den term som varit utgångspunkt i sökarbetet är corporate identity. Genom begreppets            
sökresultat har även ett antal sekundära söktermer framkommit, vilket hjälpt          
fördjupningsarbetet av frågeställningen. Corporate identity websites, digital corporate        
identity, corporate image, och brand personality är exempel på sekundära sökningar. För att             
få med ett övergripande perspektiv har även mer generella söktermer som websites och             
corporate websites använts. Som komplettering till de vetenskapliga artiklarna har även           
relevant litteratur använts. Litteraturen har tagits fram genom samma söktermer som för de             
vetenskapliga artiklarna.  
 
2.1 Corporate Identity 
För att kunna fastställa vilken utgångspunkt i corporate identity som arbetet har, behövs ett              
tydliggörande kring vad begreppet inkluderar. Det råder inte konsensus om vad corporate            
identity innefattar, även om de olika definitionerna av begreppet är snarlika. Devereux,            
Melewar och Foroudi (2017) skriver att det tidigare funnits främst två inriktningar gällande             
corporate identity som begrepp. Den ena inriktningen har handlat om företagens visuella            
design och dess symbolik, medan den andra inriktningen har centrerats kring corporate            
identity som en organisations olika element. Vad en organisations olika element består av är              
däremot inte universellt bestämt då en organisation kan se ut på många olika sätt (Devereux,               
Melewar och Foroudi, 2017). Exempel på en organisations element skulle dock kunna vara             
ett företags strategi, kommunikation, marknadsföring och angränsande områden.        
Fortsättningsvis skriver Devereux, Melewar och Foroudi (2017) att corporate identity idag           
snarare handlar om ett företags alla typer av uttryck och att de olika inriktningarna borde ses                
som komplement till varandra.  
 
Vidare definierar Bick, Jacobsen och Abratt (2003) corporate identity som          
kommunikationen av företagets värderingar, filosofi och strategi. Författarna kommer fram          
till sin definition genom en överblick av litteratur och tidigare forskning. De skriver att              
kommunikationen av företagets identitet sker genom dess produkter/tjänster. Författarna         
skriver även att identiteten uttrycks visuellt, samt genom företagets beteende (exempelvis           
hur företaget hanterar situationer och kommunicerar). Att kommunikation är väsentligt inom           
corporate identity stöds även av Shee och Abratt (1989), som definierar begreppet som en              
samling av företagets kommunikation, vilket ger företaget en särprägel och gör det            
identifierbart. Författarna skriver att ett företags särprägel kan användas för att representera            
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eller symbolisera en verksamhet. En särprägel bör således vara unik för företaget och göra              
det identifierbart. Exempelvis kan en logotyp symbolisera verksamheten.  
 
Att corporate identity är vad som gör företaget unikt, är en uppfattning som delas av               
Melewar och Karaosmanoglu (2006). De skriver att uppfattningen om att företag är            
subjektivt förankrat hos individen, men även hos företagen. Författarna undersöker i sin            
artikel, Seven dimensions of corporate identity, hur företag själva definierar corporate           
identity. Genom intervjuer med företagsledare, analys av tidigare forskning och företags           
webbplatser, kommer Melewar och Karaosmanoglu (2006) fram till att corporate identity är            
vad som gör företaget unikt och inkluderar ett företags strategi, struktur, kultur,            
branschidentitet, design, kommunikation och beteende. Melewar och Karaosmanoglu (2006)         
betonar dock att det råder skillnad i hur corporate identity uppfattas av respektive företag              
och att uppfattningen är färgad av kontexten begreppet används i. Kitchen, Tourky, Dean             
och Shaalan (2013) delar uppfattningen om subjektivitet och skriver att corporate identity i             
viss grad är något som upplevs och definieras individuellt. Författarna menar att corporate             
identity inkluderar interna och externa element hos ett företag som i olika utsträckning kan              
kontrolleras. De element som ett företag inte kan kontrollera inkluderar exempelvis hur            
företaget upplevs av allmänheten.  
 
Från det samlade intrycket av den tidigare forskningen definieras corporate identity i det här              
arbetet som ett företags samlade identitet av visuell kommunikation, personlighet,          
värderingar och hur företaget uppfattas av allmänheten. Valet av att dela in begreppet i de               
fyra områdena, motiveras av gemensamma nämnare i den tidigare forskningen men också            
vad som lämpar sig för studiens digitala fokus. Den visuella kommunikationen är central             
både för företag och digital IA då den bidrar till ökad identifierbarhet genom varumärke och               
webb. Ett företags personlighet och värderingar är väsentliga faktorer för identitetsskapandet           
och kan avläsas i företagets kommunikation. Hur företaget uppfattas av allmänheten är ett             
externt element som reflekterar hur företagets corporate identity upplevs. För att kunna få en              
bättre förståelse för begreppets helhet, men även hur dess delar samverkar, följer nedan en              
mer detaljerad genomgång av corporate identitys olika delar. 
 
2.1.1 Visuell kommunikation 
Visuell kommunikation är ett samlingsbegrepp för olika, men relaterade, discipliner          
(Bergström, 2016, s. 36). Författaren skriver att visuell kommunikation handlar om att få             
fram ett budskap i ett sammanhang där bild, film, text, form och färg är avgörande. I den                 
digitala kontexten är visuell kommunikation en väsentlig del av en webbplats design och             
grafiska element. Enligt Costello (2017) kan visuell kommunikation också delas in i ett             
kognitivt- och ett affektivt perspektiv. Det kognitiva perspektivet är denotativt och handlar om             
det bokstavliga i ett objekt. Det affektiva perspektivet är konnotativt och är den abstrakta              
definitionen av objektet. Ett objekts konnotation är i sig subjektivt och grundar sig i individens               
kulturella- och samhälleliga referenser. Som exempel tar Costello (2017) upp att två människor             
kan stå framför samma tavla men ändå “se” olika saker. Inom visuell kommunikation handlar              
det om att färger, bilder, typografi och visuella sammanhang kan tolkas olika beroende på vem               
som tillfrågas. Med anknytning till digital IA innebär det att den visuella kommunikationen på              
webbplatser, och webbplatserna som helhet, även den tolkas subjektivt och kontextuellt.  
 
2.1.2 Företagets personlighet 
Ett företags personlighet är enligt Azoulay (2003) egenskaper hos människor som kan            
appliceras på företag. Japutra och Molinillo (2017) menar att ett företags personlighet är  
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en viktig komponent som kan fungera som en konkurrenskraftig fördel. Tänkbart är att det              
främst är positiva egenskaper i ett företags personlighet som är till företagets fördel.             
Azoulay (2003) skriver att konsumenter humaniserar företag genom att tillskriva företagen           
mänskliga egenskaper, något som möjliggör en god kundrelation då företagen blir mer            
relaterbara.  
 
En annan viktig del av ett företags personlighet är den visuella designen. Seimiene och              
Kamarauskaite (2014) skriver att ett företags logotyp, färger, produktdesign och kampanjer           
är de mest definierande faktorerna gällande ett företags personlighet. Författarna skriver           
även att företagsnamnet är viktigt, liksom reklamkampanjer. Seimiene och Kamarauskaite          
(2014) menar att ett företags personlighet utvecklas med varje reklamkampanj. Pringle och            
Binet (2005) skriver att konsumenters uppfattning om ett företags personlighet påverkas av            
bland annat ordval, färger, människor och annat som kan användas i reklamkampanjer.  
 
2.1.3 Företagets värderingar 
Enligt Bjørge och Whittaker (2015) har värderingar en viktig roll i företagens arbete då det               
hjälper företagen att arbeta konsekvent och signalerar vad företaget står för. Att värderingar             
påverkar utvecklingen av företagens arbete påpekas även av Urde (2003) som skriver att             
huvudkärnan i företags värderingar ska vägleda hur företaget kommunicerar, dess          
produktutveckling och hur företaget agerar. Författaren menar att ett företags viktigaste           
värderingar reflekterar ett företags identitet och fungerar som riktlinjer för företagens           
utveckling, internt och externt. På en konkurrenskraftig marknad kan företagets värderingar           
vara gynnsamma, då konsumenter genom företagets värderingar kan relatera till företaget           
och därmed bli kunder (Urde, 2003).  
 
Att företagets värderingar kan användas som en konkurrensfördel är en uppfattning som            
delas av Albus och Ro (2017). Författarna skriver att CSR (Corporate Social Responsibility)             
är en konkurrensfördel då det skapar en fördelaktig bild av företaget hos konsumenter.             
Mossberg och Sundström (2016, s. 90) skriver att CSR är ett betydelsefullt begrepp för              
företag att tillämpa i sina verksamheter. CSR handlar om företags ansvar i samhället, ofta              
inom områden som relaterar till hållbar utveckling, exempelvis miljön, sociala förhållanden           
och hälsa (Mossberg och Sundström, 2016, s. 90). Albus och Ro (2017) betonar dock att  
företag måste kommunicera sitt arbete med CSR för att medvetengöra konsumenter om            
deras arbete och därigenom förbättra uppfattningen om företaget.  
 
2.1.4 Hur företaget uppfattas 
För företag är det viktigt för marknadsföringsarbetet att veta hur företag uppfattas av             
marknaden (Axelsson och Agndal, 2012, s. 134). Goldring (2015) skriver att en positiv bild              
av ett företag har en gynnsam effekt för företagets prestation. Med andra ord, om              
konsumenten har en positiv uppfattning om företaget finns det en ökad möjlighet till             
konsumtion. Walker (2010) tar också upp att ett bra rykte har ett flertal fördelar för ett                
företag, bland annat hur företaget presterar, men också möjligheten att attrahera nya            
intressenter. Fler intressenter innebär en större chans till konsumtion vilket har en positiv             
påverkan på företagets prestation. Att företaget har ett bra rykte ligger därför i företagets              
intresse. Det senare bekräftas av Goldring (2015) som skriver att det finns en korrelation              
mellan företag som aktivt jobbar med sitt rykte och en positiv uppfattning av företaget. Om               
exempelvis ett företag medvetet planerar reklamkampanjer med syfte att stärka företagets           
rykte finns det en chans att fler konsumenter får en positiv uppfattning om företaget. Walker               
(2010) menar dock att uppfattningen om ett företags bild är något externt, men kan påverkas               
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internt. Gotsi och Wilson (2001) skriver att ett företags rykte influeras av hur företaget              
skapar bilden av sig själva genom beteende, symbolik och kommunikation.  
 
2.2. Företags webbplatser 
Vad som kan anses vara en bra webbplats är kontextuellt, även om det finns vissa aspekter                
som bör genomsyra samtliga webbplatser. Taylor (2011) menar att internetanvändare är           
vana att besöka olika webbplatser och känner snabbt igen om en webbplats är bra eller inte.                
Taylors (2011) perspektiv understryker att första intrycket sker inom en kort tidsram, där det              
är väsentligt för företag att ge ett bra intryck. Vidare anser Taylor (2011) att en bra                
webbplats bland annat utgörs av ett professionellt utseende, god navigation och bra innehåll.             
Navigation och innehåll är två faktorer som tydligt relaterar till digital IA, medan vad som är                
ett professionellt utseende ter sig mer subjektivt. Redish (2007) delar uppfattningen och            
skriver att en bra webbplats kommer med goda navigeringsmöjligheter och rätt typ av             
information på rätt ställe. En annan viktig aspekt är kommunikationen som helhet. Mohr,             
Sengupta och Slater (2005) skriver att kommunikationen mellan avsändare och användare är            
en huvudsaklig faktor.  
 
2.2.1 Första intrycket 
Ett återkommande ämne inom den tidigare forskning, gällande företags webbplatser, är det            
första intrycket. Raita och Oulasvirta (2011) skriver att ett positivt första intryck av ett              
företags webbplats kan göra användarna mer nöjda. Att första intrycket är viktigt stöds av              
Lindgaard, Fernandes, Dudek och Brown (2006). Författarna kommer i sin undersökning           
fram till att det tar endast 0.05 sekunder för en användare att skapa sig en uppfattning kring                 
en webbplats, inklusive webbplatsens avsändare. Lindgaard et al (2006) genomförde tre           
olika tester. I första testet visades en webbsida i 0.5 sekunder för deltagarna, där de skulle                
fokusera på de visuella elementen. Det andra testet upprepade det första, men deltagarna             
ombads att fokusera på sju olika designelement. I det tredje testet utvärderas det om det               
första intrycket av webbplatsen enbart var baserat på tidigare kännedom/preferenser hos           
deltagarna. Till det tredje testet fick deltagarna 0.55 sekunder på sig och resultatet visade att               
det är möjligt att deltagarna bestämmer uppfattning om ett företag utifrån tidigare            
kännedom. I studien framkom det även att visuella element kan bli utvärderade inom 0.05              
sekunder och författarna menar därför att det är det tidsfönster skapar första intrycket på en               
webbplats. I jämförelse kommer Dahal (2011) fram i sin studie att det tar cirka 0.2 sekunder                
att skapa ett första intryck av företaget baserat på ett företags webbplats. 
 
Lindgaard et al. (2006) skriver att webbdesignen är det viktigaste för första intrycket, där              
bland annat färger, form och layout är viktiga komponenter. Melewar och Karaosmanoglu            
(2006) menar vidare att ett företags design eventuellt är den viktigaste komponenten av             
corporate identity, där webbdesignen är betydelsefull för upprätthållandet av en bra           
corporate image (hur företaget uppfattas). Att webbdesignen är viktig stöds även av Dahal             
(2011) som menar att det är en avgörande faktor för att användarna ska få ett positivt första                 
intryck. Kuzic, Giannatos och Vignjevic (2010) skriver sedan att första intrycket av en             
webbplats är vad som avgör fortsatta användningen av en webbplats. 
 
Hur betydelsefull en webbplats dock är för ett företag är delvis omdiskuterat. Kuzic,             
Giannatos och Vignjevics (2010) undersökte hur användares uppfattning om ett företag           
påverkas vid besök på företagens webbplats. Författarna undersökte 60 anställda hos ett            
australienskt företag och hur de eventuellt ändrar åsikt om ett företag efter ett besök på deras                
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webbplats. I studien framkom ett blandat resultat, där människors generella uppfattning,           
samt mäns specifikt, inte påverkades av besök på ett företags webbplats, vilket enligt             
författarna indikerade att uppfattningen om företaget redan var väletablerad. Däremot          
påverkades kvinnor av företags webbplatser och hade tendens till att ändra uppfattning efter             
besök. Det framkom dock inte i studien vad det var som gjorde att kvinnor ändrade sin                
uppfattning. Studiens resultat tonar eventuellt ner perspektivet om webbplatsers betydelse.          
Författarna tar dock själva upp antalet studiedeltagare som en begränsning och hoppas att             
framtida studier kan vara mer generaliserbara, vilket i sig påvisar att resultatet kan vara              
isolerat till just de här deltagarna.  
 
2.3 Sammanfattning 
Enligt den tidigare forskningen finns det ett flertal definitioner av corporate identity.            
Sammanfattningsvis kan det sägas att corporate identity i olika utsträckningar berättar vad            
ett företag är. Företagets identitet definieras bland annat av företagets kommunikation,           
personlighet, visuella profil, värderingar, och hur allmänheten uppfattar företaget. Områdena          
bidrar gemensamt till företagets corporate identity och ger företaget en särprägel. Företagets            
visuella kommunikation reflekterar den grafiska profilen hos företaget och även dess           
personlighet. Ett företags värderingar återspeglas i verksamheten och i kommunikationen          
med allmänheten. Personligheten hos ett företag går att avläsa i de visuella uttryckssätten             
och även i bland annat reklamkampanjer och produkter. Hur allmänheten uppfattar ett            
företag bidrar också till dess corporate identity vilket är betydelsefull kunskap för företaget i              
den fortsatta verksamheten.  
 
Gällande corporate identity på webbplatser finns det inte mycket forskning som behandlar            
ämnet specifikt, däremot studier om områden inom corporate identity i relation till webben.             
För både webbplatser och företag är det första intrycket viktigt. Företagets, samt            
webbplatsens, design och visuella kommunikation är element som påverkar intrycket och           
fortsatt användning av webbplatsen.  
 
2.3.1. Analysverktyg 
För att kunna besvara frågeställningen: hur relaterar corporate identity till företags           
webbplatser, har ett analysverktyg tagits fram. Analysverktyget kommer användas för att           
analysera resultaten från de två undersökningarna men även för att ta fram ett             
datainsamlingsinstrument till innehållsanalysen. Verktyget baseras på tidigare forskning        
med utgångspunkt i den begreppsdefinition som används i arbetet.  
 
De tre första delarna av begreppet (visuell kommunikation, värderingar och personlighet),           
kan anses vara faktorer som definieras internt av företaget. Det är företaget som i större               
utsträckning bestämmer dess visuella kommunikation, vilka värderingar företaget ska ha och           
vad för typ av personlighet. Den fjärde, externa, delen (hur företaget uppfattas av             
allmänheten), är inte något som företaget kan bestämma utan endast påverka genom de tre              
interna faktorerna. Den externa delen lämnas därför utanför i analysverktyget men kommer            
undersökas i enkätundersökningen. Analysverktyget gör det möjligt att se hur olika delar av             
en webbplats kan kategoriseras efter de interna delarna inom corporate identity.  
 
För att konkretisera de interna delarna har de generaliserats efter namnen visuellt och             
innehåll. Visuellt inkluderar visuell kommunikation och ett företags personlighet. Den          
visuella kommunikationen hos ett företag omfamnar dess visuella uttryckssätt medan ett           
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företags personlighet reflekteras i företags visuella profil. De begrepp som tas upp under             
visuellt, ämnar att täcka de olika områdena inom visuell kommunikation som är relevanta             
för studiens syfte. De begrepp som kommer undersökas är: färg, typografi, bild/symbol och             
logotyp. Samtliga begrepp är en del av ett företags visuella kommunikation och det är              
sannolikt att de i olika utsträckningar återfinns på företagens webbplatser. 
 
Gällande innehåll, syftar namnet till att inkludera vad som webbplatsen innehåller,           
oberoende av dess visuella presentation. I innehåll ingår företagets personlighet och           
värderingar. Genom exempelvis text, kampanjer, struktur och annan kommunikation går det           
att eventuellt utläsa ett företags personlighet och värderingar. Innehåll har ett tydligare fokus             
på företagets verksamhet som helhet, jämfört med visuellt som fokuserar på grafiska            
uttryckssätt. Delarna som ingår i innehåll har avgränsats och tagits fram från vad som              
framkommit i tidigare forskning. De delar som ingår är: text, produkt/tjänst och kampanj.             
Text avser vad textens underliggande mening är. Ett företags produkt/tjänst reflekterar ett            
företags personlighet men även värderingar (exempelvis kan ett företag som håller på med             
teknologisk utveckling anses vara moderna). Enligt Urde (2003) ska ett företags värderingar            
bland annat vägleda produktutveckling. Det är även sannolikt att kampanjer hos företagen            
kommer vara synliga på företagens webbplatser och därav är kampanj med i innehåll. Som              
nämnt tidigare går det även att ofta tolka ett företags personlighet utifrån dess             
reklamkampanjer. Se figur 1. 

 
Figur 1: Illustration av analysverktyget 
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3 METOD  
Två metoder har använts för att besvara frågeställningen: hur relaterar corporate identity till             
företags webbplatser? Den ena metoden är en kvalitativ innehållsanalys och den andra            
metoden är en kombinerad kvalitativ- och kvantitativ enkätundersökning. Innehållsanalysen         
gick ut på att analysera respektive företags startsida (Apple, IKEA och Coca-Cola) utifrån             
ett datainsamlingsinstrument som tagits fram. I innehållsanalysen undersöks frågeställningen         
kvalitativt, där datainsamlingsinstrumentet baseras på analysverktyget.      
Enkätundersökningen undersökte frågeställningen kvalitativt och kvantitativt genom att        
undersöka hur respondenterna upplever webbplatsen. Enkätundersökningen fokuserade       
därigenom på allmänhetens uppfattning om företagens webbplatser, vilket relaterar till den           
fjärde delen av begreppsdefinitionen. I kapitlet följer nedan en utförligare genomgång           
gällande respektive metodval, tillvägagångssätt och roll i arbetet.  
 
3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
3.1.1 Val av metod  
Den första metoden är en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Jakobsson (2011, s. 83) används             
kvalitativ metod för att bland annat att analysera olika fenomen, samt beskriva dess             
egenskaper. Fenomen som fördelaktligen kan analyseras kvalitativt syftar på situationer eller           
områden som kräver djupare och en mer tolkande analys för att kunna förstås. Exempelvis              
undersöka resonemang, samband eller en situations helhet. Saldaña (2011, s. 4) skriver att             
kvalitativ metod kan användas för analys av webbplatser, vilket passar arbetets kontext.            
Genom att analysera webbplatsernas innehåll utifrån corporate identity skapas en förståelse           
för närvaron, eller frånvaron, av begreppets områden. Saldaña (2011, s. 4) skriver att en              
innehållsanalys är en systematisk granskning av text och visuella element, inklusive           
webbplatser. Vidare skriver Saldaña (2011, s. 4) att en innehållsanalys går ut på att              
undersöka objekts uppenbara mening, denotation, och dess underliggande mening,         
konnotation. Genom att studera denotationen och konnotationen hos webbplatsernas element          
finns det en möjlighet att se om det finns en relation till corporate identity. En annan aspekt                 
som motiverar metodvalet är att metoden i viss utsträckning ska vara flexibel då corporate              
identity är ett brett begrepp och det är sannolikt att företagens webbplatser ser olika ut och                
presenterar olika element i varierande utsträckning. White och Marsh (2006) skriver att en             
innehållsanalys är en flexibel metod som är vanligt förekommande inom biblioteks- och            
informationsvetenskap.  
 
3.1.2 Urval  
För att kunna undersöka frågeställningen empiriskt är det tre företags webbplatser som            
undersökts (Apple, IKEA och Coca-Cola). Som tidigare nämnt återfinns de tre företagen            
som topp 25 på Interbrands lista över de starkaste varumärkena 2017 (Interbrand, 2018). En              
annan anledning till att företagen valts ut är att de representerar tre olika branscher. Apple               
fokuserar på elektronik och teknologi medan IKEA fokuserar på inredning och design.            
Coca-Cola är ett dryckesföretag. Genom att fokusera på företag som är aktiva i olika              
branscher får studien ett bredare perspektiv. Denscombe (2016, s. 414) skriver att det inom              
kvalitativ forskning är viktigt att tänka hur resultat eventuellt kan appliceras på andra fall, då               
det är vanligt förekommande inom kvalitativ forskning att studierna fokuserar på ett litet             
antal fall. De tre olika företagen ökar generaliserbarheten i viss grad då resultaten inte är               
exklusiva till en enskild bransch. En aspekt att vara medveten om dock är att centreringen               
kring tre välkända varumärken riskerar att påverka studiens generaliserbarhet negativt          
eftersom urvalet exkluderar mindre välkända varumärken. Det är däremot tänkbart att           
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corporate identitys relation till företags webbplatser inte nödvändigtvis är i korrelation med            
hur pass känt ett företags varumärke är.  
 
En annan faktor som motiverat urvalet är att samma webbplatser som undersöks i             
enkätundersökningen måste vara samma som i innehållsanalysen. I enkätundersökningen är          
det viktigt att företagen som används är mer eller mindre bekanta för respondenten, därav              
används företag med välkända varumärken.  
 
3.1.3 Avgränsningar 
Det har gjorts ett flertal avgränsningar i arbetet generellt men också för den kvalitativa              
innehållsanalysen. Till en början har det gjorts en avgränsning att fokusera på tre företags              
svenska webbplatser (med .se som ändelse alternativt /sv). En annan avgränsning som gjorts             
är att det endast är startsidorna som analyserats. Som tidigare nämnt är startsidorna oftast en               
reflektion av resten av webbplatsen. Kuzic, Giannatos och Vignjevic (2010) anser även att             
en startsida är en webbplats viktigaste sida då det oftast är där användaren bestämmer sig för                
fortsatt användning av webbplatsen eller ej.  
 
Ytterligare en avgränsning som gjorts är att endast analysera vad webbplatsen visar vid             
första anblick. Innehåll som dyker upp vid nedscrollning, har inte tagits med i bedömning.              
Avgränsningen har gjorts med hänvisning till vikten av första intrycket. Eftersom det finns             
ett tidsrum, som handlar om millisekunder, där uppfattningen om företag och webbplats            
bestäms, var det motiverat att analysera den delen av webbplatsen som syns i det              
tidsrummet. Det är dock tänkbart, samt sannolikt, att flera relevanta aspekter av ett företags              
verksamhet skulle dykt upp vid nedscrollning. Däremot är det troligt att det företag är mest               
angelägna om att visa på sin webbplats är de element som är synliga vid första anblick.                
Därav var det motiverat att endast analysera vad webbplatsen visar högst upp på startsidan.              
Att fokusera på en mindre kvantitet av företagens webbplats har även möjliggjort en djupare              
analys av vad som varit synligt vid första ögonkast.  
 
3.1.4 Etiska överväganden 
De etiska överväganden som gjorts för den kvalitativa innehållsanalysen har främst handlat            
om företagens integritet och verksamhet. Till att börja med har företagens webbplatser            
undersökts i arbetet utan deras godkännande. Denscombe (2016, s. 425) skriver dock att             
forskning vars datainsamling är allmän egendom och tillgänglig för alla, är forskning som             
inte behöver gå igenom etikprövning. Eftersom företagens webbplatser är tillgängliga för           
allmänheten kan de betraktas som offentliga, och insamling av data, samt analys, kan ske              
utan företagens medgivande. En annan reflektion är att informationen från företagens           
webbplatser inte heller är av känslig karaktär, utan är presenterad i kommunikation med             
allmänheten, vilket gör att datainsamlingen kan ske utan företagens samtycke. 
 
Den kontakt som skett med företagen har varit i syfte att få använda och publicera               
skärmdumpar av deras webbplatser i arbetet. IKEA och Coca-Cola Company har gett sina             
medgivande medan Apple har kontaktats via mail upprepade tillfällen men utan framgång. 
 
3.1.5 Utveckling av datainsamlingsinstrument  
Datainsamlingsinstrumentet som framställts har sin utgångspunkt i analysverktyget och         
därigenom den tidigare forskningen. Datainsamlingsinstrumentet är en tabell som avkodar          
företagens webbplatser genom att utgå från de begrepp som finns i analysverktyget. Drisko             
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och Maschi (2015) skriver att avkodning används inom kvalitativ innehållsanalys för att            
identifiera och beskriva meningen bakom olika texter. Genom att analysera företagens           
webbplatser utifrån analysverktyget (som täcker corporate identity), går det att delvis           
besvara frågeställningen. Analyseringen har gjorts genom att skriva in data i tabellen, där             
kategorierna efter X-axeln och Y-axeln täcker olika begrepp i analysverktyget. Genom att            
skriva in data under olika kategorier skapas en överblick för hur corporate identity relaterar              
till olika delar av företagens webbplatser. White och Marsh (2006) skriver att datan från den               
kvalitativa innehållsanalysen behöver kategoriseras för insamling och analys, något som          
görs i och med grupperingarna.  
 
De vänstra kolumnerna längs Y-axeln presenterar vilka element som undersöks medan de            
översta kolumnerna längs X-axeln avkodar elementen. Denscombe (2016, s. 392) skriver att            
det är viktigt att veta vad för data som är av intresse. Genom att låta analysverktyget utgöra                 
grunden för datainsamlingsinstrumentet säkerställs att datan som inhämtas behövs för att           
besvara frågeställningen. De begrepp som finns längs Y-axeln är därmed hämtade från            
analysverktyget. Genom analysverktyget har de tre interna delarna av begreppet          
kategoriserats till hur de återfinns på webbplatser, baserat på vad den tidigare forskningen             
säger. De tre delarna har sedan tematiserats efter benämningarna visuellt och innehåll.            
Visuellt står för den ljusgröna delen med fokus på grafiska uttryckssätt, som avspelgar både              
visuell kommunikation och företagets personlighet. Innehåll är den mörkgröna delen av           
tabellen och fokuserar på hur företagets personlighet och värderingar kommer fram genom            
produkt/tjänst, kampanjer och text.  
 
Gällande X-axeln har en viss kategorisering gjorts, med förankring i den tidigare            
forskningen men också viss anpassning till studiens kontext och behov av flexibilitet.            
Kategori 1. Objekt beskriver elementet som undersöks på webbplatsen. Kategori          
2.Denotation beskriver vad det är och och kategori 3. Konnotation vad det betyder. I den               
tidigare forskning gällande corporate identity, och i litteraturen kring innehållsanalys, har           
det framkommit att denotation och konnotation är viktiga för båda områdena. Saldaña            
(2011, s. 4) skriver att en innehållsanalys går ut på att avkoda elements denotation och               
konnotation. Samtidigt skriver Costello (2017) att det inom visuell kommunikation handlar           
om att förstå elements denotation och konnotation. Eftersom en stor del av webbplatser är              
dess visuella kommunikation, motiverar det att fokusera på denotation och konnotation i            
innehållsanalysen. Att avkoda corporate identity efter webbplatsens element gör det möjligt           
att förstå hur begreppet relaterar till webbplatsen, exempelvis vad val av typografi innebär             
eller syftet med en kampanj. Genom att förstå kontexten ges en helhetsbild av hur corporate               
identity relaterar till företags webbplatser.  
 
I kategori 4. Kommentar ges möjlighet till att skriva ner något som är noterbart med               
elementet i sig eller i dess kontext. Kommentarerna som skrivs görs i relevans till              
frågeställningen. Drisko och Maschi (2015) skriver att en flexibel tillämpning behövs för att             
säkerställa att informationen som samlas in är relevant och tillräcklig. Figur 2 visar             
datainsamlingsinstrumentet.  
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Figur 2. Datainsamlingsinstrument 
 
 
3.1.6 Tillvägagångssätt 
Med hjälp av datainsamlingsinstrumentet analyserades respektive företags webbplats genom         
en skärmdump av företagens startsidor. Datan hämtades in med hjälp av kategorierna i             
Y-axeln, för att sedan avkodas längs X-axeln. En rad (kategori) avkodades i taget. Analysen              
började med kolumn 1A (1 = Objekt, A=Bild/Symboler). I kategori 1. Objekt beskrevs             
webbplatsens specifika objekt (exempelvis en bild eller en produkt). När det var gjort             
fortsatte analysen till 2A (2= Denotation, A=Bild/Symboler). I kategori 2. Denotation           
beskrevs elementets denotation (vad det är). Nästa kolumn var 3A (3 = Konnotation, A =               
Bild/Symboler). I kategori 3. Konnotation beskrevs elementets konnotation (vad det          
betyder). I radens fjärde och sista kolumn 4A (4 = kommentarer, A = Bild/Symboler), gavs               
en kommentar om något utmärkande eller noterbart gällande objektet. Exempelvis placering           
av objektet var en förekommande notering. Rad A kunde exempelvis se ut 1A) kampanjbild              
2A) Fotografi av ett hem 3A) Visar nya möbler i ett inrett hem 4A) placerad centralt på                 
webbplatsen, är i fokus. När rad A var ifylld fortsatte analysen med rad B och kolumnerna                
1B, 2B etcetera. När alla kolumner var ifyllda var en analys av en webbplats gjord.               
Proceduren upprepades sedan för de andra två företagen. Totalt användes tre tabeller för             
innehållsanalysen, en för varje webbplats.  
 
3.1.7 Bearbetning och analys av data 
Resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen analyserades med hjälp av analysverktyget.          
Genom analysverktyget undersöktes relationen mellan den empiriska undersökningen och         
dess förankring i teorin. Då datainsamlingsinstrumentet har sin utgångspunkt i          
analysverktyget, där kategoriseringen följs åt, var det möjligt att få en tydlig överblick             
gällande korrelationen.  
 
Även om all inhämtad data kan anses vara relevant för arbetets syfte, i olika utsträckningar,               
fokuserade bearbetningen på faktorer som var återkommande för samtliga företag.          
Information som inte bidragit till att besvara studiens frågeställning bearbetades inte på ett             
djupare plan, men inkluderades ibland i förhållande till informationens relevans för arbetets            
helhet och ämnet informationsarkitektur. De faktorer som var återkommande hos samtliga           
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företag generaliserades för en tydligare överblick men också för att i diskussionsdelen kunna             
fokusera mer på generaliserbara mönster snarare än enskilda faktorer hos de specifika            
företagen. I resultatdelen presenteras därför enbart de mest prominenta faktorerna, som är            
återkommande hos företagen, medan fullständigt resultat från den kvalitativa         
innehållsanalysen går att se i bilaga 2.  
 
3.2 Kvalitativ- och kvantitativ enkätundersökning 
3.2.1 Val av metod 
Studiens andra metod är en kombinerad kvalitativ- och kvantitativ enkätundersökning.          
Genom att göra en enkätundersökning undersöks hur företagens webbplatser respektive          
corporate identity uppfattas av allmänheten. Enligt Denscombe (2016, s. 27) är syftet med             
enkätundersökning att få information genom lämpliga respondenter gällande ett ämne.          
Genom att få veta respondenternas uppfattning besvaras det externa perspektivet i arbetets            
begreppsdefinition. Enligt Ejvegård (2003, s. 55) är enkätmetod lämpligt när “vanliga”           
människor ska tillfrågas. Enkätundersökningen har en betoning på dess kvalitativa karaktär           
då fokus till stor del handlar om att ta reda på respondenternas åsikter. Den kvantitativa               
delen av enkätundersökningen ämnar att ta reda på hur många av respondenterna som anser              
något och det kommer även göras en kvantifiering av resultatet. Enligt Goertzen (2017)             
innebär en kvantitativ undersökning att undersöka antalet i något, vilket delvis görs. 
 
Vidare skriver Wilkinson och Birmingham (2003, s. 7) att enkätundersökning är en effektiv             
metod för att samla in data på ett hanterbart och strukturerat sätt. Denscombe (2016, s. 36)                
menar att webbaserade enkätundersökningar som görs via internet är ett enkelt sätt att samla              
in data på. Därav görs enkätundersökningen via ett frågeformulär på internet.  
 
3.2.2 Urval och material 
Det krav som ställts för att enkätundersökningens respondenter ska vara representativa för            
allmänheten har varit relativt generellt då utgångspunkten i corporate identity är vad            
allmänheten i stort tycker. Enkätundersökningen har haft som mål att inkludera minst 50             
respondenter. Det urval som därför använts är ett snöbollsurval där fokuset ligger på att få               
med många respondenter. Enligt Denscombe (2016, s. 76) är ett snöbollsurval effektivt för             
att få fram ett större urval. Författaren menar även att urvalet lämpar sig i fall där det inte                  
finns någon urvalsram, något som till viss del överensstämmer med studiens förutsättningar,            
där allmänhetens uppfattning är en relativt generell urvalsram. I arbetet har det även funnits              
viss svårighet att definiera, samt finna, respondenter som varit reflektiva för allmänheten.            
Reflektion som gjorts är var gränsen för representation går: är det vid kön, ålder, yrke,               
bostadsort, intressen eller dylikt? Är det en kombination av samtliga faktorer eller går det att               
ta hänsyn till enskilda faktorer? Därför har ett snöbollsurval ansetts vara reflektivt då den är               
flexibel och mer generell.  
 
Det material som använts är Google Formulär, som är den plattform som används för              
enkätfrågorna. Även skärmdumpar från företagens startsidor användes som material till          
enkätfrågorna.  
 
3.2.3 Etiska överväganden 
Deltagandet i enkäten har varit frivilligt och respondenternas svar har i större utsträckning             
varit anonyma. Den identifieringen som gått att göra mellan svar och respondent har varit att               
se ålder och kön, vilket är något respondenterna själva fyllt i. Inga personuppgifter eller              
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annan information som kan kopplas till specifika individer, har lämnats i           
enkätundersökningen. Enkäten har inte efterfrågat information med behov att         
respondenterna framträder med namn och personuppgifter, varvid ett anonymt deltagande          
varit möjligt.  
 
Enkätdeltagarna informerades vid enkätens start om syftet med enkäten, instruktioner hur           
enkäten går till samt att deras deltagande är anonymt. Enkätdeltagarna fick även            
kontaktuppgifter de kunde använda vid eventuella frågor och funderingar. Eftersom          
deltagandet varit frivilligt behövs inget skriftligt samtycke, då det varit underförstått, samt            
förmedlat, vad enkätsvaren skulle användas till. Denscombe (2016, s. 431) skriver att det             
inte alltid behövs ett skriftligt samtycke, utan villigheten att besvara frågor gör det             
underförstått att respondentens svar kommer att användas.  
 
3.2.4 Utveckling av enkätfrågor 
Se bilaga 1 för enkäten i sin helhet samt dess utformning. Enkäten delades in i fyra delar, där                  
den inledande delen frågade om respondentens ålder och kön. De resterande tre delarna             
fokuserade på ett företag åt gången. I varje del ställdes samma frågor (totalt sju) gällande               
företagen och respektive webbplats. Respondenten besvarade 21 frågor totalt, där de sju            
frågorna ställs tre gånger, en gång för varje företag. Samma frågor ställdes gällande olika              
företag för att kunna jämföra företagens webbplatser sinsemellan men även kunna dra            
generella slutsatser. Enkätfrågorna har utformats med syftet att besvara arbetets          
frågeställning, med tydlig förankring i arbetets definition av corporate identity.  
 
Den första delen i enkäten tog reda på respondenternas kön och ålder. Eftersom urvalet som               
gjorts är ett snöbollsurval finns det en viss problematik i att de respondenter som deltagit               
inte är representativa för den större allmänheten. Därför efterfrågade enkätens första del            
vilken ålder och vilket kön respondenten har. Genom respondenternas förhållningssätt till           
allmänheten gällande kön och ålder, gavs en indikation gällande hur representativt resultatet            
är när det kommer till de två faktorerna. Som diskuterat tidigare är det tänkbart att det finns                 
fler faktorer som påverkar hur representativt ett urval är, exempelvis yrke och intresse, men              
det är faktorer som inte tas med i beaktning i studien.  
 
Resten av enkätundersökningen bestod av samma frågor med skillnaden att respektive del            
fokuserar på olika företag. I den andra delen undersöktes Apple, i den tredje delen              
undersöktes IKEA och i den fjärde delen undersöktes Coca-Cola. De tre delarna var i sin tur                
indelade i två olika delar, där företaget bakom webbplatsen var anonymiserat i den första              
delen och publikt i den andra delen. Anonymiseringen gjordes genom att täcka över synliga              
företagsnamn, samt logotyp. 
 
I fråga 1.1 ombads respondenten att skriva ner första intrycket av företagets webbplats. Att              
undersöka första intrycket hänvisas till vad som framkommit i tidigare forskning, där första             
intrycket av en webbplats anses vara viktigt för hur företaget, samt webbplatsen, upplevs. I              
fråga 1.2 fick respondenten gissa vilket företag webbplatsen representerar och i fråga 1.3             
motivera varför respondenten dragit den slutsatsen. Genom att webbplatsen är          
anonymiserad, har det genom 1.2 och 1.3 gått att analysera hur pass starkt företagets              
corporate identity är och vad eventuellt styrkan ligger i. Respondenten behövde då värdera             
webbplatsens innehåll, samt dess visuella kommunikation, och således reflektera kring          
vilket företag webbplatsen tillhör. Genom 1.3 har det gått att analysera vad som             
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respondenterna, och indirekt allmänheten, dragit för kopplingar mellan webbplats och          
företag.  
 
Efter den anonymiserade delen fick respondenterna veta vilket företag webbplatsen tillhör           
och de återstående frågorna undersökte relationen mellan företaget och webbplatsen från           
respondentens perspektiv. Fråga 1.4 undersökte hur respondenten mer djupgående upplever          
webbplatsens startsida, vilket gav en möjlighet för respondenten att utveckla tankarna från            
det första intrycket i fråga 1.1. Genom 1.4 var det även möjligt att analysera hur               
webbplatsen upplevts i förhållande till företaget. Fråga 1.5 var kvalitativ och syftade genom             
ja/nej-fråga till att ta reda på huruvida respondenten tyckte att webbplatsen reflekterar            
företaget. Frågan kompletterades med fråga 1.6 där respondenten fick motivera respektive ja            
/nej och förklara resonemanget. Genom 1.6 var det möjligt att analysera hur respondenterna             
tänker kring relationen mellan respektive företag och webbplats. Eftersom corporate identity           
beskriver identiteten hos ett företag, indikerade fråga 1.6 hur företagens identitet upplevs            
från webbplatsen perspektiv.  
 
En kompletterande fråga till 1.6 är fråga 1.7 där respondenten fick ytterligare möjlighet att              
resonera kring webbplatsens företag, men där fokuset var på om respondenten upplevde om             
något saknades på webbplatsen. Svaren gav ett externt perspektiv på hur företagen upplevs             
hos respondenten och om det eventuellt är något som hen vanligen associerar med företaget              
som saknas på webbplatsen. Fråga 1.7 fungerade därmed som ett komplement till tidigare             
frågor som fokuserat på hur företagen upplevs genom webbplatsen.  
 
3.2.5 Tillvägagångssätt 
Sex respondenter valdes ut som första respondenter i snöbollsurvalet och ombads att svara             
på enkäten och skicka vidare till lämpliga och intresserade respondenter. De sex            
respondenterna valdes ut från olika ålderskategorier samt efter kön för att uppnå ett visst              
reflektivt deltagande gällande allmänheten. Enkäten var tillgänglig tills 50 respondenter          
uppnåtts, men då det fanns ett intresse från fler att delta stängdes enkäten efter 52 deltagare.                
Google Formulär användes som enkätverktyg och utskicket, samt kommunikation, skedde          
via sociala medier samt via mail.  
 
3.2.6 Bearbetning och analys av data 
52 respondenter deltog i enkäten. För att skapa en överskådlighet kategoriserades och            
kvantifierades enkätsvaren. Till en början gjordes en identifiering och kategorisering av de            
svar som liknade varandra. Eftersom det inte på förhand gick att uppskatta vilka typer av               
svar respondenterna skulle ge, skedde kategoriseringen baserat på svar som liknade varandra            
och den konnotativa betydelsen av svaren. Exempelvis svaret “iPhone”, gällande första           
intrycket av en webbplats, tyder på identifiering av varumärket genom dess produkt, alltså             
produktidentifiering. Alla svar som noterade produkt/-er på Apples webbplats, gick därför           
under kategorin produktidentifiering. 
 
Då flera svar innehöll faktorer som sträckte sig över flera kategorier, återfinns svaren på              
flera ställen i kategoriseringen. Exempelvis svaret “För rörig i färgerna, liten text. Framgår             
inte helt säkert om vad den handlar om.”, gällande hur webbplatsen upplevs, tar upp både               
visuella aspekter och hur webbplatsens syfte är oklart. Eftersom det är svårt att avgöra vad               
respondenten tycker är den viktigaste aspekten, i hur webbplatsen upplevs, är det nödvändigt             
att svaret återfinns i flera kategorier för att ge en så pass reflektiv och relevant kategorisering                
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som möjligt. För att få en överblick gällande hur pass förekommande ett svar var, gjordes en                
kvantifiering av svaren där det noterades hur många svar en kategori innehöll, det vill säga,               
hur många respondenter som svarat på ett visst sätt.   
 
Efter varje enskild webbplats kategoriserats gjordes även en jämförelse mellan          
webbplatserna sinsemellan. Genom att jämföra svaren av webbplatserna gick det att           
identifiera återkommande mönster i hur respondenterna resonerar kring webbplats, företag          
och de två i kombination. Då vissa mönster identifierades gick det att göra vissa antaganden               
kring hur corporate identity relaterar till webbplatser utifrån respondenternas (allmänhetens)          
perspektiv, då svarsmönstret indikerade att fenomenet återkom på webbplatserna. De          
mönster som identifierades utifrån kategorierna, analyserades sedan utifrån analysverktyget         
och därigenom den tidigare teorin.  
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4. Resultat 
Resultaten från den kvalitativa innehållsanalysen och kvalitativa- och kvantitativa         
enkätundersökningen presenteras i kapitlet efter respektive metod men också tematiskt          
utifrån återkommande mönster och med relevans till arbetets frågeställning och syfte.           
Resultaten som helhet går att läsa i bilaga 2, respektive bilaga 3.  
 
4.1 Resultat kvalitativ innehållsanalys 
Apples, IKEAs och Coca-Colas startsidor undersöktes med hjälp av det framtagna           
datainsamlingssinstrumentet. Genom att identifiera gemensamma faktorer hos företagen,        
tematiserades svaren för att få fram en helhetsbild. De teman som identifierades är:             
Kampanjer i fokus och grafisk profil i kampanj/produkt. Se bilaga 2 för resultatet i sin               
helhet.  
 
4.1.1 Kampanjer i fokus 
På samtliga webbplatser var reklamkampanjer i fokus, där de upptog en stor plats av              
startsidorna och drog till sig den initiala uppmärksamheten. För samtliga företag handlade            
det om någon typ av nyhet som kampanjen marknadsförde. Apple gjorde reklam för sin nya               
mobil Iphone X, IKEA för ny heminredning och Coca-Cola för ny produktdesign som             
släppts inför herrarnas fotbolls-VM år 2018. Alla kampanjer reflekterade företagets          
huvudsakliga verksamhet och marknadsfördes i linje med företagets personlighet. Apple          
fokuserade på framtid och teknologi i sin kampanj med kampanjtexten “Iphone X. Möt             
framtiden”. IKEA riktade in sig på inredning och förvaring i sin reklamkampanj med nya              
möbeln “PLATSA”, tillsammans med kampanjtexten “Äntligen förvaring som platsar         
överallt”. Coca-Cola hade ett tydligt fokus på gemenskap och sport, med en bild på              
landslagsspelare och texten “Upptäck våra unika VM-burkar”. Genom relationen och          
gemenskapen till fotbollsspelarna i kampanjen understryker Coca-Cola företagets profil om          
gemenskapen kring drycken. Exempelvis tidigare kampanjer som “Share a Coke”.  
 
4.1.2 Grafisk profil i kampanj/produkt 
I innehållsanalysen framkom det även ett tydligt samband mellan företagens grafiska profil            
och kampanjerna. I Apples fall användes företagets typsnitt för kampanjtexten, typsnittet är            
sans serif och avspeglar ett modernt företag. För mobilen användes svart, vitt och grått i en                
metallisk framtoning. Skärmen är färgglad och tänkbart att den ska indikera om modern             
grafik i den nya mobilen. Mobilens minimalistiska framtoning och metalliska utseende           
framställer Apple som ett modernt och högteknologiskt företag. 
 
I IKEAs fall återfanns företagets typsnitt och färger i kampanjen. Den orange färg som              
används på webbplatsen reflekteras i kampanjbilden och även vissa toner av blått återfinns.             
Företagets typsnitt används i kampanjen och är ett sans serif-typsnitt som upplevs modernt             
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och gediget. Kampanjbilden bekräftar IKEA som ett inredningsföretag och kampanjen          
fokuserar på företagets praktiska- och lösningsorienterade inriktning. De möbler som är           
synliga känns typiskt IKEA då de är enkla och funktionella.  
 
Gällande Coca-Cola återfanns företagets typiska rödvita färger i en av fotbollsspelarnas           
kläder. Annars befästes Coca-Colas grafiska profil främst i Coca-Cola burkarna, med den            
röda färgen och vita texten. Företaget använde även ett sans serif typsnitt som är sekundärt               
till logotypens klassiska kursiva.  
 
4.2 Resultat kvalitativ- och kvantitativ enkätundersökning 
52 respondenter deltog i enkätundersökningen. 71,2 procent av dessa var kvinnor medan            
28,8 procent var män. 55,7 procent av respondenterna var under 30 år, 13,5 procent var               
mellan 30-50 år gamla medan 30,8 procent var 50 år och äldre. Resultatet som presenteras               
nedan har kategoriserats efter frågor som relaterar till varandra och presenteras i fyra olika              
teman: identifiering av webbplatsen/företaget, första intrycket och hur webbplatsen upplevs,          
representativ webbplats och förbättring av webbplatsen. Se bilaga 3 för resultatet i sin             
helhet. 
 
4.2.1 Identifiering av webbplatsen/företaget 
Apple och IKEAs webbplatser kunde i större utsträckning identifieras korrekt. 90 procent av             
respondenterna identifierade Apple korrekt, medan 94 procent av respondenterna         
identifierade IKEA korrekt. 50 procent av respondenterna identifierade Coca-Cola korrekt.          
Av de förslag om företag som var felaktiga, var det angränsande företag/områden som gavs              
som förslag istället (exempelvis Hemnet istället för IKEA och mobilåterförsäljare för           
Apple). Ett fåtal “vet ej”, gavs också. 
 
Ett flertal faktorer påverkade identifieringen av webbplatsen. En återkommande faktor var           
genom produktidentifiering, där det i Apples fall i 76,5 procent av svaren motiverades vara              
produkten (mobiltelefonen) som gjorde webbplatsen identifierbar. För IKEA var         
motsvarande siffra 38,7 procent medan det för Coca-Colas fanns produktidentifiering i 88            
procent av de svar från de respondenterna som gissat rätt. Identifiering genom produktnamn             
var också betydande, speciellt för Apple med produktnamnet “iPhone” som motivering för            
företagsidentifiering i 36,1 procent av svaren. Även för IKEA hade synliga produktnamn            
viss betydelse där 12 procent angav produktens namn som betydande faktor.  
 
En annan viktig faktor vid identifiering av företaget var webbplatsens grafiska profil, även             
om det skiftade mellan företagen. 17 procent uppgav Apples grafiska profil som betydande             
för att kunna identifiera webbplatsen. I IKEAs fall var webbplatsens utseende den viktigaste             
faktorn med 69,3 procent av svaren som angav utseendet som avgörande för identifiering.             
Gällande Coca-Cola nämndes den grafiska profilen i  38,4 procent av svaren.  
 
4.2.2 Första intrycket och hur webbplatsen sedan upplevdes 
Första intrycket av webbplatserna (utan vetskap om vilket företag som låg bakom) och hur              
webbplatserna sedan upplevdes stämde till stora delar överens. Gällande Apple upplevde 50            
procent av respondenterna att webbplatsen var stilren/modern, medan det ökat till 61 procent             
för hur webbplatsen sedan upplevdes. För IKEAs del var det många vars första intryck av               
webbplatsen var att den var rörig/plottrig (i 42 procent av svaren) och samma siffra för hur                
den sen upplevdes var 38,4 procent. I Coca-Colas fall var det en majoritet som initialt               
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fokuserade på den pågående kampanjen, där första intrycket till stor del handlade om             
reaktioner relaterade till kampanjen. 57,6 procent kommenterade något som relaterade till           
kampanjen gällande första intrycket, där samma siffra för hur webbplatsen upplevdes           
berörde kampanjen i 55,7 procent av svaren.  
 
4.2.3 Representativ webbplats 
Gällande huruvida webbplatsen representerade företaget rättfärdigande var det i Apples och           
IKEAs fall många som höll med. För Apple var det 80,7 procent av respondenterna som               
ansåg att webbplatsen reflekterade företaget. I IKEAs fall var det 94,2 procent av             
respondenterna som ansåg detsamma och för Coca-Cola ansåg 32,6 procent att webbplatsen            
reflekterade företag. I Coca-Colas fall var det alltså en majoritet (67,4 procent) som inte              
ansåg att webbplatsen visade företaget. Av den andelen var det hälften (51,4 procent), som              
ansåg att den synliga reklamkampanjen inte var relevant för företaget. 
 
I IKEAs fall, där en övertygande majoritet ansåg att webbplatsen passade företaget,            
framkom det i 51 procent av svaren att respondenterna tyckte att webbplatsen var i typisk               
IKEA-stil. I 24,4 procent av svaren angav respondenterna att de tyckte webbplatsen passade             
företaget genom produkterna. Att produkterna är en faktor, stämde även för Apple där 16              
procent uppgav synlig produkt som anledning till varför webbplatsen passade företaget. I            
Apples fall var det dock flest (50 procent) som ansåg att den grafiska profilen var det som                 
gjorde att webbplatsen reflekterade företaget.  
 
4.2.4 Förbättring av webbplatsen 
Huruvida respondenterna tyckte att något saknas på webbplatsen, utifrån respektive företags           
verksamhet, var det många respondenter gällande samtliga webbplatser som inte tyckte att            
något saknades eller inte visste. För Apple var det 38,4 procent av respondenterna som inte               
tyckte att webbplatsen behövde något mer, samma siffra för IKEA var 63,4 procent och för               
Coca-Cola 26,9 procen. I Coca-Colas fall, där det i 37 procent av svaren efterfrågades              
synligare produkter gällande huruvida webbplatsen var representativ eller ej, framkom det i            
19 procent av svaren att webbplatsen skulle visa produkterna bättre.  
 
För alla företag fanns det viss önskan om att förbättra designen något. I Apples fall ville                
28,8 procent av respondenterna har en synligare logotyp. För IKEA framkom det i 17,3              
procent av svaren att synligare logotyp, eller att bättre webbdesign behövdes. Samma siffra             
för Apple var 15,3 procent.  
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5. Diskussion 
I diskussionsdelen analyseras det resultat som framkommit med återkoppling till det           
analysverktyg som tagits fram och därigenom den tidigare forskningen. De resultat som är i              
fokus för diskussion är tematiserade efter gemensamma nämnare i enkätundersökningen och           
innehållsanalysen, samt utifrån relevans till frågeställningen (hur relaterar corporate         
identity till företags webbplatser) och studiens syfte. De teman som identifierats är i             
huvudsak: corporate identity genom kampanj- och produktidentifiering samt corporate         
identity genom webbdesign. I studien har det även framkommit ett intressant samband            
mellan företagens värderingar och hur allmänheten förhåller sig till webbplatsen, vilket           
diskuteras i 5.3 corporate identity från allmänhetens perspektiv.  
 
5.1 Corporate identity genom kampanj- och produktidentifiering 
Den första tematiseringen handlar om hur corporate identity relaterar till företags           
webbplatser genom kampanj- och produktidentifiering. Relationen kan delas in i två steg, 1)             
genom kampanjens/produktens grafiska profil och 2) genom kampanjens/produktens        
visibilitet på webbplatsen. Det första steget är kanske det som är mest betydande då det               
påvisar ett aktivt arbete hos företagen med corporate identity genom kampanjer och            
produkter. Vad som gjorde kampanjerna identifierbara beror till stor del på sambandet            
mellan företagens grafiska profil och kampanjens. Resultatet från innehållsanalysen visade          
att bland annat typsnitt och färger återanvändes i kampanjerna, vilket gjorde det möjligt att              
identifiera webbplatsens avsändare. Närvaron av företagens visuella kommunikation i         
kampanjer tyder på att corporate identity, som ett grafiskt uttryckssätt, är effektivt för att ge               
företaget en särprägel. Enkätundersökningen bekräftar innehållsanalysens resultat, där        
respondenter identifierade webbplatserna genom produkterna i kampanjen eller kampanjen         
som helhet. Noterbart är att det fanns vissa svårigheter generellt att identifiera Coca-Cola             
(50 procent av respondenterna lyckades) då företagens produkter delvis var övertäckta i och             
med produkternas synliga företagsnamn. Av de som däremot lyckades identifiera företaget,           
var det 88 procent som gjorde det genom produktidentifiering, vilket indikerar en tydlighet             
med corporate identity genom produkterna. I enlighet med den tidigare forskningen           
bekräftas tesen att corporate identity gör företaget identifierbart. Som exempelvis Shee och            
Abratt (1989) skriver, är corporate identity vad som ger företaget en särprägel.  
 
Det går dock inte att konkludera att visuell kommunikation enbart är vad som gör företaget               
identifierbart genom kampanj och produkt, även om det är sannolikt att det har en stark roll.                
Enligt den tidigare forskningen så avspeglar kampanjer/produkter inte bara ett företags           
grafiska profil men även dess personligt. Enligt Seimiene och Kamarauskaite (2014)           
reflekteras bland annat ett företags personlighet i kampanjer och produkter, vilket också kan             
förklara corporate identitys relation till webbplatsernas kampanjer/produkter. Exempelvis        
var det ett flertal respondenter som sammankopplade företagens personlighet med          
webbplatsen gällande om den upplevdes som representativ eller ej, där det insinuerades att             
webbplatsen var typisk för företaget. I den här studien går det dock inte att avgöra om det är                  
företagens visuella kommunikation eller personlighet som varit mest framträdande i          
kampanj- och produktidentifieringen. Det är istället sannolikt att det är en kombination av de              
båda som påverkar intrycket. Pringle och Binet (2005) skriver att konsumenters uppfattning            
om ett företags personligheter påverkas av bland annat visuella element som används i             
kampanjer, vilket kan indikera att de två verkar i symbios.  
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Det andra steget av corporate identity genom kampanj- och produktidentifiering handlar om            
dess synlighet på webbplatsen. Vad som är noterbart med kampanjerna och produkternas            
visibilitet på respektive webbplats är att de inte utgör en del av webbplatsernas mer              
permanenta design. Kampanjer är vanligtvis något som sker under en kortare tidsperiod och             
detsamma gäller för marknadsföring av nya produkter. En specifik kampanj är alltså något             
tillfälligt, vilket belyser att resultaten från undersökningarna kan ha sett annorlunda ut om             
undersökningen skett under en annan tidsperiod, med andra kampanjer eller produkter på            
webbplatserna. Då det redan genom innehållsanalysen konstaterats att kampanjer är en           
central del på företagens webbplatser, är det däremot sannolikt att nya kampanjer ersätter             
och där corporate identity genom kampanj- och produktidentifiering behöver utvärderas på           
nytt. Det vill säga, att corporate identity relaterar till företags webbplatser genom kampanjer             
och produkter är inte nödvändigtvis ett konstaterande som består, men högst beroende av             
vilken kampanj som visas. Om något påvisar corporate identity genom kampanj- och            
produktidentifiering ett förhållande där företagens webbplatser behöver synliga kampanjer         
och produkter för att förstärka identiteten. Det medger i sin tur att tydlig corporate identity               
förlitar sig på att företag är konsekventa i sina arbeten med kampanjer och hur de reflekteras                
på webben. 
 
5.2 Corporate identity genom webbdesign  
En tydlig korrelation mellan teorin och empirin är corporate identitys relation till visuell             
kommunikation, däribland företags grafiska profiler och webbdesign. När det gällde          
enkätundersökningen och första intrycket av webbplatserna, identifiering av dem och          
motivering till varför webbplatserna eventuellt ansågs reflektera företaget - var företagens           
visuella språk genom webbdesign, produkt och grafisk profil, svar som var återkommande i             
högre utsträckning. Speciellt högt var identifiering genom grafisk profil för IKEA, där 69,3             
procent angav den grafiska profilen som grundläggande för identifieringen. 
 
Att webbplatsens design spelar en stor roll för corporate identity överensstämmer med den             
tidigare forskningen, där Melewar och Karaosmanoglu (2006) anser att webbdesignen är en            
viktig del av corporate identity. Att webbplatsens design kan sammankopplas med ett            
företag, förutsätter att företagets grafiska profil reflekteras i webbdesignen, vilket          
innehållsanalysen visade. Resultatet från enkätundersökningen bekräftade också till viss del          
sambandet, där 50 procent gällande Apple ansåg att webbdesignen reflekterade företaget.           
Vad som är noterbart med webbdesignens relation till corporate identity är att en webbplats              
design enligt den tidigare forskningen anses vara den viktigaste faktorn för första intrycket             
(Lindgaard et al., 2006).  
 
Det antagande som kan göras är att första intrycket av en webbplats är nära relaterat till                
första intrycket av företagets corporate identity genom webben och vad som påverkar är dess              
grafiska design. Perspektivet lyfter fram företagets visuella kommunikation som en väsentlig           
del för hur corporate identity relaterar till företags webbplatser. I förhållande till den första              
tematiseringen, corporate identity genom kampanj- och produktidentifiering, indikerar        
sambandet mellan corporate identity och webbdesign ett mer permanent förhållningssätt då           
en webbdesign är mer bestående än en reklamkampanj. I ett perspektiv om digital IA, finns               
det möjligheter för företag att arbeta mer långsiktigt med webbdesignen då det finns goda              
möjligheter att tydligt kommunicera företagets corporate identity genom designen. För att           
återknyta till den tidigare forskningen tar det 0.05 sekunder (Lindgaard et al., 2006) för              
användare att skapa sig en uppfattning om en webbplats genom dess visuella element. Om              
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företag redan då presenterat sig själva genom webbplatsens design tyder det på en effektiv              
corporate identity, där fördelarna sannolikt handlar om en god kommunikation mellan           
avsändare och mottagare. En god kommunikation på en webbplats är i linje med vad den               
tidigare forskningen säger är en bra webbplats. Även om subjektiva bedömningar om vad             
som är en bra webbplats ligger utanför denna studie, går det att anta att de företag som                 
snabbt och tydligt etablerat en kontakt med webbplatsbesökarna har fördelaktiga          
webbplatser. Fördelaktiga webbplatser kan i sin tur antas vara gynnsamma för           
verksamheten.  
 
5.3 Corporate identity från allmänhetens perspektiv 
Till sist kan det även reflekteras över hur corporate identity upplevs från allmänhetens             
perspektiv med fokus på ett företags värderingar. En indikation om corporate identitys            
korrelation med företags värderingar framkom från enkätundersökningen, där mycket av          
fokuset handlade om företagens pågående kampanjer. I Coca-Colas fall blev det tydligt att             
när respondenterna inte höll med om kampanjens budskap, tog det fokus från själva             
produkten. Istället för att resonera kring läskedrycken, skrev respondenterna till större del            
om sport, fotboll och deras personliga åsikter om kampanjen när det gällde hur webbplatsen              
upplevdes. När respondenterna senare skulle skriva vad som gjorde att de inte tyckte             
webbplatsen reflekterade Coca-Cola, var det 51,4 procent som lyfte fram ett missnöje med             
kampanjen, där ett flertal respondenter inte tyckte att läsk och idrott var en relevant              
kombination. I förhållande till den tidigare forskningen kring företagets värderingar, är det            
tänkbart att det går att dra vissa kopplingar mellan Coca-Cola och CSR, där respondenterna i               
större utsträckning inte tyckte att Coca-Cola tog sitt ansvar socialt, då flera respondenter             
påpekade att läskedryck inte var hälsofrämjande, vilket idrott däremot oftast är.  
 
Att det fanns ett utbrett missnöje gentemot kampanjen, vilket tog över hur webbplatsen och              
företaget/kampanjen upplevdes, bekräftar att företagets bild är något som uppfattas externt           
men kan påverkas internt av företaget (Walker, 2010). När allmänheten inte håller med ett              
företag om dess värderingar finns det en indirekt risk att företaget påverkas negativt av en               
förändrad uppfattning hos webbplatsbesökarna, vilket var den problembeskrivning som låg          
till grund för arbetet, där Kuzic, Giannatos och Vignjevic (2010) menar att en förändrad              
uppfattning riskerar att påverka intäkter och eventuell vinst. Då kampanjer dock, som            
tidigare konstaterats, ofta är tillfälliga kan det dock påpekas att företag har en möjlighet att               
påverka allmänhetens uppfattning med nya kampanjer som visar en mer fördelaktig bild.  
 
Som Gotsi och Wilson (2001) skriver, influeras ett företags rykte av hur företaget skapar              
bilden av sig själva genom beteende, symbolik och kommunikation. För företag gäller det att              
den bilden överensstämmer med konsumentens värderingar, då det någonstans i slutändan är            
konsumenten som eventuellt blir en kund eller ej.  
 
5.4 Slutsatser 
De är ett flertal slutsatser som kan dras från studien. Till att börja med är webbplatsens                
visuella kommunikation genom kampanjer/produkter och webbdesign förmodligen de mest         
relevanta delarna för digital corporate identity. Om den visuella kommunikationen på en            
webbplats reflekterar företagets corporate identity kan relationen mellan corporate identity          
och företagets webbplats anses vara väsentlig. Då kampanjer inte är en del av företags              
permanenta webbdesign är det av vikt att företag arbetar konsekvent med sitt visuella             
uttryckssätt i verksamheten. Studien kommer även fram till att det finns en hög sannolik att               
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de olika visuella elementen fungerar i symbios och sedermera förstärks av varandra.            
Exempelvis att typografi i kombination med produktnamn skapar en helhet som ger högre             
identifierbarhet, då företagets grafiska profil (typografi) och personlighet (produktnamn)         
presenteras gemensamt, vilket förstärker företagets särprägel. I identifieringen av företagens          
corporate identity, kommer studien även fram till att identifieringen sker med tidigare            
kännedom eller igenkänning av företagens visuella kommunikation, eller verksamheten som          
helhet. Det tyder på att företag måste vara konsekventa i sin kommunikation, där den              
digitala kontexten ska inkluderas i den övriga verksamheten. Samma kampanj som är synlig             
i exempelvis kollektivtrafiken ska vara synlig på webbplatsen. Med återknytning till           
studiens frågeställning har studien kommit fram till att corporate identity i hög grad relaterar              
till företags webbplatser genom dess visuella kommunikation och personlighet.  
 
En annan reflektion är att allmänhetens uppfattning av företaget sannolikt är beroende av             
vilka värderingar som företaget förmedlar genom webbplatsen i allmänhet och kampanjer i            
synnerhet. Studien har dock inte studerat relationen närmre, men vissa antaganden går att             
göras i förhållande till de resultat som framkommit. Om inte webbplatsbesökaren håller med             
om det budskap som förmedlas på webbplatsen finns det en risk att besökaren fokuserar på               
de meningsskiljaktigheter som förekommer snarare än på webbplatsens syfte. Som tidigare           
konstaterats är det sannolikt att ett företags webbplats ämnar att uppmuntra till konsumtion,             
ett syfte som kan påverkas negativt om webbplatsbesökarens uppfattning om företaget blir            
ogynnsam. Vad som går att anta, med anknytning till frågeställningen, är att företags             
värderingar kanske mest påverkar hur allmänheten värderar företaget utefter dess corporate           
identity - i alla fall inom webbplatsens kontext.  
 
5.5 Metodreflektioner 
Det finns ett antal faktorer i studien som begränsar dess användbarhet, alternativt påverkar             
dess generaliserbarhet. Till en början fokuserar studien på tre företag med välkända och             
etablerade varumärken. Det är därför oklart hur väl resultatet kan användas för att förstå              
corporate identity på webbplatser hos mindre kända varumärken. En annan begränsande           
faktor är metodvalet enkätundersökning där anonymiteten skedde på bekostnad av          
möjligheten att följa upp vissa svar där det krävdes en förtydling, eller att en fördjupning               
hade varit av intresse. Det finns därför en risk att vissa enkätsvar har tolkats på ett annat sätt                  
än respondentens avsedda mening, något som i sig påverkar hur resultatet blivit och hur det               
sedan använts. Ytterligare en begränsande faktor gällande resultatet är att innehållsanalyser           
tenderar att förbli subjektiva i och med tolkningarna som görs. Samma subjektivitet är synlig              
i kategoriseringen av enkätundersökningen, där det görs avvägningar kring hur olika svar            
kan tolkas. Det är därför sannolikt att ett annat resultat framkommit om andra hanterat datan.  
 
Från ett perspektiv om intresse kan uppsatsens reliabilitet anses vara hög då de undersökta              
företagen valts utifrån relevans till studien. Den kontakt som skett med företagen har enbart              
handlat om upphovsrätt i form av att använda skärmdumpar av deras webbplatser i             
uppsatsen. Det ska dock adresseras att det från ett företagsperspektiv kan finnas intresse av              
studien och dess resultat då corporate identity i allra högsta grad hänger samman med              
företagens verksamhet. Resultaten från studien ger de tre företagen i synnerhet, och företag i              
allmänhet, en insyn kring hur allmänheten resonerar kring deras webbplatser och hur            
respektive corporate identity upplevs och relaterar. Det är information som med fördel kan             
användas för att utveckla och förbättra webbplatser liksom verksamhet. Studien är dock            
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endast gjord i forskningssyfte och hur studien sedan används ligger utanför det färdiga             
resultatet.  
 
5.6 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning gällande corporate identity på företags webbplatser bör fortsätta att           
undersöka relationen empiriskt snarare än att enbart fokusera på en teoretisk definition av             
begreppet. För att få ett bredare perspektiv kring hur begreppet förhåller sig till företags              
verksamhet i stort kan det vara en god idé att undersöka begreppet i fler kontexter än den                 
digitala. Gällande corporate identity på företags webbplatser kan framtida studier med fördel            
även inkludera företagets perspektiv och därigenom skapa förståelse för hur företag arbetar            
med digital corporate identity. I ett större perspektiv är det även av intresse att undersöka               
betydelsen av kontinuitet för skapandet och upprätthållandet av corporate identity. Då           
begreppet är flytande, samt kontextuellt, bör vidare forskning ta upp andra aspekter av             
begreppet som exempelvis företagskultur och kommunikation i stort. Vidare forskning kan           
även rikta in sig på hur corporate identity på webbplatser påverkar hur besökaren upplever              
företaget jämförelsevis innan och efter.  
 
Inom ramen för digital IA är det även av intresse att undersöka hur förhållningssättet mellan               
corporate identity och en webbplats förutsättningar ser ut. Exempelvis hur översättningen av            
ett företags verksamhet till den digitala världen sker via webbens förutsättningar likväl            
limiteringar. Eller i omvänd riktning, hur webbens struktur eventuellt påverkar företagets           
identitet. Vidare inom digital IA kan det även vara intressant att analysera hur skillnad på               
skärmstorlek kan påverka intrycket av corporate identity. 
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Bilaga 1: Enkätundersökning - frågor 
Skärmdumpar i 1.1 och 1.4 är borttagna i slutversionen.  
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Bilaga 2: Kvalitativ innehållsanalys - resultat 
Skärmdump i Del 1 - Apple är borttagen i slutversion.  
 
Del 1 - Apple 
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Del 2 - IKEA 
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Del 3 - Coca-Cola 
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Bilaga 3: Enkätundersökning - resultat 
Enkätundersökning - Corporate Identity 
Antal respondenter: 52 

 
Del 1 - Bakgrundsinformation 
Ålder 
Under 18 år - 2,3% (2 respondenter) 
18-30 år - 51,9% (27 respondenter) 
30-50 år - 13,5% (7 respondenter) 
50-65 år - 28,8% (15 respondenter) 
65 år och över - 1,9% (65 år och över) 
 

 
Kön 
Kvinna - 71,2% (37 respondenter) 
Man - 28,8% (15 respondenter) 
Annat - 0% (0 respondenter) 
 

 
 

 
 

Del 2 - Apple 
1.1 Vilket är ditt första intryck av webbplatsens startsida (se bild nedan) 
 
Professionell (4 av 52 svar):  
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“Enkelt, lätt att navigera, professionellt”, “Modern, minimalist, professionellt”, “Avancerad teknik,          
proffs” , “Stilrent och snyggt samt Seriöst”,  
 
Webbplatsens design (7 av 52 svar):  
“Lite rörig med färgerna”, “Fina färger men simpelt och stilrent”, “Färgglad”, “Lyfter fram             
produkten och exponerar den men säger inget mer om företaget. svarta rubriken o väldigt rent och                
städat. “, “Enkelt, lätt att navigera, professionellt”, “Lite jobbig att ta sig fram i”, “Tydligt”.  
 
Stilrent/Simpel/Enkel/Minimalistisk/Modern (26 av 52 svar):  
“Stilrent, teknik och modernt”, “Fina färger men simpelt och stilrent”, “Stilren, snygg och             
framåtspanande.”, “En modern, stilren och avskalad hemsida.”, “Stilren”, “Ok ren”, “Snyggt. “,            
“Rent”/simple”, “Stilrent”, “Stilrent - kvalitet som kostar mer”, “Stilrent”, “Stilren”, “Stilrent och            
snyggt samt Seriöst”, “Stilrent”. “Enkelt, lätt att navigera, professionellt”, “Ganska tom”, “Simpel”,            
“Enkelt, rent”, “Slimmat”, “Fräsch, simpel”, “Modern, minimalist, professionellt”, “Enkel”, “Känns          
som en typisk apple hemsida. Minimalistisk och lite kaxig”, “Lyfter fram produkten och exponerar              
den men säger inget mer om företaget. svarta rubriken o väldigt rent och städat. “, “Mycket designad                 
och modern”, “Modernt”,  
 
Övrigt (18 av 52 svar):   
“Wow”, “Häftig”, “Lite intetsägande”, “Snyggt”, “Fräsch, simpel”, “Stilren, snygg och          
framåtspanande.”,”Snyggt”, ”Snygg och det är någon kommande modell”, “Snyggt. “Rent”/simple”,          
“Snyggt”, “Känns som en typisk apple hemsida. Minimalistisk och lite kaxig”, “Ful”, “Elegant”,             
“Den e ful”, “Stilrent och snyggt samt Seriöst”, “Dyrt att handla på hemsidan”, “Stilrent - kvalitet                
som kostar mer”, “Reklam”,  
 
Varumärkesidentifiering/Produkt (7 av 52 svar):   
“Apple produkter”, “Ny iPhone-modell”, “Känns som en typisk apple hemsida. Minimalistisk och            
lite kaxig”,“Lyfter fram produkten och exponerar den men säger inget mer om företaget. svarta              
rubriken o väldigt rent och städat.”, “Vacker telefon! Den poppar, resten syns inte”, “En ny telefon”,                
“Snygg och det är någon kommande modell” 
 

 
1.2 Vilket företag tror du webbplatsen tillhör?  
 
Apple -  (47 av 52 respondenter) 
 
“Iphone eller någon telefonförsäljare”, “ I phone” - Iphone (2 av 52 respondenter) 
 
“Apple/Återförsäljare” - (1 respondent) 
 
“Apple eller någon som låtsas vara apple” - (1 respondent) 
 
Samsung - (1 respondent) 
 

 
1.3 Vad på webbplatsen får dig att dra den slutsatsen? 
 
Iphone/återförsäljare (2 respondenter): 
“Det är en telefon en IPhone på bilden”, “Ser ut somdet”,  
 
Apple/återförsäljare/låtsas vara Apple (2 respondenter):  
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“Det står iphone X på bilden”, “Det är en iphone och de säljer även ipads och macs” 
 
Samsung (1 respondent):  
“En sida med reklam” 
 
Apple (47 respondenter):  
Produktidentifiering (36 av 47): 
“iPhone”, “Mobilen”, “iPhone”, “iphone X”, “iPhone”,”Den visar en iPhone”, “Den stora bilden på             
iPhone x”, “Texten iPhone X, formspråket och typsnittet som är karaktäristiskt för Apple och deras               
produkter.”, “Fler Appleprodukter marknadsförs”, “Iphone”, “iPhone är ett Apple varumärke “,           
“Webbsidan visar en iPhone, vilket är en produkt av Apples varumärke”, “För att det är en IPhone”,                 
“Produktnamnet och produkten”, “Det är en iPhone”, “iPhone”, “Mobiltelefonen som presenteras är            
av märket apple”, “iphone”, “produkten”, “Färgerna, att den är så slimmad, namnet förståss”,             
“Iphone”, “iPhone”, “Produkten på bilden i kombination med menyn högst upp”, “Den stora bilden              
på iPhone X”, “iPhone X”, “Titlarna på flikarna och den stora iPhone X med bild”,”Formgivning och                
produktnamn”, “Iphonen”, “Såg Iphone”, “Produktkännedom”, “Menyerna” 
 
Produktnamn (17 av 47): 
“Iphone i texten.”, “Ordvalet samt designen enkelhet överensstämmer med deras produkter”, “Den            
kortfattade texten: iPhone X / Möt framtiden. Även typsnittet”, “Texten iPhone X, formspråket och              
typsnittet som är karaktäristiskt för Apple och deras produkter.”, “Typsnittet på texten & textens              
innehåll: iPhone x säljer Apple”, “att en heter iPhone”, “Namnet på produkten”, “Det står IPhone”,               
“Namnet.”, “att det står iPhone”, “Produktnamnet och produkten”, “Att det står iPhone”, “Ordet             
iPhone”, “Färgerna, att den är så slimmad, namnet förståss”, “Namnet iPhone”, “Formgivning och             
produktnamn”,  
 
Grafisk profil (8 av 47) 
“Apples typiska font”, “Ordvalet samt designen enkelhet överensstämmer med deras produkter”,            

“Texten iPhone X, formspråket och typsnittet som är karaktäristiskt för Apple och deras produkter.”,              
“Typsnittet på texten & textens innehåll: iPhone x säljer Apple”, “Den kortfattade texten: iPhone X /                
Möt framtiden. Även typsnittet”, “Färgerna, att den är så slimmad, namnet förståss,”,”Ser ut som              
det”, “Layouten”,  
 

 
1.4 Hur upplever du webbplatsens startsida (se bild nedan) (minst 3 ord) 
 
Stilrent/Simpel/Enkel/Minimalistisk/Intetsägande (32 av 52 svar):  
“Modern, smidig, lättsam”, “Enkel stilren modern”, “Ren, lätt att hitta menyn”, “Enkel,            
professionell, modern”, “Enkel, lyxig, strukturerad”, “Tråkig, enkel, oinspirerande”, “stel, ren,          
klinisk”, “Ganska avskalad”, “Simpel”, “Enkel, endast fokus på iphone x”, “Enkel och rak på sak”,               
“Stilren. Exklusiv (exklusiva varor)”, “Den är är snygg, stilren och andas framtid.”, “Lite för              
avskalad.”, “Enkelt, rent och smalt”, “Stilren, lyxig, nyhet”, “Stilren”, “Stilren, snygg och            
ändamålsenlig”, “Enkel, svårt att se telefonen men ändå coolt med färgerna”, “Professionell, modern,             
minimalist”, “Snygg, färglad och enkel”, “Stilren, avskalad, lite exklusiv”, “Användarvänlig, stilren,           
professionell”, “Enkel, stilren, tråkig”, “Se tidigare svar. Minimalistisk och kaxig”, “Stilrent och            
modernt”, “Ful, tråkig, clean”, “Stilren, tidsenlig, lyxig”, “Stilrent, snyggt, seriöst”, “Stilren, enkel,            
kontrastfull”, “Ganska intetesägande.”, “Aningen intetsägande förstasida”.  
 
Modern/Futuristisk/Teknisk (10 av 52 svar):  
“Modern, smidig, lättsam”, “Enkel stilren modern”, “Enkel, professionell, modern”, “Den är är            
snygg, stilren och andas framtid.”, “futuristisk, teknisk, kall”, “Den ser lättnavigerad ut, modern med              
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produkten i fokus”, “Modern”, “Professionell, modern, minimalist”, “En modern sida”, “Stilrent och            
modernt”,  
 
Professionell (5 av 52 svar):  
“Enkel, professionell, modern”, “Professionell, modern, minimalist”, “proffsig”, “Användarvänlig,        
stilren, professionell”, “Stilrent, snyggt, seriöst”.  
 
Exklusiv/Lyxig/Dyr (6 av 52 svar):  
“Enkel, lyxig, strukturerad”, “Stilren. Exklusiv (exklusiva varor)”, “Stilren, lyxig, nyhet”, “tråkig,           
ego, dyrt”, “Stilren, avskalad, lite exklusiv”, “Stilren, tidsenlig, lyxig”,  
 
Övrigt (13 av 52 svar): 
“Rätt så ful”, “Är inte detta samma bild som innan?”, “Lite för allmängiltig”, “tråkig, ego, dyrt”,                
“Mycket tilltalande”, “Positivt”, “Fokus på produkten”, “Den fångar ögat pga färgerna”, “Ok”, “Man             
fattar vad det handlar om”, “På samma sätt som tidigare; nytt, häftigt och spännande”, “För rörig i                 
färgerna, liten text. Framgår inte helt säkert om vad den handlar om.”, “Största och bästa möjliga                
mobil finns här försöker sidan skrika till en” 
 

 
1.5 Tycker du startsidan (se bilden ovan) reflekterar Apple?  
 
Ja (42 av 52 respondenter) 
 
Nej (10 av 52 respondenter) 
 

 
1.6 Vad får dig att välja ja/nej?  
 
Ja (42 av 52 respondenter): 
Grafisk profil/Design (21 av 42 svar) 
“Stilrent”, “Design överensstämmer med produkternas design”, “Samma enkelhet i designen som           
apple brukar ha”, “Den reflekterar varumärekts formspråk på sina produkter.”, “Estetiken”, “Enkel            
design, lätt att hitta”, “Känslan, enkelt & rent men snyggt”, “Enkelt”, “Rent o enkelt”, “Logga och                
orden”, “Apple brukar ha denna typ av utseende”, “Den enkla designen”, “Det ger ett minimalistiskt               
intryck med produkten i fokus, vilket är vad Apple brukar sätta först”, “Ja, för att den ser modern ut                   
och vill ge en exklusiv känsla”, “För den är tydlig”, “design och "tunnhet", “Det är i Apples stil”,                  
“Fyller deras image”, “Tjusigt på ngt sätt...”, “Synligt”, “De vill sträva efter enkelhet”,  
 
Kontinuitet (8 av 42 svar) 
“Har gnuggats in en medvetenhet om hur apple formulerar sig, hanterar sina bilder vilket gör att de                 
uttryck de valt numera reflekterar Apple för mig eftersom jag sett det så många ggr”, “Det ser ut som                   
reklam och hemsidor från Apple brukar göra”, “Tidigare webbplatser”, “Det ger ett minimalistiskt             
intryck med produkten i fokus, vilket är vad Apple brukar sätta först”, “Följer Apples generella               
designmönster och stil”, “Jag känner igen det från tidigare jag sett från dem”, “Så brukar Apples                
sidor se ut”, “Ett starkt och säkert varumärke”, 
 
Produkt (7 av 42 svar) 
“Det ger ett minimalistiskt intryck med produkten i fokus, vilket är vad Apple brukar sätta först”,                
“Iphone är välkänt”, “Såg agg de va en iphone”, “Eftersom det är en bild på mobilen tänker jag ju på                    
apple”, “Den stora bilden på iPhone x och Apple logga på hörnet”, “Apple gillar att saker ser cleant                  
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ut och de sätter stort värde på hur deras produkt, i detta fall iphone X, ser ut”, “Det är en enorm                     
iPhone på bilden”,  
 
Reflekterar företagets verksamhet/gränssnitt (6 av 42 svar) 
“Företaget känns mycket framtid i och med teknologin.”, “Apple är lätt att använda”, “Deras pro.               
ducter är producerade med väldigt minimalistiska, användarvänliga system”, “Apples affärsidé är att            
sälja dyra produkter som är bra ut och är lätta att använda”, “Uppfattar Apple som att de vill vara lite                    
exklusiva och i framkant”, “Texten”,  
 
Övrigt (2 av 42 svar): 
“Vet ej”, “-” 
 
Nej (10 av 52 svar):  
För anonym (3 av 10 svar):  
“Bilden för allmängiltig”, “Om man inte känner till Apple sedan tidigare så är förstasidan              
intetsägande”, “Inget äpple”,  
 
Vet ej (2 av 10 svar):  
“Nej, pga att jag vet inte tillräckligt om Apple”, “Vet ni nte hur apple ska representeras”,  
 
Reflekterar inte varumärket/verksamhet (5 av 10 svar):  
“Tänker att Apple står för nytänkande och sidan visar inte det”, “jag tänker att en vit apple prodkt                  
skulle passa bättre och inte en svart prodkt. till omgivningen. lyfter inte fram innovation något.”,               
“De säljer fler produkter än bara IPhones”, “Är så mycket mer än det”, “Kulörblandning.” 
 

 
1.7 Är det något du förknippar med Apple som borde finnas på startsidan (se bilden               
ovan) som inte finns idag? 
 
Nej (20 av 52 svar)  
 
Vet ej/övrigt (9 av 52 svar):  
(Blankt), “Silver”, “Nytänkande”, “-”, “Vet ej”, “Större text”, “Mer info”, “Vet inte, då jag inte               
använder Apple”, “Tydligt journummer till teknisk support”,  
 
Logotyp (15 av 52 svar): 
“Ett äpple.”, “Ett halvtuggat äpple”, “Möjligtvis apple loggan synligare,”, “Logotyp”, “FÖRST NU            
såg jag äpplet uppe i vänstra hörnet hahaha. Så ett större äpple?”, “Äpplet kanske borde vara lite mer                  
synligt”, “Apples logga med tuggan”, “Logotypen/äpplet”, “äpplet”, “ “Apple logot”, “åpplet”,           
“Äpplet”, “Inte egentligen, loggan är lite liten möjligtvis”, “En stor logga på äpplet”, “Apple loggan i                
bakgrunden av telefonen kunde vara mer visibel, även om den bara framställs lite halvtransparent i               
bakgrunden”,  
 
Produkter (6 av 52 svar): 
“Fler produkter”, “Den borde vissa fler Apple produkter”, “Kanske bilder på fler utav deras              
produkter”, “Det borde stå att det handlar om Apples produkter”, “iPad”, “Apples äpplelogotyp”  
 
Människor (2 av 52 svar): 
“Ja någon form av mänskligt liv vore väl inte helt fel”, “Form, människor, liv”,  
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Del 3 - IKEA 
2.1 Vilket är ditt första intryck av webbplatsens startsida (se bild nedan)?  
 
Varumärkesidentifiering (8 av 52 svar): “Ikea”, “Ikea eller inredningsföretag”, “Ikeakatalog”,          
“IKEA”, “Ikea”, “Ikea”, “IKEA”. “Hemtrevligt och "där livet händer"”,  
 
Rörigt/Plottrigt (22 av 52 svar): “Mysigt, hemtrevligt men rörigt”, “Lite rörigt”, “Rörigt”, “Mycket             
intryck”, “Plåttrigt”, “Plottrigt, billiga prylar, småbarnsfamilj”, “rörigt”, “Stökig”, “Rörig”, “Rörig”,          
“Aningen rörig”, “Mycket”, “Rörigt”, “Ngt rörig”, “För alla, plottrigt”, “Lite rörigt”, “Verkar inte             
särskilt intresseväckande”, “Kaotiskt, svårt blicken dras inte till något speciellt”, “Rörigt, mycket            
som drar fokus”, “Rörig”, “IKEA, lite rörigt och billigt”, “Ganska bra men lite rörig”,  
 
Produktidentifiering (5 av 52 svar): “Stort produkt utbud”, “Man förstår vad de säljer”, “Plottrigt,              
billiga prylar, småbarnsfamilj”, “Möbler”, “Heminredning”,  
 
Hemma/Familj/Vardag (9 av 52 svar): “Mysigt, hemtrevligt men rörigt”, “Hemtrevligt och "där            
livet händer"”, “Plottrigt, billiga prylar, småbarnsfamilj”, “Att företaget vill ha en hemtrevlig            
hemsida, sälja en livsstil”, “Familjärt, rena linjer”, “Vänligt, hemtrevligt, bekvämt”, “Hemtrevligt”,           
“Vardagen”, “Härligt hemma”,  
 
Webbplatsens design (3 av 52 svar): “Enklare att navigera och inte lika pretentiös som förra”, “Inte                
särskilt tilltalande design”, “Den är ganska blockig och det känns gammeldags”,  
 
Enkel/Ordning/funktionell (4 av 52 svar): “Enkelt”, “Familjärt, rena linjer”, “Ordning och reda”,            
“Funktionell”,  
 
Övrigt (3 av 52 svar): “Tråkig, omodern”, “Den är ganska blockig och det känns gammeldags”,               
“Ganska ful.” 
 

 
2.2 Vilket företag tror du webbplatsen tillhör?  
 
“Hämnet” (1 av 52 respondenter) 
 
“Vet ej” (2 av 52 respondenter) 
 
IKEA (49 av 52 respondenter) 
 

 
2.3 Vad på webbplatsen får dig att dra den slutsatsen? 
 
Hämnet (1 respondent): 
“Möbel” 
 
Vet ej (2 respondenter): 
“Företagsnamn och logotyp saknas”, “Det ser ut att vara en dussinhemsida”,  
 
IKEA (49 respondenter): 
Produktidentifiering (19 av 49 svar): “Möbler och stilen skriker IKEA”, “Inredningen och            
färgerna”, “Förvaring”, “Möbler, och namnen på de möblerna”, “Typsnitt och möbler”, “Stilen på             
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både möblerna och webbdesignen”, “Förvaringsmöjligheterna, typsnitt och annat som känns igen           
från företaget”, “Layouten, färgerna, att de säljer möbler av Ikea-typ”, “Det är massa             
förvaringsmöbler som liknar varandra”, “Ikea-möbler”, “Typsnittet liknar det IKEA brukar använda.           
Dessutom är det en stor bild på möbler, inredning, vilket är vad Ikea främst säljer.”, “Inredning”,                
“Färgerna, typsnittet och ”nytt 249 kr”, även att jag känner igen möblerna”, “produkterna samt hela               
upplägget, typiskt Ikea”, “Design på skåpen”,, “Typsnitt, produkter, prislapp på produkten på            
framsidan”, “De verkar sälja möbler och priset bredvid lampan ser ut som en IKEA reklamen”,               
“Möbler, typsnitt och tilltal”, “Produktkännedom”.  
 
Tidigare kännedom/Kontinuitet (17 av 49 svar): “Känner igen den”, “Jag har besökt hemsidan             
förut”, “jag känner igen layouten och att ikea exponerar sina proukter på det sättet. priser uppsatta                
vid enskilda platser i en uppbyggd miljö/monter.”, “De brukar annonsera och ha webbplatser som              
liknar den ovan”, “Känner igen den”, “Känner igen webbplatsen”, “Man känner igen deras estetik”,              
“Det ser ut som Ikeas :)”, “Går i samma stuk som reklamer jag sett”, “produkterna samt hela                 
upplägget, typiskt Ikea”, “Känner igen”, “Jag har varit på Ikeas hemsida. Jag vet hur den ser ut.”,                 
“De verkar sälja möbler och priset bredvid lampan ser ut som en IKEA reklamen”, “Känner igen                
sidan”, “Jag känner igen den”, “Känner igen sidan. Ex: bannern, namnen etc”, “Familjeinriktad”, 
 
Namnidentifiering (6 av 49 svar): “Namnet platsa.”, “Möbler, och namnen på de möblerna”,             
“Designen och ett typiskt IKEA-namn”, “Texten”, “Känner igen sidan. Ex: bannern, namnen etc”,  
 
Grafisk profil (34 av 49 svar): “Färger typsnitt”, “Inredningen och färgerna”, ““Stilen på både              
möblerna och webbdesignen”, “Typsnitt och möbler”,“Layouten, färgerna, att de säljer möbler av            
Ikea-typ”, “Känner igen typsnitt och bildspråk”, “Inredningen och färgerna”, “Färger typsnitt”,           
“Färgerna blått och vitt samt text stilen”, “Kreativ bild och text som lockar”, “jag känner igen                
layouten och att ikea exponerar sina proukter på det sättet. priser uppsatta vid enskilda platser i en                 
uppbyggd miljö/monter.”, “Typsnitt och möbler”, “Stilen på både möblerna och webbdesignen”,           
“Pris lappen på möblerna”, “Faktiskt även här typsnittet i första hand! Sedan detta eviga skyltande               
om förvaring. Och i tredje hand bilden – att allt ska se så naturligt och autentiskt ut, som ett riktigt                    
hem och inte en studio.”, “Texten "äntligen förvaring..." samt bilden.”, “Förvaringsmöjligheterna,           
typsnitt och annat som känns igen från företaget”, “Layouten, färgerna, att de säljer möbler av               
Ikea-typ”, “Typsnittet liknar det IKEA brukar använda. Dessutom är det en stor bild på möbler,               
inredning, vilket är vad Ikea främst säljer.”, “Man känner igen deras estetik”, “Det ser ut som Ikeas                 
:)”, “Går i samma stuk som reklamer jag sett”, “Färgerna, typsnittet och ”nytt 249 kr”, även att jag                  
känner igen möblerna”, “Designen och ett typiskt IKEA-namn”, “Typsnittet”, “Sättet priset är            
presenterat, man känner igen fonten”, “typsnitt, tilltal”, “Känner igen typsnitt och bildspråk”,            
“Typsnitt, produkter, prislapp på produkten på framsidan”, “Texten”, “De verkar sälja möbler och             
priset bredvid lampan ser ut som en IKEA reklamen”, “Känner igen sidan. Ex: bannern, namnen               
etc”, “Möbler, typsnitt och tilltal”, “Typsnittet, bilderna, det känns "familjärt"”,  
 

 
2.4 Hur upplever du webbplatsens startsida (se bild nedan) (minst 3 ord) 
 
IKEA (4 av 52 svar): “Typiskt ikea, lite svårt att veta vart man ska titta”, “Typiskt IKEA. Bild från                   
ett hem med text på”, “Inte så snygg design, men man ser klart att det är Ikea”, “Representerar                  
företaget”,  
 
Svenskt (4 av 52 svar): “Enkel, modern, svensk”, “Tråkig, användarvänlig och "svensk"”, “Svenskt,             
rörigt och billigt”, “En blandning av enkelhet och komplexitet, samt Svenska färger”.  
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Gammeldags/Omodern (4 av 52 svar): “Gammal" design, lättnavigerad, bra font.”, “Gammaldags,           
blockig, ful”, “Omodern, vardaglig, överfylld”, “Omodern, vardaglig, överfylld”,  
 
Enkel/Ordning/Struktur/Tydlig (15 av 52 svar): “Enkel, modern, svensk”, “Enkel upplagd,          
tråkiga färger, bra kategorisering”, “mysig, finns många olika prodkter att hitta dvs något för alla               
samt hemtrevlig”, “Rakt på sak, ganska självklar på något sätt”, “Den lockar till organisation”, “Lite               
tråkig, mesiga färger. Men ändå en typ av hemtrevnadskänsla. Det lättnavigerad ut, ger den              
informationen man vill ha.”, “Funktionell”, “Enkel, lite tråkig, men tydlig”, “Enkelt, billigt, smarta             
förvaringslösningar”, “Ren design”, “Enkel, ren och klassisk”, “"Gammal" design, lättnavigerad, bra           
font.”, “Gammaldags, blockig, ful”, “Ganska ointressant då jag inte är särskilt intresserad av             
möblerna, men tydlig i sitt budskap”, “En blandning av enkelhet och komplexitet, samt Svenska              
färger”  
 
Ointressant/Tråkig (9 av 52 svar): “Enkel upplagd, tråkiga färger, bra kategorisering”, “Rörig,            
oinspirerande, billig”, “Tråkig, användarvänlig och "svensk"”, “Tråkig”, “Lite tråkig, mesiga färger.           
Men ändå en typ av hemtrevnadskänsla. Det lättnavigerad ut, ger den informationen man vill ha.”,               
“Enkel, lite tråkig, men tydlig”, “plottrig, lite tråkig”, “Rörig, lite tråkig, förutsägbar”, “Kanske             
alltför allmängiltig”,  
 
Rörig/Plottrig (20 av 52 svar): “Ljus, lite rörig men ok.”, “Lite för mycket om det till exempel var                  
en sida som man kunde scrolla ner på med bilder och istället få en meny där man söker och får upp                     
kategorier skulle det vara lättare och navigera.”, “Rörig, “Rörig, oinspirerande, billig”, “Stökig”,            
“Typiskt ikea, lite svårt att veta vart man ska titta”, “Lite rörig med den stora bilden i bakgrunden.                  
Kunde varit litet mer avskalat.”, “Rörig, osymetriskt och för mycket”, “Lite rörig”, “stökig, rörigt              
och som om man försökt få in alldeles för mycket information på alltför liten yta och så ser det trångt                    
ut”, “Lite mycket onödiga detaljer”, “Ett rörigt intryck”, “Rörig, avkräckande.”, “Rörigt och            
svårläst”, “plottrig, lite tråkig”, “Omodern, vardaglig, överfylld”, “Rörigt, mycket som drar fokus”,            
“Den är rörig”, “Svenskt, rörigt och billigt”, “En blandning av enkelhet och komplexitet, samt              
Svenska färger”,  
 
Hemtrevlig/Familj/Vardag (9 av 52 svar): “Omodern, vardaglig, överfylld”, “Mysig, inbjudande,          
hemma”,”Inbjudande, inredningstips, vitt”, “Inbjudande, inspirerande, väcker nyfikenhet”, “mysig,        
finns många olika prodkter att hitta dvs något för alla samt hemtrevlig”, “Bekväm, ljus, hemtrevlig”,               
“Lite tråkig, mesiga färger. Men ändå en typ av hemtrevnadskänsla. Det lättnavigerad ut, ger den               
informationen man vill ha.”, “hemtrevligt”, “Omodern, vardaglig, överfylld”,  
 
Övrigt (6 av 52 svar): “Trevlig, intressant”, “Den verkar bra”, “En kul sida”, “Inredningen”,              
“funktionell”, “Visar snyggt och inredat de kan vara” 
 

 
2.5 Tycker du startsidan (se bilden ovan) reflekterar IKEA?  
 
Ja (49 av 52 respondenter) 
 
Nej (3 av 52 respondenter) 

 
2.6 Vad får dig att välja ja/nej?  
 
Ja (49 av 52 respondenter):  
Kontinuitet/Företagets verksamhet (25 av 49 svar):  
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“Vana”,“Liknar okeas hemsidan”, “Igenkänning av design och "utställning", “När man besöker butik            
= rörigt, mycket”, “Ikea har haft samma uttryck i sin kommunikation under en lång tid, lätt att känna                  
igen”, “Klassisk IKEA-katalogdesign”, “Som sagt, hemtrevnadskänslan. Dessutom är inredning och          
möbler det första man ser, precis som man skulle om man gick in på ett fysiskt IKEA-varuhus.”,                 
““För att det känns Ikea”, “Ikea satsar mycket på förvaring.”, “Den liknar IKEAS annonser”, “Lite               
basic,som Ikea är”, “Ser ut som deras reklam brukar”, “Vardagen. Fast känns som en gammal               
IKEA”, “Bilden visar klassisk ikea-inredning.”, “Ja för att Ikea känns som ett företag som riktar sig                
till en bred massa kunder och därför vill tilltala många”, “Garderober! Det plottriga! Ser ur som en                 
bild från deras reklamfilmer. Att det ska vara billigt och praktiskt.”, “Det reflekterar vad IKEA står                
för, att de har stort lager och det är billigt.”, “Ikea är för vardagen och en bild på ett vardagligt inrett                     
rum ser ut ungefär sådär”, “Igenkänt”, “Samma stil”, “Ikea kommer med smarta lösningar för              
hemmet och det visas genom bilden och texten”, “det finns något för alla vilket ikea strävar efter”,                 
“Känd”, “Anpassningsbar för alla individer, samt att företaget är från Sverige”, 
“Mycket familj och fokus på hem och vardagslivet” 
 
Design/Grafisk Profil (8 av 49 svar): 
“Tydlig logga”, “Fina färger”, “Det är Ikeas logga och typsnitt samt inredning.”, “Det är mest bilden.                
Allt annat känns ganska generiskt”, “Bildspråk och text”, “Mkt på bilden”, “Färger och text stil”,               
“Loggan. Namnet på förvaringen. Ljusa färger.” 
 
Produkt (12 av 49 svar): “Möbler”, “Det är möbler på bilden”, “De säljer produkter för hemmet,                
från stort till minsta lilla detalj. IKEA är inte omodernt, men övervägande "ja", “Namnet Platsa som                
speglar funktionen för möblerna”, “IKEA säljer hemartiklar vilket framställs tydligt i bilden”,            
“billiga och funktionella produkter”, “för deras produkter också är det”, “Flera olika artiklar visas              
och Ikea har ett stort utbud”, “Möbler på bilden, typiskt svenskt hem”, “Möblerna och inredning”,               
“Förstår vad de säljer och ja det bara känns som dom”, “Ser ut som ikea möbler” 
 
Övrigt (3 av 49 svar): “Snällt och allmänt tilltal”, “Ja jag gillar inte ikea jättemycket pga att det är                   
för mycket grejor och så massor av gångar som man går runt i. Men det är ju endel bra grejor”, “-” 
 
Nej (3 av 52 svar):  
“Bilden känns stökig, för många intryck” 
 
“Tycker inte att varuhusen är så röriga som webben” 
 
“Saknar familjefokus, vilket är något deras reklam generellt siktar sig in på”  
 

 
2.7 Är det något du förknippar med IKEA som borde finnas på startsidan (se bilden               
ovan) som inte finns idag? 
 
Nej (33 av 52 svar) 
 
Logotyp/Design (9 av 52 svar): ““Mer katalog lik stil på sidan”, “Möjligtvis fler färger”, “Tydligare               
logga”, “Logotyp”, “En större logotyp”, “Färg, harmoni”, “Fler bilder på rum, kanske att bilden              
skulle vara en slider”, “Lite ordning”, “”Renhet”” 
 
Övrigt (9 av 52 svar): “Vet ej”, “nej, skulle vara trängseln i kassorna då”, “nej egentligen inte. jag                  
vet att deras slogan är "där livet händer" just nu men det tycker jag bilden speglar väldigt bra                  
eftersom det är i en miljö som många känner igen sig i.,”, “Kanske mer fokus på miljön och barn”,                   
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“Att det kan se lyxigt och fint ut i hemmet med deras produkter”, “Familjefokus”, “Mer vardagen”,                
“En gråtande man”, “Montering av möbler” 
 

 

Del 3 - Coca-Cola 
3.1 Vilket är ditt första intryck av webbplatsens startsida (se bild nedan)?  
 
Varumärkesidentifiering (8 av 52 svar): “Sponsorer för sport”,“Svenska spel, mycket män”,           
“Sport och spelskulder”, “Som att det är lite bullshit när idrottsmän står med coca cola eller?”,                
“Någon sport hemsida”, “Tänker direkt spelföretag”, “Att det handlar om sport”, “Har sport             
produkter”,  
 
Design (7 av 52 svar): “Färgglad”, “Färgglatt, energiskt, roligt”, “Bra design”, “Stödjer sport,             
användarvänlig”, “Snygg förstasida”, “Snygg, rolig, fräsch.”, “färgglatt”,  
 
Kampanj (30 av 52 svar): “Heja sverige”, “Fotboll”, "Om vi smäller på ett par fotbollskillar så                
säljer vi nog.", “hurtiga gubbar”, “Forboll”, “Svenska landslaget”, “Hur hänger fotbollslandslaget           
ihop med burksamlande?”, “Ett gäng landslagspelare i fotboll som gör reklam för något drickbart”,              
“Sportigt”, “Mycket fokus på sport”, “Som att det är lite bullshit när idrottsmän står med coca cola                 
eller?”, “Vilket lag är det här?”, “Sport”, “Ehhh fotboll”, “Sportigt”, “Macho”, “Sport”, “Svenska             
herrlandslaget i fotboll”, “Att den riktar sig till sportintresserade män”, “Inte sport nu igen...”,              
“Fotboll”, “gubbig”, “Idrottsmän som pantar burkar”, “Oj. Fotboll? Fotbolls... vm?”, “Gubbigt,           
sportigt, killgrej”, “En reklam”, “Sportig.”, “Glädje”, “Sportigt”, “Kul”,  
 
Övrigt (9 av 10 svar): “Jag hatar allt med den här sidan.”, “Vet ej”, “Angår inte mig”, “Förstår                  
ingenting”, “Att jag inte går på det.”, “Ganska rolig.”, “Oklart vad det handlar om”, “Glädje”, “Kul”,  
 

 
3.2 Vilket företag tror du webbplatsen tillhör?  
 
Coca-Cola (26 av 52 respondenter) 
 
Coca-Cola eventuellt (4 av 52 respondenter):  
“Svenska spel eller Coca Cola”, “Coca cola?”, “cola”, “Coca cola? I samarbete med fotbolls-vm”,  
 
Annat företag (16 av 52 svar):  
Svenska spel (2 av 16 svar): “Svenska spel eller Coca Cola”, “Svenska spel”,  
Pantamera (2 av 16 svar): “Pantamera”, “Panta mera”,  
Oddset (1 av 16 svar): “Oddset”,  
Viaplay (2 av 16 svar): “Viaplay?”, “Viaplay”,  
Dryckesföretag (3 av 16 svar): “Något ölbolag”, “Företag som säljer drycker, sponsor av             
fotbollslandslaget”, “någon sportdryck”,  
Butik (2 av 16 svar): “COOP”, “Stadium”,  
Svenska landslaget/fotbollsförbundet/fotbollslag (4 av 16 svar): “Något forbollslag”, “svenska         
landslaget i fotboll”, “Svenska fotbollsförbundet”, “Svenska fotbollslandslaget”,  
 
Ingen aning/vet ej (7 av 52 svar): “Ingen aning”, “Vet ej”, “Vet inte”, “Ingen aning”, “Vet ej.”,                 
“Vet ej”, “Vet ej”,  
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3.3 Vad på webbplatsen får dig att dra den slutsatsen? 
 
Produktidentifiering (23 av 26 svar): “Burkarna”, “Sportmänniskorna samt colaburkarna”,         
“Burkarna”, “Burkarna dom håller i handen”, “De håller i burkar och det står en text om burkar”,                 
“De håller i röda burkar, och sen variant på detta som är svart/silver (zero/light)”, “Baserar det på att                  
de haft sådana samarbeten tidigare. Lägger ihop 2 och 2 med läskburkarna, rubriken och              
fotbollsgänget. Men jag får pussla ett tag – det kommer inte naturligt.”, “Färgen på burkarna”, “de                
bär på röda burkar”, “Burkarna är cola zero”, “Röda burkar.”, “Samtliga personer håller i en               
dryckburk av något slag, vilka har den klassiska coca-cola röda färgen.”, “Burkarna de håller i”,               
“Burkarnas färg”, “Männen på bilden håller alla i röda burkar och texten "samla unika burkar"”,               
“Burkarna dom håller i”, “Läsken, färg på burkarna”, “Coca colan”, ,“Burkarna på förstasidan”,             
“Dom håller i cola burkar”, “Röda burkar, samarbete med VM”, “burkar”, “Tänkte på svenska spel               
när jag såg landslagströjorna. Tänkte på coca Cola när jag såg burkarna”,  
 
Grafisk profil/design (10 av 26 svar): “Texten unika burkar”, “De håller i röda burkar, och sen                
variant på detta som är svart/silver (zero/light)”, “Färgen på burkarna”, “de bär på röda burkar”,               
“Röda burkar.”, “Samtliga personer håller i en dryckburk av något slag, vilka har den klassiska               
coca-cola röda färgen.”, “Burkarnas färg”, “Männen på bilden håller alla i röda burkar och texten               
"samla unika burkar"”, “Läsken, färg på burkarna”, “Röda burkar, samarbete med VM”, 
 
Tidigare kännedom (3 av 26 svar): “Sett reklam tror jag om det”, “Baserar det på att de haft                  
sådana samarbeten tidigare. Lägger ihop 2 och 2 med läskburkarna, rubriken och fotbollsgänget.             
Men jag får pussla ett tag – det kommer inte naturligt.”, “Cola har samarbete med svenska                
landslaget” 
 
Övrigt (4 av 26 svar): “vet ej”, “För mycket sport”, “Det känns som något coca cola skulle göra.                  
Förknippa sig med sport.”, “Röda burkar, samarbete med VM”, 
 
Annat företag (16 av 52 respondenter):  
Svenska spel (1 av 16 svar): “Mångamän i sverigetröjor”,  
Pantamera (2 av 16 svar): “Burkarna”, “Burkarna”,  
Oddset (1 av 16 svar): “Nej förresten, det är ju Returpack, pga burkarna”,  
Viaplay (2 av 16 svar): “Att de sänder mycket fotboll”, “All sport och att man behöver ett konto”,  
Dryckesföretag (3 av 16 svar): “hur de framhåller burkarna”, “Landslagsstjärnorna gör reklam för             
burkläsk”, “Det står "burkar" på sidan, och av någon anledning så går öl + fotboll ihop.”,  
Coop (1 av 16 svar): “Har för mig att de hade en panta burkar kampanj”,  
Stadium (1 av 16 svar): “Det känns som en hemsida som marknadsför sig med kända idrottare som                 
köparna ska identifiera sig med och köpa sina sportprodukter genom.”,  
Svenska landslaget/fotbollsförbundet/fotbollslag (4 av 16 svar): “Fotbollsspelare”, “Det är         
VM-burkar”, “Män män män fotboll blågult”, “Tröjorna och männens utseende”,  
 
Ingen aning/vet ej (7 av 52 respondenter): “Vet ej”, “Vet ej”, “Vet ej.”, “Ser inget som ger mig                  
ledtråd till företaget”, “.”, “Varumärke saknas”, “?”,  
 

 
3.4 Hur upplever du webbplatsens startsida (se bild nedan) (minst 3 ord) 
 
Verksamhet/Kampanj (29 av 52 svar): “Smart, stilren, träffar mig målgruppsässigt”, “Bra och            
tydlig produktplacering”, “Proveocerande tråkig, menyn finns på ett vidrigt ställe”, “Känns väldigt            
corporate. Det finns inget som kopplar coca cola till sport egentligen”, “För mycket sport fokus”,               
“Jag tror inte de ofta dricker coca cola de där grabbarna”, “Sport har inget mer CocaCola att göra”,                  
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“Reklam fotbollsperare sverige”, “otydligt budskap ful logotypplacering”, “Frågande varför         
landslaget gör reklam för cocacola”, “Idrott och läsk passar inte ihop”, “Tråkig med bara män i olika                 
uppsättningar :)”, “Fokus på sport”, “Motsägelsefull eftersom idrott och cola inte hör ihop”,             
“Absurd, svenska män med Cola. Får inte mig att köpa. Och så blir jag irriterad av att man vill mena                    
att idrottsmän ska dricka denna nyttiga dryck som innehåller så mycket socker.”, “Eftersom jag inte               
dricker läsk så passerar den utan större intresse”, “Reklam,sellout,sport”, “Typisk Coca-Cola           
reklam”, “Det känns som att dom sätter spelarna i fokus snarare än drycken. Man kollar mer på                 
männen än drycken och den innehåller inte jättemycket produktinformation.”, “Aktuell”, “Som att de             
riktar in sig till män främst, eftersom det bara är manliga fotbollsspelare”, “Reklam för VM i                
sommar”, “Som en reklamplansch på en reklamtavla. Inte som en hemsida. För mkt hurtiga              
människor”, “Fräsch, peppande, man vill köpa mer”, “Lite tråkig, men kan också bero på att jag inte                 
är sportintresserad”, “sponsring, färgglatt och "samla unika burkar"--> panta”, ““Färgglad, glädje,           
sportigt”, “Sportig, macho, tuff”, “Reklamig”,  
 
Design (12 av 52 svar): “Lite förvirrande, gillar inte att logon ligger över huvudet på två av                 
spelarna, färgglatt”, “Smart, stilren, träffar mig målgruppsässigt”, “Proveocerande tråkig, menyn          
finns på ett vidrigt ställe”, “Tydlig, simpel, tilltalande”, “otydligt budskap ful logotypplacering”,            
“Färg grann”, “Snygg, stilren, glad.”, ““sponsring, färgglatt och "samla unika burkar"--> panta”,”,            
“Färgglad, bra upplägg, fin”, “Snabbt gjord men bättre meny än ikeas”, “Färgglad, glädje, sportigt”,              
“Färgglad, uppmuntrande, enkel”,  
 
Övrigt (17 av 52 svar): “Oinformativ”, “Lite förvirrande, gillar inte att logon ligger över huvudet på                
två av spelarna, färgglatt”, “Loggan behövdes uppenbarligen för att jag skulle förstå, inte särskilt bra               
sida”, “Rörig otydlig”, “Användarvänligt, uppmuntrande, stödjer sport”, “Tråkig, enkelspårig”,         
“tråkig”, ““Splittrad, otydlig”, “Hade svårt att förstå syftet”, “Inga större intryck, ingen            
fotbollsfantast. Obs, såg inte på min mobilskärm att de höll i cola-flaskor utan bara att det bar ngn                  
slags pantburk”, “Nu tydlig”, “Ganska rolig, lite töntig.”, “Lite för cringe”, “Inte så tilltalande”,              
“Tjatigt”, “Ingen speciell åsikt, lite missvisande kanske”, “Ok”.  
 

 
3.5 Tycker du startsidan (se bilden ovan) reflekterar Coca-Cola? 
 
Ja (17 av 52 respondenter) 
 
Nej (35 av 52 respondenter) 
 

 
3.6 Vad får dig att välja ja/nej?  
 
Ja (17 av 52 respondenter):  
Produktidentifiering (5 av 17 svar): “Med tanke på burkarna och att de brukar göra reklam inför                
större fotbolls matcher”, “De har coca-colaburkar i händerna.”, “En del av dem iaf. Att uppmana folk                
att köpa unika produkter.”, “Brukarna dom har i handen”, “Läsk är en enkel produkt som de försöker                 
associera med fotboll, som gör det tilltalande”,  
 
Design/Logotyp (3 av 17 svar): “Ser loggan cocacola nu. Trodde först det var pantreklam”, “Coca               
cola slogan rakt i ens huvud”, “Loggan”,  
 
Verksamhet/kontinuitet (9 av 17 svar): “Gemenskap, ungdomligt, sport”, “Med tanke på burkarna            
och att de brukar göra reklam inför större fotbolls matcher”, “De brukar ha olika samarbeten och                
grejen med samla glas/burkar etc”, “Att de har gjort liknande saker tidigare – alltså en redan                
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etablerad medvetenhet om vad Coca Cola är!”, “Coca Cola sponsrar mycket sport”, “Typisk             
Coca-Cola reklam vid idrottsevenemang”, “Coca-Cola vill lyfta fram mångfald/olikhet.”, “De har           
sponsrat sport länge”, “Sponsring kring VM”,  
 
Övrigt (1 av 17 svar): “Vet ej”  
 
Nej (35 av 52 respondenter):  
Design/Logotyp (8 av 35 svar): “Annat än en logga är det orelaterat innehåll”, “Bilden och logon                
går inte ihop”, “Det finns lite som indikerar coca-cola utanför loggan och burkarna.”, “ser mer ut                
som en värvningsbild för fotboll”, “Colaburkarna syns iof på bilden, men annars känns det mer som                
en hemsida för nåt designföretag än läskföretag.”, “De är inte så mycket som säger cola förutom                
märket i mitten”, “Ser ut som spelsida”, “För enkelt och rörig med alla rubriker och startsidans                
upplägg generellt.”,  
 
Produkt (5 av 35 svar): “Det finns lite som indikerar coca-cola utanför loggan och burkarna.”,               
“Brukar vara mer fokus/bild på drycekn”, “Det var inget förutom burkarna som påminde om coca               
cola”, “Jag tycker att produkten som säljs kunde varit tydligare, kanske med burkar/flaskor och ett               
glas där drycken är upphälld i fokus istället.”, “Burkarna inte så synliga kanske”,  
 
Verksamhet/kampanj (18 av 35 svar): “CocaCola och sport ihop. Nej”, “Burkarna gör väl det men               
inte elit idrottsmän”, “Cola är ingen sportdryck”, “Svarade nej för att jag inte förknippar coca cola                
med fotboll. Samtidigt är det en väldig coca cola grej att göra.”, “Cola är inget för udrottare”, “Coca                  
cola borde veta bättre i tilltal”, “Sidan har inte mycket ett göra med drycken i sig, utan mer med                   
publicitet genom idrottsmän”, “Förstår inte kopplingen till företaget”, “idrott och cola hör inte ihop              
ur hälsosynpunkt”, “De försökte bara sälja, fotboll o läsk har ingenting gemensamt”, “Cola och idrott               
går inte ihop”, “Sportanknytningen”, “Att coca-cola för mig inte är en sportdryck, som det framställs               
här”, “Är det just nu men har inget med produkterna att göra”, “Alltså det är ju athleter på bilden och                    
du blir ju inte direkt mer atletiskt av Coca cola även om märket är förknippat med sport”, “Jag tänker                   
att cola ska sträva efter att släcka törst vilket jag inte tycker hemsidan lyckas med. Dessutom cola                 
förknippas med landslag som är häslosamma osv och ska vara på sin topp nu. men sen vet jag att det                    
är en stor sponsor.”, “För att idrottare dricker antagligen inte så mycket Coca cola - eller så gör de                   
det?”, “Bilden har ingenting med Coca-Cola att göra” 
 
Övrigt (5 av 35 svar): “såg inte att det var Coca-Cola”, “Jag gissade fel!”, “Aldrig sett något                 
liknande”, “Jag kopplade inte att det var coca cola”, “Ger ett splittrat intryck”,  
 

 
3.7 Är det något du förknippar med Coca-Cola som borde finnas på startsidan (se              
bilden ovan) som inte finns idag? 
 
Nej (14 av 52 respondenter) 
 
Vet ej (4 av 52 respondenter): “Vet ej”,  “Vet ej”, “Vet inte”, Vet ej”,  
 
Design (8 av 52 respondenter): “Mer färgglatt och snyggare design”, “Vet inte, men någon annan               
typ av bild...”, “Hade jag sett bilden i större format kanske den hade funkat, men nu såg jag inte vad                    
det var för”, “Coca vilas röda färg reflekterat i bakgrunden eller i texten”, “Mer om själva företaget”,                 
“Mer rött, märkets identitet är inte särskilt närvarande”, “Coca Cola tryck på tröjorna”, “Den grafiska               
profilen borde se ut med som varumärket i färg och typsnitt”,  
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Produkt (10 av 52 svar): “En snygg kyld burk”, “släcka törst, rinnande cola”, “Inte när man väl fick                  
se loggan och burkarna”, “Vissa mer sina produkter”, “Typ en större burk, eller flaska. De är ju                 
pyttesmå nu!”, “Bubblande, mörkbrun läsk”, “Glasflaska”, ““Tycker att någon borde dricka ur            
burkarna eller att man ser ”vätska” rinna typ”, “Själva drickan - en typisk bild på ett kallt coca-cola                  
glas som gör en sugen.”, “Tydligare produktexponering”,  
 
Övrigt (8 av 52 svar): “"sommarkänslan", “Fetma”, “Fredagsmys”, “Is och provocerande unga            
människor”, “Panta-mera-info”, “Flerfaldighet”, “Jag tycker inte den liknar någonting. Bara är           
dum.”, “Chips kanske”,  
 
Kampanj (5 av 52 svar): “Jag gillade isbjörnarna bättre”, “Snarare att Coca-Cola egentligen inte har               
något med sport att göra”, ““Allt förutom fotboll”, “Jultomten”, “Kanske mer traditionell reklam             
med ”vanliga människor” som inte är kopplade till sport”,  
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