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Abstract 
 
In this paper we have chosen to study three aspects of the shopping experience online - 
navigation, product image and product information based on Hasan’s (2016) theory, to 
examine if, and how, the shopping experience online needs to improve in the fashion retail 
industry. From eyetracking-observations and qualitative interviews in this study, we 
identified the customers expectations and perceived problems in the online shopping 
experience. One of our findings show that there is a general agreement that product images 
have a significant impact on the shopping experience online. Another finding shows that 
distinctively visible filtering options on the online stores are important for the consumer to 
find what they are looking for. 
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Sammanfattning 
 
För denna uppsats har vi valt att studera kring tre aspekter inom shoppingupplevelsen online - 
navigering, produktbild och produktbeskrivning, utifrån Hasans (2016) grundmodell för att 
undersöka om och hur shoppingupplevelsen online behöver förbättras inom modebranschen. 
Utifrån eyetracking-observationer och kvalitativa intervjuer framkommer vilka förväntningar 
och upplevda problem som identifieras av konsumenter, för shoppingupplevelsen online. Ett 
av resultaten visar att det överlag finns en generell överenskommelse för att bland annat 
produktbilder har en stor inverkan på shoppingupplevelsen online. Ytterligare ett resultat 
visade att en tydlig presentation av filtreringsmöjligheter på webbshoppar är av betydelse för 
att konsumenten ska hitta rätt i sin sökning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: shoppingupplevelse online, upplevda problem onlineshopping, onlineshopping 
navigation, shopping webbsida design 
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1. Inledning 
I dagens samhälle blir konsumenterna överösta med nya sätt att konsumera på (Arnaudovska, 
Bankston, Simurkova & Budden 2010) och ett av de sätten är genom internet. Internet har 
revolutionerat detaljhandeln och har skapat nya kanaler som hittills varit omöjliga att betjäna 
konsumenter genom (ibid). Ett exempel på en av dessa nya kanaler är onlinebutiker som är en 
webbplats på internet där företag kan sälja produkter i en virtuell butik - även kallad 
webbshop. Numera använder konsumenter i större utsträckning Internet för att shoppa 
(Bilgihan, Kandampully & Zhang 2016). Några anledningar till detta kan vara för att 
online-handeln är tillgänglig var som helst - dygnet runt, att det finns ett stort utbud av 
produkter, att det är lättare att söka information och för att möjligheten finns att snabbt 
prisjämföra mellan olika företag (Chen, Gillenson & Sherrell 2002). 
 
Eftersom att tillgången till internet på digitala medier har ökat (Wagner, Schramm-Klein, & 
Steinmann 2013) vilket har lett till att konsumenter numera shoppar via Internet, så har även 
konkurrensen mellan onlinebutiker ökat (Ha & Stoel 2012). Detta menar Ha och Stoel (2012) 
att det delvis beror på att konsumenterna har ökat användandet av internet och därmed har 
onlineshoppingen ökat. På grund av den ökade konkurrensen är det viktigt för företag att 
förstå faktorer som påverkar konsumenternas shoppingupplevelser online. En bättre förståelse 
kring konsumentens shoppingupplevelse online kan leda till större marknadsandelar och mer 
lönsamhet för modeföretag i branschen. 
 
En shoppingupplevelse är en komplex upplevelse som konsumenter upplever när de shoppar. 
Det är en holistisk process som innefattar många olika aspekter (Michaud Trevinal & Stenger 
2014). I en traditionell fysisk butik menar forskning att konsumenternas shoppingupplevelse 
innefattas av aspekter som butikens atmosfär och butikslayout, hur de marknadsför sig, 
bekvämligheten, säkerheten och tryggheten (Singh & Sahay 2012). Precis som konsumenten 
upplever en shoppingupplevelse i en fysisk butik, så upplever hen även en 
shoppingupplevelse i en onlinebutiks webbshop. Michaud Trevinal och Stenger (2014) menar 
att shoppingupplevelsen online bland annat omfattar webbdesignen och tidshanteringen, det 
vill säga att konsumenten sparar tid att shoppa online. De fortsätter och menar att 
shoppingrutiner som konsumenten skapar som exempelvis hur man tar hjälp utav 
catwalk-videos för att se hur plaggen ser ut i fler vinklar, är en del av shoppingupplevelsen 
online. Fortsättningsvis innefattar shoppingupplevelsen online de verktyg som finns 
tillgängliga på webbshoppen för konsumenterna samt produktrecensioner skrivna av andra 
konsumenter och så vidare (ibid).  
 
Webbshoppens atmosfär och utformning har en signifikant påverkan på konsumentens attityd 
gentemot företaget (Wann-Yih, Lee, Fu & Wang 2014). Om konsumenten får en positiv 
attityd ökar acceptansen och villigheten att shoppa på onlinebutiker (Chen, Gillenson & 
Sherrell 2002). Desto bättre atmosfär och utformning av webbshoppen som företaget har, 
desto bättre känslomässig upphetsning och attityd får konsumenten (Wann-Yih et al. 2014). 
Chen, Gillenson och Sherrell (2002) menar att en enkel navigering och smidig 
betalningsprocess på webbshoppar ökar försäljningen och kundlojaliteten. Således består 
shoppingupplevelse online av mer än bara själva köpet. De element som leder fram till köp 
innefattas också i hur shoppingen upplevs av konsumenten. 
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1.1. Problemområde 
Företag behöver förstå konsumenten 
Ibland upplever konsumenter negativa shoppingupplevelser när de handlar mode online. Det 
finns modeföretag som har en ologisk och svår navigering på sina webbshoppar och det finns 
till och med ledande företag i branschen som inte visar bilder på plaggets baksida. Dessa 
exempel kan skapa irritation hos konsumenterna under shoppingupplevelsen. Enligt forskning 
kan irritation hos konsumenten leda till ett avbrutet köp (Hasan 2016) och det är något som vi 
författare kan instämma med utefter ovan nämnda shoppingupplevelser. Ett annat exempel på 
när konsumenten kan uppleva en negativ shoppingupplevelse är när bristen på skriftlig och 
detaljerad information om plagget skapade osäkerhet kring produktens egenskaper och 
kvalité. Detta exempel finns även omnämnt i forskningen av bland annat Teo (2006) som 
påpekar att konsumenter tenderar att vara mer osäkra på kvalitén av en produkt när de 
shoppar online jämfört med att shoppa i en fysisk butik. Ytterligare ett argument för 
förbättrad shoppingupplevelse online nämns i en studie av Pearse (2009 se Arnaudovska et. al 
2010) där det visas att två tredjedelar av konsumenter tror att onlineshopping är både billigare 
och erbjuder mer värde än en fysisk butik - ändå var 80,6% av respondenterna i studien av 
Arnaudovska et. al 2010 mer benägna att göra sina inköp i en fysisk butik. Även detta 
indikerar på en form av negativ shoppingupplevelse. Dessa upplevda negativa 
shoppingupplevelser har skapat ett behov att i denna uppsats undersöka vidare om, och isåfall 
hur man skulle kunna förbättra shoppingupplevelsen online, utifrån konsumentens förväntan 
och önskan. Men forskningen menar att vad som avgör shoppingupplevelsen är högst 
individuellt och därför är det svårt att fastställa en gemensam bestämmelse (Kawaf & Tagg 
2017). De ovan omnämnda exemplena på negativ shoppingupplevelser bekräftar Kawaf och 
Taggs (2017) och i en studie av Bäckström (2006) diskuteras även olika åsikter mellan 
konsumenterna och företagen om vad som bildar en positiv shoppingupplevelse (ibid). Detta 
väcker frågan om huruvida företagen egentligen vet vad konsumenterna uppskattar och vad 
de ogillar. Utan denna kunskap blir det en stor utmaning för modeföretagen att leverera en 
bra shoppingupplevelse till konsumenterna via sina webbshoppar.  
 
Ett exempel på vad konsumenter uppskattar och inte, redovisas i ett av resultaten i en studie 
om uppbyggnaden av shoppingupplevelsen online (Kawaf & Tagg 2017). Det visar sig att 
konsumenter som shoppar mode i onlinebutiker förväntar sig allt mer av modeföretag idag. 
Som nämndes i litteraturöversikten ser konsumenter inte avancerade funktioner som en lyx 
längre utan anser dem som nödvändiga (ibid). Även i en rapport från HUI Research påpekas 
dessa nya förväntningar på detaljhandeln (HUI Research u.å) som grundas på den nya tidens 
förväntningar på shoppingupplevelsen samt den otillräckliga kunskap om hur företagen ska 
leverera detta till konsumenterna. Därför krävs det mer forskning om hur konsumenterna 
uppfattar shoppingupplevelsen i onlinebutiker idag, och vad de önskar i framtiden. 
 
Varför konsumenter shoppar eller inte shoppar online 
För att vidare förstå konsumentens önskan och förväntan på shoppingupplevelsen online bör 
det först finnas en förståelse kring varför och varför inte konsumenter shoppar online 
(Tugulea & Bobalca 2016). Det har gjorts olika undersökningar kring just detta. Enligt 
exempelvis Passyn, Diriker och Settles (2011) undersökning är fördelen med onlineshopping 
dess tillgänglighet samt att shoppingen är snabbare och enklare i jämförelse med en 
shoppingtur i en fysisk butik. Däremot visar undersökningen även att en shoppingtur i en 
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onlinebutik inte förser lika mycket upplevelser som i en fysisk butik för konsumenterna. Det 
menas alltså att konsumenter inte vänder sig till onlinebutiker för shoppingupplevelsens skull 
utan mer för själva köpet. Tugulea och Bobalca (2016) är också inne på att onlineshopping 
handlar om bekvämlighet och delar upp konsumenters anledningar till att shoppa online i två 
kategorier, fysiska fördelar och ekonomisk besparing. Med fysiska fördelar syftar de på 
bekvämlighet och tidsbesparing medan ekonomisk besparing innebär förmånliga priser. 
 
Den största anledningen till att både vana och ovana online-konsumenter avstår från att 
shoppa online är omöjligheten att ta, känna samt prova produkten menar Tugulea och 
Bobalca (2016) utifrån sin undersökning. Konsumenten vill kunna uppleva den verkliga 
känslan av produkten vid shoppingen (Fogg et al., 2001; Ciobanu, 2011 se Tugulea & 
Bobalca 2016). Övriga anledningar angivna av de ovana konsumenterna i Tugulea och 
Bobalcas (2016) undersökning  gällande att avstå från onlineshopping utgjorde tre kategorier. 
Den främsta kategorin rörde anledningar kopplat till produkten. De andra två kategorierna 
utgjorde anledningar kopplat till kommunikation i anslutning till produkten samt anledningar 
kopplat till själva köpprocessen. Övriga anledningar angivna av de vana konsumenterna i 
undersökningen gällande att avstå från onlineshopping utgjorde också tre kategorier, dock 
angående andra anledningar. Den första kategorin utgjorde anledningar gällande 
webbshoppens struktur, den andra gällande priset och den tredje gällande negativa personliga 
erfarenheter. Även den sociala interaktionen med butiksbiträden är ett problem för många 
konsumenter (Alavi 2009 se Passyn, Diriker & Settle 2011). Att ha direktkontakt med 
konsumenterna är precis som för de fysiska butikerna även viktigt för onlinebutiker, trots att 
det idag erbjuds chatt och liknande på webbshoppar (Passyn, Diriker & Settle 2011). 
 
Då bekvämlighet och tillgänglighet är en fördel med att shoppa online finns det som nämns 
fortfarande utrymme för en del förbättringar. Passyn, Diriker och Settle (2011) visar dock på 
att konsumenters upplevda problem med shoppingupplevelsen online också har att göra med 
konsumentens erfarenhet av onlineshopping. Men i sin helhet upplever både vana och ovana 
konsumenter att shoppingupplevelsen online har en del att förbättra (Tugulea och Bobalca 
2016). Genom att förstå konsumentens skäl till att delta i och avstå från onlineshopping kan 
det således undersökas vidare kring förbättringar för shoppingupplevelsen online. 
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1.2. Litteraturöversikt 
Vad shoppingupplevelse online är uppbyggd av 
Det finns olika syner på vad shoppingupplevelsen online består av i litteraturen. Michaud 
Trevinal och Stenger (2014) menar att shoppingupplevelsen online består av fyra 
dimensioner - den fysiska, ideologiska, pragmatiska och sociala. Den fysiska dimensionen 
innefattar webbdesign och estetisk samt tidshantering. Den ideologiska dimensionen 
innefattar konsumentens värderingar och symbolikens betydelse. Den pragmatiska 
dimensionen handlar om själva shoppingutövandet, det vill säga den rutin som skapas av hur 
konsumenten agerar och använder de verktyg som finns. Till sist handlar den sociala 
dimensionen om tre olika aspekter - direkt social interaktion med vänner på sociala medier, 
vänners närvaro vid shoppingtillfället och recensioner av tidigare konsumenter.  
  
Kawaf och Tagg (2017) hävdar istället att en upplevelse i sig består av konstruktioner av 
känslor, uppfattningar, situationer och beteenden. Däremot menar de att begreppet 
shoppingupplevelse bör ses som ett dynamiskt och individualistiskt fenomen. De fortsätter 
och förklarar att det beror på att shoppingupplevelsen är växlande, det vill säga varierar för 
alla, och att det därför inte går att nå en ömsesidig definition av vad begreppet innebär. Det 
Kawaf och Tagg (2017) säger om att shoppingupplevelsen är individualistisk kan tolkas som 
att alla konsumenter inte konsumerar på samma sätt, det vill säga inte har samma köpprocess. 
Köpprocessen innebär enligt Engel, Blackwell och Miniard (1995 se Gezelius & Wildenstam 
2011) fem olika steg. De fem stegen innefattar hur köpbehoven uppstår, hur 
informationssökandet och jämförandet av alternativ går till, samt valet, köpet och slutligen 
utvärderingen av köpet (Gezelius & Wildenstam 2011). Alla dessa steg som en konsument 
går igenom vid köpprocessen menar alltså Kawaf och Tagg (2017) upplevs olika från 
konsument till konsument. 
 
Varför modeföretag behöver skapa en positiv shoppingupplevelse för konsumenterna i 
sina onlinebutiker 
I dagens handel handlar det allt mer om på vilket sätt företagen säljer sina produkter snarare 
än vilka produkter de säljer (Sachdeva & Goel 2015). Oavsett om konsumentens köpbehov 
grundar sig i nytta eller nöje så är det den känslomässiga upplevelsen som avgör om de 
slutför köpet eller inte (ibid). Just därför behöver företag skapa en positiv shoppingupplevelse 
för sina konsumenter utifrån vad de eftersöker. När det gäller shopping av mode i 
onlinebutiker menar Ha och Stoel (2012) att konsumenten eftersöker och värdesätter 
webbshoppens atmosfär och egenskaper som bidrar till att man upplever känslor av 
förtjusning, nöje och behag. Detta håller Prashar, Vijay och Parsad (2017) med om och 
påpekar i sin studie att webbshopparna behöver presentera en miljö som stimulerar positiva 
kognitiva och känslomässiga sinnestillstånd. Detta påverkar i sin tur konsumentens 
helhetsupplevelse av onlinebutiken (Ha & Stoel 2012). Wann-Yih et al. (2014) instämmer om 
att webbshoppens atmosfär och utformning har en signifikant påverkan på konsumentens 
attityd gentemot företaget. De hävdar att desto bättre atmosfär och utformning av 
webbshoppen som företaget har, desto bättre känslomässig upphetsning och attityd får 
konsumenten. De fortsätter och menar att atmosfären har större påverkan än vad 
utformningen har i det avseendet. Även Chang och Chen (2008) håller med om att det inte 
bara är kvalitén och utformningen på en webbshop som påverkar konsumentens bedömning, 
utan de menar att varumärkets image är en viktigare faktor när det gäller att påverka 
konsumenternas köpintentioner. 
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Forskningsresultat kring webbshoppars utformning och funktioner 
När det kommer till utformning och funktion utförde bland annat Lin och Lo (2015) en studie 
där de undersökte om navigeringens smidighet påverkade konsumentens impulsköpbeteende. 
Av de 216 respondenternas resultat kunde Lin och Lo (2015) dra slutsatsen att navigeringens 
smidighet påverkade konsumentens känslomässiga mottaglighet vilket väckte känslor och 
skapade nöjdhet som i som i sin tur påverkade impulsköpbeteendet. I en annan studie av 
McCormick och Livett (2012) undersöktes hur unga konsumenters shoppingupplevelse 
påverkades av sättet plaggen presenterades på i webbshoppen. McCormick och Livett (2012) 
utförde 12 kvalitativa intervjuer med kvinnliga konsumenter i åldrarna 18-24 år. Resultaten 
visade att de funktionella element, exempelvis filtrering, som används för att titta på ett plagg 
i en webbshop idag, förväntas av konsumenterna och anses till och med som nödvändiga. 
Chang (2011) utförde en studie där de undersökte om samma antal produkter som 
kategoriserades på olika sätt på ett företags webbshop, hade någon påverkan på 
respondentens attityd mot onlinebutiken. Resultaten visade att när produkterna var 
kategoriserade med fler underkategorier upplevde respondenten att det var lättare att navigera 
sig på webbshoppen samt att företaget erbjöd en större variation av produkter. Detta ska i sin 
tur ha förbättrat respondentens attityd gentemot onlinebutiken. Enligt dessa tre studier har 
webbshoppars utformning och funktion således en påverkan på shoppingupplevelsen online. 
 
Utformning i form av estetik har också en betydelse enligt ett annat resultat i McCormick och 
Livetts (2012) studie. Resultatet var att den estetiska informationen som presenteras i 
webbshoppar inte bara inspirerar konsumenter utan även upplevs som underhållande och 
njutbar. Till exempel angav konsumenterna att stilråd på ett modeföretags webbshop fick 
dem att vilja spendera mer tid på webbshoppen samt ökade deras köpavsikt. Huruvida den 
estetiska informationen inspirerar konsumenterna undersökte även Wang, Yang, Wang och 
Ma (2014). De utförde en studie om effekten av att använda modeller i produktbilder jämfört 
med utan modeller i en fiktiv webbshop. De använde sig av eyetracking-utrustning som 
registrerade pupillens rörelse på datorskärmen och visade respondenterna produktbilder både 
med och utan modeller i. Respondenterna visades två typer av produktgrupper, kläder för att 
representera nöjesshopping och hörlurar för att representera nytto-shopping. Därefter fick 
respondenterna besvara en 7-skalig likertskala för att mäta deras attityder. Resultaten av 
undersökningen visade exempelvis att respondenterna tittade längre på produktbilderna av 
kläderna som hade en modell i jämfört med produktbilderna på plaggen utan en modell. 
Wang et al. (2014) fortsätter och berättar att när det kom till nytto-shoppingen, det vill säga 
hörlurarna, spelade det inte så stor roll om det var en människa i produktbilden eller inte då 
respondenterna spenderade mer tid på att läsa produktbeskrivningen än att titta på bilderna. 
 
När det kommer till andra visuella funktioner visar resultatet i en studie om 
shoppingupplevelsen online att konsumenter som shoppar mode i onlinebutiker inte längre 
ser avancerade funktioner såsom catwalk-videos som en lyx (Kawaf & Tagg 2017). Detta för 
att konsumenterna upplever att de flesta av webbshoppens element är nödvändiga (ibid). Jai, 
O’Boyle och Fang (2014) undersökte om huruvida bild-zoomning och roterande videos 
påverkade konsumentens utvärdering av produkten samt köpbeslutet vid shopping av 
klänningar i onlinebutiker. De använde sig av en magnetkamera och visade konsumenterna 3 
olika sorters stimuli som de sedan skulle värdera: bild-zoomning, roterade videos och 
statiska bilder. Resultaten visade att bild-zoomning aktiverade ett större område i de visuella 
delarna av hjärnan än de statiska bilderna under utvärderingsprocessen - dock verkade inte 
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denna visuella uppfattning i hjärnan ha en större påverkan på beslutsprocessen. De roterande 
videorna aktiverade inte ett lika stort område i de visuella delarna av hjärnan som 
bild-zoomningen gjorde under utvärderingsprocessen. Däremot väckte de roterande videorna 
mest positiva attityder mot plagget jämfört med de statiska bilderna under beslutsprocessen 
(ibid).  
 
Enligt Hye Park och Stoel (2002) är även produktinformation såsom pris, fiberinnehåll, 
skötselråd och varumärke av stor vikt för konsumenter när de ska fatta köpbeslut i alla 
försäljningskanaler. Däremot upplevde de att konsumenter inte vågade shoppa kläder online 
på grund av bristande produktinformation och utförde därför en studie. Deras studie 
undersökte tillgängligheten av produktinformation och kundservice på webbshopparna av 31 
av Amerikas dåvarande ledande klädföretag. Resultaten visade att alla de ledande företagen 
erbjöd grundläggande information om produkten (pris, tillgängliga storlekar, fiberinnehåll, 
skötselråd, storleksmått, kvalitét, färgbeskrivning samt tillverkningsland) men bara hälften 
erbjöd sensorisk information som exempelvis plaggkonstruktionen och texturen av tyget. 
Hye Park och Stoel (2002) menar att modeföretag bör, förutom den grundläggande 
produktinformationen, även erbjuda sensorisk information om plagget då det ökar 
köpaktiviteten och minskar den upplevda risken med att shoppa online. Enligt litteraturen 
finns det alltså flera aspekter som påverkar konsumentens shoppingupplevelse online. 
 
Sammanfattningsvis kan det utifrån inledningen konstateras att konsumenter online 
eftersträvar att få en så sann verklighetsuppfattning som möjligt av produkterna, samt 
uppleva en positiv shoppingupplevelse. Forskningen visar att produktbild, navigering och 
produktinformation är tre aspekter som kan hjälpa konsumenten att få sig en uppfattning om 
en produkt. Dessutom påverkar dessa tre aspekter konsumenternas generella 
shoppingupplevelse av en onlinebutik, precis som exempelvis olika utformning av 
butikslayout påverkar konsumenter på olika sätt i fysiska butiker. Trots denna tidigare 
kunskap uppstår ibland negativa shoppingupplevelser, vilket ställer frågan om företagen och 
konsumenterna har olika åsikter om vad som bildar en positiv shoppingupplevelse. Detta 
öppnar upp möjligheten för företagen att förbättra sina onlinebutiker för att skapa en bättre 
shoppingupplevelse åt sina konsumenter. 
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1.3. Syfte 
Syftet är att undersöka hur webbshoppar inom modebranschen kan förbättra konsumentens 
shoppingupplevelse utifrån navigering, produktbilder och produktinformation. 

1.3.1 Frågeställningar 
1. Hur genomförs shopping online utav konsumenten?  
2. Hur reflekterar konsumenten över den egna shoppingupplevelsen online? 
3. Vilka förbättringar i en shoppingupplevelse online skulle modeföretagen kunna 

genomföra, utifrån de handlingar och reflektioner som konsumenterna har? 

1.4. Avgränsningar 
Begreppet “shoppingupplevelsen online” i denna uppsats är avgränsat till webbshoppar och 
alltså inte upplevelsen av köp via t.ex. appar eller andra digitala kanaler. Detta för att 
modeföretag i online-handeln främst använder sig utav webbshoppar idag. Påståendet 
grundas i att av de topp 10 företag som Business Insider (2015) listade, erbjöd i maj 2017 alla 
utav de köpmöjlighet via webbshopar. Endast två utav företagen erbjöd utöver webbshopen 
även köpmöjlighet via appar. Utifrån detta exempel ansåg vi att webbshopar var rätt plattform 
att undersöka förbättringar kring. 
 
I undersökningen valde vi att avgränsa respondenternas köp till produktgruppen klänningar. 
Den valda produktgruppen var ett bekvämlighetsurval och har ingen betydelse för 
undersökningens resultat utan är endast till för att undersökningen skulle göras under samma 
förutsättningar för samtliga respondenter.   
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4. Teori 
Till den här uppsatsen används en teoretisk modell av Hasan (2016) för att undersöka 
shoppingupplevelsen i onlinebutiker. Den teoretiska modellen hänvisar till att en webbshopps 
visuella design, navigering och informationsutformning påverkar om, och till vilken grad, 
konsumenten upplever irritation i sin shoppingupplevelse. Om dessa tre aspekter anses vara 
lyckade minskar således irritationen och missnöjet med webbshoppen, enligt Hasan (2016).  

 
Figur 1: Research model, Hasan (2016). Egen illustration av modellen. 
 
Att höja och förbättra shoppingupplevelsen för konsumenten genom att minska missnöjet 
med en webbshop är vad som påstås i teorin. Därav anser vi att denna modell är passande för 
vår undersökning, för att ta reda på om och hur onlinebutiker kan förbättra konsumentens 
shoppingupplevelse. 
 
Utifrån de tre aspekterna i Hasans (2016) modell har vi i vår undersökning valt att översätta 
dem och därav använda oss av tre nya aspekter. Utifrån uppsatsens problemområde och 
litteraturöversikt är vår egen uppfattning är dessa tre aspekter, det vill säga navigering, 
produktbilder samt produktbeskrivningar, de aspekterna som främst påverkar konsumentens 
shoppingupplevelse när de handlar mode på en webbshop. För navigering har vi valt att 
fokusera på möjligheten för konsumenten att hitta och orientera sig på en webbshop. När det 
gäller visuell design har vi valt att utgå ifrån produktbilder och till sist tittar vi på 
utformningen av informationen i form av produktbeskrivning. Vi har alltså modifierat 
modellen med tre nya aspekter - navigering, produktbilder och produktbeskrivningar, med 
grund i Hasans (2016) ursprungliga modell. Således ser den modifierade modellen ut som 
Figur 2 på nästa sida demonstrerar. 
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Figur 2: Modifiering av Research model (Hasan 2016). Egen illustration.  
 
Nedan förklaras hur Hasans (2016) tre aspekter (navigering, visuell design samt utformning 
av information) översätts till de tre nya aspekterna (navigering, produktbild samt 
produktbeskrivningar) som illustreras i Figur 2, med hjälp av tidigare forskning. 
 
Navigering 
Navigeringen av en webbshop syftar till ordningen och den strukturella utformningen av 
webbshopens innehåll (Hasan 2016). Bilgihan, Kandampully och Zhang (2016) utförde en 
studie där resultaten indikerade att bland annat navigeringen på webbshoppen var en aspekt 
som påverkar konsumentens shoppingupplevelse online. Navigeringen på en webbshop har 
alltså en betydande inverkan på hur mycket arbete som krävs för konsumenten att använda 
webbshoppen (Vance et al. 2008 se Hasan 2016). Krävs det till exempel få eller många klick 
för konsumenten att hitta till en tilltalande produkt? En effektiv utformning av navigeringen 
på en webbshop bör underlätta för konsumenten att använda webbshoppen och hitta till 
önskade varor och platser utan att konsumenten ska behöva anstränga sig alltför mycket 
(Montoya-Weiss, Voss & Grewal 2003 se Hasan 2016). Hasan (2016) instämmer och menar 
att online-konsumenter föredrar att enkelt och direkt kunna navigera sig på en webbshop för 
att spara tid och kraft på att hitta vad de letar efter. I en studie av Mosteller, Donthu och 
Eroglu (2014) visar dessutom resultaten att en positiv upplevelse av en webbshops smidighet, 
minskar konsumentens uppfattning om hur stor ansträngning och hur lång tid som krävs för 
att shoppa online. Om en konsument istället upplever en webbshop som svår att navigera sig 
igenom, kan ett resultat av detta vara att konsumenten får en negativ upplevelse och 
eventuellt lämnar webbshoppen utan att köpa något (ibid). Enligt Chen, Gillenson och 
Sherrell (2002) ökar en enkel navigering försäljningen och kundlojaliteten. I sin artikel håller 
Tandon, Kiran och Sah (2016) med om att navigering med enkel användning anses vara 
viktigt för kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Med enkel användning menas att som 
konsument enkelt kunna förstå hur webbshopen ska användas, enkelt och snabbt kunna finna 
vad hen söker samt enkelt kunna behärska vad hen gör (Nielsen 2012 se Tandon, Kiran, & 
Sah 2016). Resultatet av Tandon, Kiran och Sahs (2016) studie visar på att navigeringens 
egenskaper på en webbsajt, följt av webbsajtens webbdesign och säkerhet, är av betydelse för 
användandet av webbsajten. Något annat som påverkar kundtillfredsställelse och kundlojalitet 
är utbudet av produkter och på det sätt dem kategoriseras. Detta menar Chang (2011) är till 
fördel för onlinebutiker då forskning har visat att konsumenter delvis väljer att handla online 
på grund av dess uppfattade breda sortiment av produkter. Det är dock kostsamt att öka 
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sortimentet, därav strävar online-företag efter att få konsumenterna att uppfatta sortimentet 
som större och mer varierat utan att faktiskt addera mer produkter (ibid). Enligt Changs 
(2011) forskningsresultat kan onlinebutiker skapa uppfattningen om att de erbjuder en större 
variation av produkter om de exempelvis kategoriserar produkterna i fler underkategorier. 
 
Produktbilder 
Den visuella designen av en webbshop innefattar det estetiskt tilltalande aspekterna inom 
webbshoppens utseende, såsom bilder, färger, typsnitt, former, animationer och layout (Cyr 
& Bonanni 2005; Li & Yeh 2010 se Hasan 2016). Wu, Lee, Fu, & Wang 2013 instämmer att 
layout är en del av den visuella designen och de definierar layout som uppläggningen av 
produktbilder och produktinformation på en webbshop. Produktbilder är således en del av 
den visuella designen av en webbshop och används för att visuellt beskriva produkten för 
konsumenten samt att attrahera och locka konsumenter till köp (Cyr & Bonanni 2005; Li & 
Yeh 2010 se Hasan 2016). Vidare menar Wu, Lee, Fu, & Wang 2013 att den visuella 
designen har en påverkan på konsumentens köpbeteende.  
 
Jai, O’Boyle och Fang (2014) menar att denna typ av visuell presentation är den effektivaste 
strategin gällande kläder för att minska den upplevda risken med att shoppa online samt för 
att förhöja shoppingupplevelsen. Detta för att bilder påstås ge en känsla av taktil upplevelse 
utav produkten. Produktbilder kan presenteras på flera sätt: i olika storlekar, vinklar och 
perspektiv - men även interaktivt i form av rörliga bilder och animationer (Blanco, Sarasa & 
Sanclamente 2010). Interaktiva bilder och animationer möjliggör för konsumenten att skapa 
visuella bilder i hjärnan av plagget (Fiore & Jin 2003). Cyr, Head, Larios och Bing (2009) 
menar att produktbilder och andra visuella intryck av en webbshop är av betydelse för 
konsumentens shoppingupplevelse. Om dessa anses vara tilltalande blir följden ett större 
engagemang från konsumentens sida, det vill säga att konsumenten spenderar mer tid och 
energi på webbshoppen (ibid). 
 
Produktbeskrivning 
En webbshops utformning av information avser webbshoppens förmåga att leverera relevant, 
aktuell och lättförståelig information till konsumenterna (Lee & Kozar 2006 se Hasan 2016). 
Med produktbeskrivning i denna uppsatsens undersökning menas den skriftliga information 
som förses angående en produkt som säljs på en webbshop och produktens egenskaper, samt 
hur denna informationen är formulerad. Inom marknadsföring finns en vanlig tro om att 
större produktbilder har en starkare positiv påverkan på konsumentens beslutsprocess än vad 
skriftliga produktbeskrivningar har (Kim & Lennon 2008 se se Song & Kim 2012). Song och 
Kim (2012) påpekar dock att forskning har visat att produktbildernas storlek inte har samma 
påverkan på köpbeslutet som detaljerade produktbeskrivningar. Enligt Blanco, Sarasa och 
Sanclamente (2010) har produktinformationen en signifikant påverkan på konsumentens 
uppfattning om produktens egenskaper och kvalité. Produktinformation kan även påverka 
konsumentens uppfattning av webbshoppens innehåll (Richard 2005 se Wu et al. 2013). 
Produktbeskrivningen anses vara nödvändig information för att underlätta för konsumenterna 
att fatta sitt köpbeslut på en webbshop (Lin 2007 se Hasan 2016). Tillgången till nödvändig 
produktinformation och att enkelt kunna finna denna information kan underlätta 
konsumentens beslutsfattande (ibid). Om konsumenten däremot blir exponerad för 
information som kan anses vara orelevant kan en irritation utvecklas från konsumentens sida, 
på grund av den tid och energi som krävs för att bearbeta informationen (MacKenzie & 
Spreng 1992 se Hasan 2016). 
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4.1. Användandet av teorin 

Precis som i Hasans (2016) originalmodell påstår vi att dessa nya aspekter påverkar om, och 
till vilken grad konsumenten upplever irritation i sin shoppingupplevelse. Ur denna 
uppsatsens undersökning har teman avkodats med grund i modellens tre nya aspekter. Utifrån 
dessa teman som framkom diskuterar vi hur konsumenten genomför shopping online utifrån 
dessa aspekter, hur konsumenten reflekterar över den egna shoppingupplevelsen online och 
vilka förbättringar i en shoppingupplevelse online modeföretag skulle kunna genomföra, 
utifrån de handlingar och reflektioner som konsumenterna har. Teorin ska alltså ge förståelse 
för hur kunden tänker och tycker för att ge en vägledning till modeföretag i online-handeln att 
genomföra förbättringar i shoppingupplevelsen. 
 
För att sträva efter att ge denna förståelse har undersökningen i denna uppsats byggts utifrån 
teorin. Detta innebär att de tre aspekterna, navigering, produktbilder och 
produktbeskrivningar undersöks i relation till konsumentens shoppingupplevelse. Det är även 
utifrån teorin som resultaten från undersökningen analyseras. 

5. Metod 
För att få underlag för tidigare forskning inom ämnet shoppingupplevelse online användes 
Högskolan i Borås databas Summon 2.0/Primo sökord som bland annat “online shopping 
experience”, “online customer experience”, “online shopping navigation” och “shopping 
website design” m.m användes. Ur databasen valdes vetenskapligt granskade 
forskningsartiklar i form av tidskriftsartiklar ut om fokusämnet för att öka trovärdigheten i 
den forskning som presenteras i litteraturöversikten. 
 
För att undersöka shoppingupplevelsen ur konsumentens perspektiv har en kvalitativ metod 
använts, i form av observationer samt intervjuer. För denna undersökning innebar en 
kvalitativ metod att respondenternas beteende, upplevelser och reflektioner tolkades. Denna 
tolkande metod är lämplig för uppsatsen då det handlar om att undersöka 
shoppingupplevelsen utifrån konsumenternas handlingar och reflektioner. Observationen 
utfördes på respondenter när de besökte webbshoppar hos två utvalda modeföretags 
hemsidor: NA-KD och Bubbleroom. Därefter fick respondenterna delta i en kort intervju med 
frågor angående shoppingupplevelsen som de just hade haft. Aspekterna som behandlades 
under observationen och intervjun var navigering, produktbilder och produktbeskrivning 
(Figur 2). Antalet konsumenter som deltog i undersökningen var 14 stycken. 

5.1. Observation 
Observationerna utfördes i en ostrukturerad och icke-deltagande form. Det innebar att ingen 
observationsmall användes samt att vi enbart iakttog det som skedde och inte deltog själva 
(Bryman & Bell 2013). För denna uppsats innebar en ostrukturerad och icke-deltagande form 
att inte påverka respondenternas handlingar och reflektioner under undersökningen och 
intervjun. Observationerna ägde rum vid två tillfällen, den 21 april samt den 24 april 2017 på 
Handelslabbet i Högskolan i Borås. Vid varje undersökning fanns endast en respondent i 
taget på plats i Handelslabbet, tillsammans med oss författare. Respondenderna fick i uppgift 
att köpa en klänning på vardera onlinebutik på en dator som var utrustad med en 
eyetracking-utrustning. Eyetrackning-utrustningen registrerade pupillernas rörelser på 
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datorskärmen för att dokumentera respondenternas handlingar. Genomförandet beskrivs mer i 
detalj under avsnitt 5.1.1. 
 
Som tidigare nämnt har den valda produktgruppen (klänningar) ingen betydelse för 
undersökningens resultat utan var endast till för att undersökningen skulle göras under samma 
förutsättningar för samtliga respondenter. För de manliga respondenterna samt för de 
respondenter som av vana inte köper klänningar, bad vi att de skulle föreställa sig köpa 
klänningarna till en kompis eller annan bekant. På så sätt ville vi skapa en mer 
verklighetstrogen köpuppgift för samtliga respondenter. 
 
När det gäller materialet för vår undersökning användes en eye-tracking utrustning som 
registrerar ögonrörelser med hjälp av en webbkamera. Detta innebär att respondenterna 
varken behövde sätta på sig eyetracking-glasögon eller annan utrustning som skulle 
distrahera dem från sin köpuppgift eller sin shoppingupplevelse. Respondenternas behövde 
alltså endast placerar i rätt position, framför kameran. Bland annat har Liu, Hsieh, Lo & 
Hwang (2017) tidigare använt liknande eyetracking-utrustning för att inte påverka sina 
deltagares beteende, i sin studie. I deras studie användes eye-tracking för att registrera data 
genom att dokumentera deltagarnas ögonrörelser och beteende, precis som i vår 
undersökning. Utifrån Liu et al. (2017) resultat ser vi att en bra beskrivning av hur 
konsumenter genomför shopping online kan fås fram, genom eye-tracking. Dock bör det 
tilläggas att våra respondenter fick i uppgift att besöka webbshopar för mode medan Liu et al. 
(2017) deltagare besökte en webbshop för elektronik vilket kan ha haft en påverkan på 
genomförandet. Eye-tracking användes även i Wang, Yang, Wang & Ma  (2014) studie för 
att mäta konsumenternas känslor samt beteende och vad som fångade deras uppmärksamhet. 
Analysresultatet från eye-trackingen datan både bidrog med tilläggande resultat utöver andra 
resultat, samt bidrogs som en verifiering och bekräftelse för andra resultat i deras studie. 
Detta är, som tidigare nämnt, vad eyetracking-metoden förväntas ska bidra med även i vår 
undersökning. 

5.1.1. Genomförande och dokumentation 
Varje respondent fick sitta vid en dator utrustad med en eyetracking-utrustning som 
registrerar pupillens rörelser på datorskärmen. Vid datorn fick respondenterna först genomgå 
en kalibrering av stolens höjd samt ögonens avstånd från datorskärmen. Efter kalibreringen 
fick respondenterna svara på ett frågeformulär  via datorn vars syfte var att fastställa 1

respondenternas ålder, sysselsättning och hur ofta de shoppar online, för eventuella 
anmärkningar. När de hade svarat på formuläret fick de därefter skriftliga instruktioner om 
själva uppgiften på datorskärmen. Uppgiften gick ut på att att handla en klänning på två olika 
onlinebutiker, NA-KD och Bubbleroom. Respondenterna fick ingen angiven tidsram att 
utföra uppgiften på, detta för att vi ville ha minsta möjliga påverkan på deras naturliga 
shoppingbeteende. Som nämndes tidigare användes en icke-deltagande metod vilket innebar 
att respondenterna inte tilltalades utan anledning, utan de tilltalades enbart vid frågor ställda 
till oss. Alla respondenter fick börja på NA-KDs webbshop och när de hade valt en produkt 
skulle de lägga den i varukorgen utan att gå till betalningen och därmed var uppgiften klar. 
Instruktionerna inför uppgiften lydde att respondenterna skulle säga till när de var klara på 
den första webbshoppen, för att sedan skickas vidare till nästa webbshop utav oss. När 

1  Frågeformulär vid observationerna. Se bilaga 1. 
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respondenterna hade utfört uppgiften på datorn fick de därefter delta i en intervju om 
upplevelsen, se mer om detta i avsnitt 5.2.  
 
Dokumentationen av ögonens rörelser gjordes genom att datan från eyetracking-utrustningen 
även spelades in på videoinspelning. Datan visade sig på skärmen i form av så kallade heat 
maps, som består av ringar som representerar respondentens blick. Dessa ringar är större i 
storleken på de ytor som respondentens blick fastnade lite längre vid, och mindre i storleken 
där respondentens blick varade en kortare tid. Datan som utvanns från 
eyetracking-utrustningen användes sedan som en verifieringsmetod gentemot intervjusvaren 
från varje respondent.  
 
Även om observationerna var ostrukturerade och icke-deltagande fick respondenterna vid 
några tillfällen styras tillbaka till uppgiften då vissa missuppfattade vad uppgiften gick ut på. 
Det kunde exempelvis handla om att respondenten började skriva in ett annat företags namn i 
Google-sökmotorn för att respondenten trodde att hen fick välja vilken webbshop som skulle 
besökas. En annan respondent uppfattade inte att man skulle köpa en klänning och började 
istället titta på produktgruppen byxor. Vid dessa tillfällen upprepades köpuppgiften för 
respondenten för att uppgiften skulle utföras under samma förutsättningar för alla 
respondenter.  

5.2. Intervju 

5.2.1. Genomförande och dokumentation 
Direkt efter varje observationsundersökning utfördes en intervju med respektive respondent. 
Anledningen till att respondenterna blev intervjuade efter, och inte före observationen, var för 
att inte ge de förutfattade meningar om de aspekter som valts att fokuseras på (navigering, 
produktbilder och produktbeskrivningar) under undersökningen. Respondenterna fick svara 
på öppna frågor för att ge dem möjligheten att beskriva med egna ord hur de upplevde 
shoppingupplevelsen online (Harboe 2013). Detta för att vi inte ville ställa ledande frågor där 
frågans formulering kunde påverka respondenternas svar. Intervjuerna var semistrukturerade 
vilket innebär att frågorna var utformade i förväg i form av en intervjuguide , men att det 2

fanns utrymme för följdfrågor på det som respondenten hade svarat (Bryman & Bell 2013; 
Justensen & Mik-Meyer 2013). 
 
Första delen av intervjun behandlade NA-KDs webbshop för att sedan gå vidare till 
Bubblerooms webbshop. Anledningen till att respondenterna först fick besvara frågor om 
NA-KDs webbshop följt utav Bubblerooms webbshop var för att det var i den ordningen som 
de utförde köpuppgiften på. Det ställdes alltså samma frågor om båda webbshopparna men 
som ovan nämnt med utrymme för följdfrågor - därav utspelade sig intervjuerna olika. 
Intervjuerna spelades in i form av ljudinspelningar och transkriberades sedan. Valet av att 
dokumentera intervjuerna på detta sätt gjordes för att bevara svaren så detaljerat som möjligt 
för vidare analys. Transkriberingarna förvaras hos författarna till denna uppsats.  

2  Intervjuguide. Se bilaga 2. 
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5.3. Urval av respondenter 
Ett bekvämlighetsurval (Trost 2010) användes vilket för denna undersökning innebar att 
frivilliga respondenter fick delta, med det enda kravet att de konsumerar mode online minst 
en gång om året. Anledningen till att ett bekvämlighetsurval användes var för att det var svårt 
att hitta respondenter som var villiga att delta. Av de 14 respondenter som deltog i 
undersökningen var 7 av dem bokade och rekryterades i förväg via inlägg på sociala medier. 
De andra 7 respondenterna var inte bokade utan tillfrågades att delta på plats på 
Handelslabbet i Högskolan i Borås. Detta resulterade i att de flesta respondenterna var unga 
studenter på Högskolan i Borås. Kravet om att deltagarna skulle konsumera mode online 
minst en gång om året ställdes för att det inte var önskvärt med konsumenter som var helt 
främmande med att shoppa online. Detta för att vi ansåg att de konsumenter som inte shoppar 
mode online inte heller är i behov av förbättringar på modeföretags webbshoppar.  

5.3.1. Respondentpresentationer 
Antalet respondenter som deltog i undersökningen var 14 st. Av dem var 9 st (64 %) kvinnor 
och 5 st (36 %) män. Av de 14 respondenterna var 1 respondent 15-20 år gammal, 10 
respondenter var 21-25 år och 3 var 26-30 år. 12 respondenter var studerande och 2 
arbetande. 1 respondent angav att hen shoppade en gång i veckan, 3 angav en gång varannan 
veckan, 4 angav en gång i månaden och 6 angav var tredje månad. 
 
 
Tabell 1 

Kön Antal 

Kvinnor 9 

Män  5 

 

Tabell 2 
Ålder Antal 

15-20 1 

21-25 10 

26-30 3 

 

Tabell 3 
Sysselsättning Antal 

Studerande 12 

Arbetar 2 

 

Tabell 4 

Shoppingfrekvens  Antal 

En gång i veckan 1 

En gång varannan vecka 3 

En gång i månaden 4 

En gång var tredje månad 6 

 
Vid det första tillfället den 21 april deltog totalt 8 personer, varav 5 kvinnor och 3 män. Av de 
8 respondenter var 7 studenter och 1 arbetande. 7 respondenter var 21-25 år gamla och 1 var 
26-30. 2 respondenter angav att de handlade mode online en gång varannan vecka, 3 angav 
en gång i månaden och 3 angav en gång var tredje månad. 
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Vid det andra tillfället den 24 april deltog totalt 6 personer, varav 4 kvinnor och 2 män. Av de 
6 deltagarna var 5 studerande och 1 arbetande. 1 respondent var 15-20 år gammal, 3 var 
21-25 år gamla och 2 var 26-30 år gamla. 1 av respondenterna angav att hen handlade mode 
online en gång i veckan, 1 angav varannan vecka, 1 angav en gång i månaden och 3 angav en 
gång var tredje månad. 
 
För att bevara respondenterna anonyma benämns de inte vid namn. Istället anges 
respondenterna som siffror, exempelvis respondent nr. 1, 2, 3 etc. Orsaken till att 
anonymisera respondenterna är för att de skulle vara bekväma med att ge ett så ärligt svar 
som möjligt vid intervjuerna. Anledningen till att respondenterna ens benämns med siffror 
överhuvudtaget är för att förståelsen för resultatet av undersökningen ska underlättas vid 
läsning, utan att respondenternas identitet ska framträda. Inga andra benämningar som 
riskerar att avslöja respondenternas identitet kommer att anges.  

5.4. Urval av webbshoppar 
De företags webbshoppar som vi observerade deltagarna på var NA-KD och Bubbleroom. 
Båda företagen säljer mode för kvinnor och verkar inom online-handeln. Dessa företagens 
webbshoppar valdes för att de har likvärdiga affärskoncept och ingår i samma del av 
marknaden för online-handeln i Sverige. Dessa företagen valdes alltså inte av anledning att 
bedöma deras webbshoppar, utan för att ge en generell bild av hur den här typen av 
affärskoncept i modebranschen skapar shoppingupplevelser med hjälp av sina webbshoppar. 

5.4.1. Presentation av webbshoppar 
Som ovan nämnt valdes NA-KD och Bubblerooms webbshoppar ut för att de har likvärdiga 
affärskoncept och ingår i samma del av marknaden för online-handeln i Sverige. Både 
NA-KD och Bubblerooms webbshoppar erbjöd: 
 

● Kategorisering av produktgrupper 
● Filtrering av produkttyp 
● Filtrering av storlek, färg, varumärke och pris 
● Bilder på plaggen i olika vinklar 
● Catwalk-videos på plaggen 
● Produktbeskrivningar 

 
På Bubbelrooms webbshop fanns dock interaktiva bilder, det vill säga möjligheten för 
konsumenten att röra med datormusen vid ett plagg för att visa bilder på plagget ur andra 
vinklar direkt från samma url-adress, utan att konsumenten behövde klicka sig vidare till 
plagget först. NA-KDs webbshop var utformad på engelska och Bubblerooms webbshop var 
utformad på svenska.  
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Nedan presenteras hur de två webbshopparna såg ut under tiden för undersökningen. 
Undersökningen utfördes i maj 2017 och webbshopparna kan därmed se annorlunda ut 
därefter.  
 
NA-KD 

 
Figur 3: NA-KDs startsida. 
 
 

 
Figur 4: Produktkategorisering. 
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Figur 5: Produktgrupp klänningar, filtreringsmöjligheter. 
 
 

 
Figur 6: Vald produkt. Bilder, catwalkvideo, produktbeskrivning m.m. 
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Bubbleroom 

 
Figur 7: Bubblerooms startsida.  
 
 

 
Figur 8: Produktkategorisering. 
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Figur 9: Produktgrupp klänningar, filtreringsmöjligheter. 
 
 

 
Figur 10: Vald produkt. Bilder, catwalkvideo, produktbeskrivning m.m. 
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6. Resultat 
I resultatet presenteras respondenternas svar från intervjuerna samt resultat från 
eyetracking-datan som antingen verifierar eller bestrider intervjusvaren. Utöver resultat 
relaterat till de tre aspekterna, produktbilder, produktbeskrivning samt navigering presenteras 
även övriga intressanta resultat från undersökningen.  
 
Navigering 
Överlag upplevde respondenterna att navigeringen var bra på båda webbshopparna. Däremot 
fanns det respondenter som upplevde att NA-KDs webbshop var svårare att navigera sig på: 
  

“Jag tyckte den var lite rörigare att hitta på.”  
- Respondent nr. 4 om NA-KD 

 
Eyetracking-datan visade att många respondenter inte scrollade så långt ner på Bubblerooms 
webbshop, men dem bläddrade desto längre på NA-KDs webbshop som hade numrerade 
sidor på sin webbshop. En respondent angav att hen inte uppskattade de långa sidorna på 
Bubblerooms webbshop och hade önskat sidnumrering för att underlätta navigeringen: 

 
“Sen var det väl att Bubblerooms sida var väldigt lång - alltså dom hade 
allting på en sida. Jag tycker väl att när det är bara en jättelång sida så 
är det lätt att man tappar bort sig vart man är och så. Så där hade man ju 
kunnat sätta kanske sida 1 och 2 kanske.”  

- Respondent nr. 1 
 
Ytterligare en respondent anmärkte på Bubblerooms navigation och menade 
följande: 
 

“Men asså jag tycker att den [Bubbleroom] känns lite tråkig, hemsidan. 
Så det är väl lite mer layoutmässigt och designmässigt som jag tycker 
bör förbättras där för att göra det mer spännande typ. NA-KDs var 
liksom snyggare navigation också eller asså och mer användbar. 
Kändes som att man kunde filtrera mer än på Bubbleroom.”  

- Respondent nr. 2 
 
En del respondenter upptäckte inte de filtreringsmöjligheter som fanns tillgängliga på 
webbshopparna och påpekade att de saknade möjligheten att filtrera efter exempelvis 
populärast, lägst till högst pris, färg eller modell på plagget: 
 

“Det tycker jag man ska se ganska tydligt och det tyckte jag inte att jag 
gjorde.”  

- Respondent nr. 1 om NA-KD 
 

“När det är klänningar vill jag ha långärmade och att det ska finnas 
filtrering så att man ska kunna klicka på till exempel långärmade, 
kortärmade och så. Så det är det jag tänker på.” 

- Respondent nr. 2 om NA-KD 
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“Sen så vet jag inte, jag vet inte om man kunde välja färg. Det kunde 
man säkert göra men jag såg inte det.” 

- Respondent nr. 2 om Bubbleroom 
 
Trots respondenternas upplevelse erbjöd båda företagen, som presenterades i 
metoden, filtreringsmöjligheter på sina webbshoppar. Detta demonstreras nedan i 
Figur 11 samt Figur 12: 

 
Figur 11: Demonstrering av en del av NA-KDs filtreringsmöjligheter. 
 
 

 
Figur 12: Demonstrering av en del av Bubbelrooms filtreringsmöjligheter. 
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Två av respondenterna tog upp språket som en potentiell orsak till att det var svårt att 
navigera sig på den ena webbshoppen. De nämnde att det kunde bero på att språket på 
webbshoppen var på engelska och att det därför kunde ha gjort att det var svårare att hitta 
(respondent nr. 3 och 4). Även en tredje och en fjärde respondent anmärkte språket på båda 
webbshopparna och menade att det borde finnas möjlighet för besökarna att välja mellan 
olika språk för att underlätta shoppingen för alla (respondent nr. 9 och 13). Fyra stycken 
respondenter anmärkte alltså på språket som en potentiell påverkan på navigeringen. 
 
En av respondenterna menade att det är viktigt att det går lätt vid onlineshopping eftersom 
hen inte har tid att sitta och bläddra. Hen vill att det ska gå fort och säger att det är därför hen 
shoppar online överhuvudtaget (respondent nr. 9). I intervjuerna med resterande respondenter 
kunde det tolkas att de hade samma inställning till onlineshopping då många exempelvis 
uttryckte att webbshoppen upplevdes som positiv för att den var enkel att navigera och hitta 
önskad produkt på. 
 
Nedan i Tabell 5 sammanfattas vad eyetrackingdatan generellt verifierade gällande 
navigeringen:  
 
Tabell 5 

Aktivitet Respondent (nummer) Totalt antal respondenter 

Hade lättare att navigera sig 
på Bubblerooms webbshop 
än på NA-KDs 

7, 8 och 14  
3 

Hade lättare att navigera sig 
på NA-KDs webbshop än på 
Bubblerooms. 

Ingen  
0 

Hade lätt att navigera sig på 
båda webbshopparna 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
och 13 

 
11 

 
En del av respondenterna som utifrån eyetracking-datan hade lätt att hitta på båda 
webbshoppar tog dock längre tid på sig att hitta shopping-kolumnen på NA-KDs webbshop 
jämfört med Bubbleroom. 
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Produktbilder 
De flesta upplevde att produktbilderna var bra på båda webbshopparna och att de mestadels 
utgick ifrån dessa vid val av plagg. Att kunna zooma in och ut på bilderna var något som 
några respondenter nämnde som något positivt och önskvärt samt att plaggen även kunde 
visas upp på en mänsklig modell. En del respondenter förväntade sig inte mer av bilderna än 
den funktion de redan uppfyller. Vid frågan om hur respondenten upplevde produktbilderna 
svarade två person följande gällande båda webbshopparna: 
 

“Bra, de visar ju det de ska visa liksom. Det är inte så mycket mer än 
det” 

- Respondent nr. 12 
 

“Jag tyckte dem var ganska bra faktiskt. Dem visade tydligt vad det var 
man tittade på” 

- Respondent nr. 13 
 
Vid följdfrågan om varför produktbilderna var bra svarade två respondenter: 
 

“Nej det var nog mest storleken tror jag, för det finns ju andra 
hemsidor som har mindre bilder. Så det var ju väldigt bra att det var 
så stora bilder tror jag.”  

- Respondent nr. 3 om NA-KD 
 

“De var ganska stora, bilderna faktiskt. Man såg de ändå tydligt, 
klänningarna.” 

- Respondent nr. 4 om NA-KD 
 
Dock fanns det respondenter som upplevde produktbilderna på NA-KD sämre: 
 

“Jag tyckte att bilderna såg lite så här pixliga ut.”  
- Respondent nr. 2 om NA-KD 

 
Många respondenter uppskattade hur Bubbleroom erbjöd interaktiva bilder, det vill säga 
möjligheten att röra med datormusen vid ett plagg för att visa bilder på plagget ur andra 
vinklar direkt från samma url-adress, utan att behöva klicka sig vidare till plagget först. Detta 
var något som flera respondenter saknade på NA-KDs webbshop:  
 

“Det kunde vart bättre med, som Bubbleroom hade, om man tog musen 
över så vändes personen så att man fick se baksidan på det. Det gör man 
ju inte på NA-KD, då måste man klicka in.” 

- Respondent nr. 7 om NA-KD 
 

“Alltså man kunde lätt se hur plagget såg ut från alla vinklar - vilket jag 
tycker är viktigt.”  

- Respondent nr. 1 om Bubbleroom 
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Figur 13: Skärmdump från eyetrackingdatan av respondent 2 när hen utförde uppgiften på NA-KDs 
webbshop.  
 
Figur 13 visar på vad som menas i citaten innan figuren på föregående sida. Som 
de röda prickarna från eyetracking-datan visar, tittade respondenten på klänningen 
till vänster på NA-KDs webbshop men hade muspekaren placerad på klänningen 
bredvid till höger. Sedan förde respondenten muspekaren över klänningen till 
vänster som hen tittade på men bilden var densamma som när muspekaren var 
placerad på den andra klänningen till höger. Detta kallas för en statisk bild (Jai, 
O’Boyle & Fang 2014). 
 
Nedan i figur 14 demonstreras samma situation, dock på Bubblerooms webbshop. 
Som de röda prickarna från eyetracking-datan visar, tittade respondenten på 
klänningen till höger på Bubblerooms webbshop men hade muspekaren placerad 
utanför. Sedan när respondenten placerade muspekaren på klänningen hen tittade 
på byttes bilden ut mot en annan bild på klänningen från en annan vinkel. Detta 
kallas för en interaktiv bild (Blanco, Sarasa & Sanclamente 2010). 
 

 
Figur 14: Skärmdump från eyetrackingdatan av respondent 2 när hen utförde uppgiften på 
Bubblerooms webbshop.  
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Nedan i Tabell 6 sammanfattas vad eyetrackingdatan generellt verifierade gällande 
produktbilderna: 
 
Tabell 6 

Aktivitet Respondent (nummer) Totalt antal respondenter 

Bläddrade och tittade 
igenom bilderna på vald 
klänning 

2, 3, 7, 9, 12 och 14 
 

 
6 

Bläddrade och tittade inte 
igenom bilderna på vald 
klänning 

1, 4, 5, 6, 8, 11 och 13  
7 

Bläddrade och tittade 
igenom bilderna på vald 
klänning enbart på 
Bubbleroom, men inte på 
NA-KD 

10  
 
1 

 
Eyetracking-datan visar dessutom att endast respondent nr. 12 tittade på catwalk-videon. 
Dock kom det fram i intervjun med en annan respondent att hen ser positivt på rörliga bilder, 
såsom catwalk. 
 

“Grejen är väl att det är bra att dem har så många olika vinklar som dem 
har, nu tittade jag inte på det nu men visst har NA-KD sån här catwalk 
där man kan se hur dom går - har jag för mig att jag sett en del. Det är 
ju bra, dem brukar jag kika på, för att se hur det faller och hur tyget rör 
sig så man ser hur det lever.”  

- Respondent nr. 5 om NA-KD 
 
Produktbeskrivningar 
Respondenterna tittade överlag inte på produktbeskrivningarna när de utförde köpuppgiften. 
Alla utom en av de manliga respondenterna svarade att de inte läste produktbeskrivningen 
eftersom att det var en klänning som de hade fått i uppgift att köpa. Dock svarade de flesta 
respondenter att de enbart tittar på produktbeskrivningarna om produkten ifråga kräver extra 
information förutom produktbilderna. Om de däremot läste produktbeskrivningarna var den 
viktigaste informationen material, mått och längd på modellen (personen): 
 

“Jag kollade inte på produktbeskrivningen nu. Jag tror inte jag kollar på 
produktbeskrivningarna, kanske när det handlar om byxor typ” 

- Respondent nr. 2 
 
Dock var det en respondent som medvetet letade efter information om material i 
produktbeskrivningen på NA-KDs webbshop men angav att det var svårt att hitta:  
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“Dock saknade jag att jag inte kunde se vad för material det var. 
Kanske var det jag som inte hittade det men… det var inte tydligt att 
hitta det tyckte jag.”  

- Respondent nr. 14 
 
Två respondenter sa att produktbeskrivningarna var tydliga respektive beskrivande för att 
sedan säga att de inte ens kollade på produktbeskrivningen (respondent nr. 6 och 8) under 
undersökningen. Eyetracking-datan visade att dessa respondenter utförde sitt köp utan att titta 
på produktbeskrivningarna överhuvudtaget.  
 
En annan respondent sa att hen inte läste produktbeskrivningen under undersökningen men 
att hen alltid tittar hemma när hen shoppar och att det är superviktigt för hen att veta allt om 
produkten innan köp (respondent nr. 9). Liknande gällde för en annan respondent som angav 
att hen inte läste produktbeskrivningen noggrant under undersökningen men att hen alltid gör 
det när hen shoppar annars (respondent nr. 5). En annan respondent sa att hen endast läste en 
av produkternas beskrivningar då den produkten var något dyrare än de andra som hen hade 
tittat på och ville därför veta mer om produkten (respondent nr. 10). En annan respondent 
upplevde produktbeskrivningarna som reklam för produkterna och menade att 
produktbeskrivningarna ska framkomma som mer positiva från företagens sida. Hen menade 
att man även får läsa recensioner eller kommentarer från andra konsumenter under plagget på 
webbshoppen för att få mer information, utöver produktbeskrivningarna (respondent nr. 14). 
Efter intervjun berättade samma respondent att hen inte brukade läsa produktbeskrivningarna 
förr men att hen på grund av tidigare dålig shoppingupplevelse känner att hen vill göra det 
numera, vid onlineshopping. 
 
Nedan i Tabell 7 sammanfattas vad eyetrackingdatan generellt verifierade gällande 
produktbeskrivningarna:  
 
Tabell 7 

Aktivitet Respondent (nummer) Totalt antal respondenter 

Läste 
produktbeskrivningarna 

12 och 14  
2 

Läste 
produktbeskrivningarna på 
Bubbleroom men inte på 
NA-KD 

5 och 10  
 
2 

Läste inte 
produktbeskrivningarna 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 och 
13 

 
10 
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6.1. Sammanfattning av resultat 
Av de resultat som har framkommit under vår undersökning har teman avkodats för 
att ta fram de mest intressanta resultaten ur modellens tre aspekter, navigering, 
produktbild samt produktbeskrivning. 
Precis som Hasan (2016) påstår att de tre aspekterna (navigering, visuell design och 
utformning av information) påverkar om, och till vilken grad konsumenter upplever 
irritation i sin shoppingupplevelse, menar även vi att aspekterna i vår modifierade 
modell (navigering, produktbilder och produktbeskrivningar) påverkar den 
upplevda irritationen i shoppingupplevelsen.  
 
Utifrån observationerna och intervjuerna har därav följande resultat valts ut som de 
viktigaste: 
 

● Filtrering och språk inom navigering 
Som bland annat McCormick och Livett (2012) menar är filtrering av betydelse för 
shoppingupplevelsen. Enligt våra resultat instämmer respondenterna i denna 
undersökning med tidigare forskning, dock framkom att dessa 
filtreringsmöjligheter inte alltid upptäcktes utav respondenterna. Därav är detta ett 
viktigt resultat då ett gap har identifierats mellan vad företagen erbjuder för 
filtreringsmöjligheter på sina webbshoppar och vad som konsumenterna upplever 
och faktiskt lägger märke till på webbshoppen. Något som vi även ansåg som ett 
intressant resultat i undersökningen var att språket kunde påverka navigeringen 
negativt på en av webbshopparna.  
 

● Interaktiva bilder och produktbildernas betydelse 
Ett intressant resultat av denna uppsatsens undersökning var att många 
respondenter förlitade sig på produktbilderna för att fatta sitt köpbeslut. Detta kan 
verka förvånande då litteraturen menar att exempelvis produktbeskrivningar är av 
stor vikt för konsumentens köpbeslut. Något som även framkom i resultatet var att 
respondenterna uppskattade de interaktiva bilderna som den ena webbshopen 
erbjöd. Som nämns i litteraturöversikten menar Jai, O’Boyle och Fang (2014) att 
interaktiva bilder aktiverar ett större område i de visuella delarna av hjärnan än vad 
statiska bilder gör. Det finns alltså en koppling mellan tidigare forskning och vår 
undersökning då det framkommer i resultatet att respondenterna uppskattade de 
interaktiva bilderna mer än de statiska bilderna. Därför är interaktiva bilders 
påverkan på shoppingupplevelsen ett intressant resultat. 
 

● Produktbeskrivningar visade sig ej vara betydande 
När det gäller produktbeskrivningens påverkan på shoppingupplevelsen online, 
skiljer sig våra resultat från tidigare forskning. Tidigare forskning menar på att 
produktbeskrivningar är av stor vikt för shoppingupplevelsen, medan vår 
undersökning visar på att majoriteten av respondenterna inte ens använde sig utav 
denna möjlighet vid shoppingtillfället. Med tanke på den existerande forskningen 
är därför våra resultat angående produktbeskrivningens betydelse 
anmärkningsvärda. 
 
Dessa utvalda resultat analyseras vidare i nästa avsnitt, 6.1. Analys. 
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6.2. Analys 
Utifrån teman som framkom i resultatet diskuterar vi hur konsumenten genomför shopping 
online och reflekterar kring shoppingupplevelsen, samt vad de har för önskemål om 
förbättringar. I analysen reflekteras det kring de åsikterna i resultatet som bildar en generell 
uppfattning om shoppingupplevelsen. Med generell uppfattning menar vi att vi lyfter de 
teman som de flesta eller minst två respondenter hade en kongruerande åsikt om. De teman 
som framträdde utifrån resultaten är filtrering/språk, interaktiva bilder och 
produktbeskrivningar. Dessa teman visualiseras i Figur 11 i slutet av detta avsnitt och 
förklaras ytterligare i detalj nedan under rubrikerna navigering, produktbilder och 
produktbeskrivningar.   
 
Som framträder i resultatet fanns det dock även personliga upplevelser hos vissa enskilda 
respondenter som resterande respondenter inte anmärkte på. Detta tyder på att det som Kawaf 
och Tagg (2017) nämnde stämmer överens med denna undersökning, nämligen att 
shoppingupplevelsen är individuell och att det därmed inte finns någon generell bestämmelse 
för just alla konsumenter.  
 
Navigering 
Utifrån undersökningen förväntade sig respondenterna att navigeringen skulle vara smidig för 
en positiv shoppingupplevelse. Ett hinder i navigeringen som inte uppnådde respondentens 
preferenser eller önskemål upplevdes som något negativt. Detta kan tolkas som att 
konsumenter överlag förväntar sig en smidig navigering som underlättar shoppingen och 
därmed bidrar till en positiv shoppingupplevelse. 
 
En del respondenter angav att de saknade filtreringsmöjligheter för olika ändamål trots att 
båda webbshopparna erbjöd just dessa filtreringsmöjligheter. Detta innebär att dessa inte var 
tillräckligt tydliga för respondenterna. Hade företagen gjort dessa filtreringsmöjligheter mer 
synliga, alternativt mer logiskt placerade på webbshoppen enligt respondenterna, så hade 
kanske respondenterna upptäckt dessa. Några respondenter tog upp språket som en potentiell 
orsak till att det var svårt att navigera sig på den ena webbshoppen. De nämnde att det kunde 
bero på att språket på webbshoppen var på engelska och att det därför kunde ha gjort att det 
var svårare att hitta. Eyetracking-datan visade att dessa respondenter hade svårare att 
navigera sig på den webbshop som var på engelska än den som var på svenska. Kan valet av 
språket på webbshoppar ha en påverkan på konsumenters shoppingupplevelse överlag? 
 
Avsaknaden av både tydliga filtreringsmöjligheter samt val av språk på webbshop kan 
innebära större ansträngning för konsumenten att hitta vad hen söker under sin 
shoppingrunda. Detta tyder i sin tur på att irritationen i shoppingupplevelsen hade kunnat 
minskas hos dessa två företag och ställer därmed frågan om konsumenterna upplever resten 
av branschen på samma sätt. 
 
Produktbilder 
Många respondenter angav att de utgick från produktbilderna vid val av plagg och väldigt få 
tittade på annat såsom produktbeskrivning för ytterligare information, vilket 
eyetracking-datan också bekräftade. Därför kan produktbilderna vara en viktig del i att 
minska irritationen, och därmed förhöja shoppingupplevelsen. Många hade en positiv 
inställning till bra bildkvalitét samt interaktiva bilder som visar plaggen från olika vinklar och 
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i rörelse. De menade att de på så sätt får en bättre inblick i hur plagget sitter och ser ut i 
verkligheten. Av detta kan tolkas att upplevd irritation kan minskas genom att erbjuda bättre 
produktbilder. 
 
Produktbeskrivningar 
Som nämndes i sammanfattningen av resultatet, skiljer sig våra resultat angående 
produktbeskrivningar från tidigare forskning. Det framkom under undersökningen att 
respondenterna överlag inte läste produktbeskrivningarna, som är en av de tre aspekterna som 
skulle minska upplevd irritation enligt vår modell. Detta tyder på att produktbeskrivningar 
därför inte har den påverkan på shoppingupplevelsen som vi utgick ifrån innan denna 
undersökning. Som nämndes i resultatet angav några respondenter att när de väl läser 
produktbeskrivningarna, vid vissa typer av köp, är det främst material de vill ha information 
om. Enskilda respondenter angav att de även letade efter annan information i 
produktbeskrivningarna, men generellt var det information om material som respondenterna 
angav att de isåfall letade efter. Branschen kan ha nytta av denna kunskap, det vill säga att 
den viktigaste produktinformationen utöver produktbilder, är material enligt konsumenten. 
Enligt undersökningen skapar produktbeskrivningen därmed inte en irritation hos 
respondenterna på dessa två webbshoppar. Dock kan det tolkas som att upplevd irritation kan 
uppstå om information om den efterfrågade informationen om material skulle saknas i 
produktbeskrivningen på en webbshop. 
 

 
Figur 15: Modifiering av Research model (Hasan 2016). Egen illustration.  
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7. Diskussion 

Filtrering 
Det som McCormick och Livett (2012) säger om att de funktionella elementen förväntas vara 
tillgängliga på webbshoppen bekräftar även vår undersökning då den visar att många 
respondenter efterfrågar filtrering. Webbshopparna erbjöd förvisso exakt de 
filtreringsmöjligheterna som respondenterna efterfrågade, dock antagligen inte tillräckligt 
tydligt. Skulle detta kunna hjälpas av det Chang (2011) säger om underkategorier? Enligt 
hans resultat hade hans respondenter lättare att navigera sig på webbshoppen när produkterna 
var kategoriserade med fler underkategorier. Båda webbshopparna i vår undersökning hade 
som sagt de filtreringsmöjligheter som våra respondenter efterfrågade men ändå var det 
många respondenter som inte hittade dem. Därför ställer vi frågan om otydlig filtrering är ett 
utbrett problem i resten av branschen, eller om det är något som endast syntes i vår 
undersökning. Företag skulle därav behöva arbeta fram en tydligare filtrering utifrån deras 
respektive målgrupper och konsumenters önskemål. På så sätt skulle irritation under 
shoppingen gällande navigeringen på en webbshop minska och därav leda till förbättrad 
shoppingupplevelse för konsumenterna. 
 
Språk 
Som nämndes i analysen kunde navigeringen upplevas som svårare på grund av språket. 
Detta kan kopplas till den forskning som omnämns i teorin - att en effektiv utformning av 
navigeringen på en webbshop bör underlätta för konsumenten att använda webbshoppen och 
hitta till önskade varor och platser utan att konsumenten ska behöva anstränga sig alltför 
mycket (Montoya-Weiss, Voss & Grewal 2003 se Hasan 2016; Mosteller, Donthu & Eroglu 
2014). Företag kanske bör ha i åtanke att även val av språk på webbshoppen ingår i effektiv 
navigering för konsumenten. Istället för att ha en generell utformning skulle möjligheten att 
kunna välja språk på webbshoppen kunna effektivisera navigeringen för varje individuell 
konsument, och därmed förbättra shoppingupplevelsen. En annan fördel med att erbjuda val 
av språk på sin webbshop är att möjligheten ökar till att fler kunder nås. Om modeföretagen i 
branschen skulle implementera detta skulle det innebära en helt annan bild av hur marknaden 
ser ut idag, då företagen därmed kan nå nya målgrupper som inte annars hade hittat till dem 
på grund av språkbarriärer. Däremot vet vi inte om detta endast påverkar företagen positivt 
utan skulle även kunna påverka dem negativt. Ett exempel på detta skulle kunna vara att ett 
företag förlorar konsumenter till en konkurrent som numera är tillgänglig för konsumenten på 
grund av språket. 
 
Interaktiva bilder 
Respondenterna uppskattade de interaktiva bilderna som ena webbshoppen erbjöd på sina 
produkter och saknade detta på den andra webbshoppen. Att de uppskattade de interaktiva 
bilderna på produkterna kan förklaras av det Fiore och Jin (2003) påstår om interaktiva 
bilder. De menar alltså att interaktiva bilder möjliggör för konsumenten att skapa visuella 
bilder av plagget i hjärnan. De interaktiva bilderna på den ena webbshoppen var som en form 
av bild-zoomning vilket även Jai, O’Boyle och Fang (2014) menar aktiverar större delar i det 
visuella området i hjärnan än vad vanliga statiska stillbilder gör under utvärderingsprocessen. 
Detta innebär att hjärnan får mer information om produkten via bild-zooming än statiska 
bilder och enligt Hye Park och Stoel (2002) bör modeföretag erbjuda sensorisk information 
för att öka köpaktiviteten och minska den upplevda risken med att handla online. Detta kan 
knytas an till det Kawaf och Tagg (2017) nämner om att konsumenter inte ser avancerade 
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funktioner på webbshoppar som en lyx längre då de anser dem som nödvändiga för en positiv 
shoppingupplevelse. Det respondenterna i undersökningen svarade gällande produktbilderna 
bekräftar det Sachdeva och Goel (2015) säger om att det i dagens handel allt mer handlar om 
på vilket sätt de säljer sina produkter snarare än vilka produkter de faktiskt säljer. Detta 
påstående grundas i att respondenterna inte baserade sina åsikter på vilket sortiment de olika 
webbshopparna erbjöd utan mer på vilket sätt de presenterade sina produkter på. Detta 
innebär att företagen bör se över strategin gällande sina produktbilder. Respondenterna i vår 
undersökning föredrog de interaktiva bilderna mer än de statiska bilderna på produkterna. Att 
implementera interaktiva bilder på sina webbshoppar skulle kunna hjälpa företag med 
liknande målgrupp som respondenterna vår undersökning. Vi menar att det kan innebära att 
konsumenterna får en tydligare uppfattning av hur plagget ser ut och rör sig i verkligheten 
vilket kan minska osäkerheten kring plaggets egenskaper samt minska irritationen vid 
onlineshopping.  
 
Produktbeskrivning  
Produktbeskrivningar visade sig ej vara betydande för respondenterna i vår undersökning. 
Enligt både Hasan (2016), Hye Park & Stoel (2002) och Lin (2007 se Hasan 2016) är dock 
produktbeskrivningen nödvändig för att fatta ett köpbeslut. En intressant iakttagelse är att 
fyra respondenter berättade i intervjun att de inte tog del av produktbeskrivningen i 
undersökningen men att de vanligtvis, i en naturlig köpsituation, brukar göra det. En av dessa 
respondenter berättade att produktbeskrivningarna har på senare tid blivit viktigare för hen på 
grund av tidigare negativ erfarenhet av onlineshopping. Negativa personliga erfarenheter kan 
enligt Tugulea och Bobalca (2016) kan vara en anledning till att vana konsumenter väljer att 
avstå från onlineshopping. Detta kan tyda på att fler konsumenter än vad som framkommer i 
vår undersökning, läser produktbeskrivningarna baserat på personliga erfarenheter. 
 
Som tidigare nämnt visar det sig att resultatet från vår eyetracking-undersökning och vår 
intervju motsäger varandra gällande produktbeskrivningar. Tidigare forskning menar att 
produktbeskrivningar är viktiga för konsumenterna när det ska fatta sitt köpbeslut, vilket vi 
inte har tillräckliga belägg för att instämma med utifrån vår undersökning. Men å andra sidan 
kan vi inte påstå att konsumenter överlag inte tar del av produktbeskrivningarna endast 
utifrån eyetracking-undersökningen, för att eye-trackingen bara är en delmetod i 
undersökningen. Baserat på vad den här uppsatsen tar upp kan vi inte presentera en lösning 
gällande produktbeskrivningar på webbshoppar, då resultatet kring detta är delat. Istället 
uppmuntrar vi företagen till att ta del av ytterligare och mer fördjupad forskning kring 
produkbeskrivningars påverkan, då vår undersökning bara delvis behandlade 
produktbeskrivngars påverkan tillsammans med de två andra aspekterna. På så sätt för att 
kunna utforma en strategi för hur de ska använda sig av produktbeskrivningar baserat på mer 
trovärdig fördjupad forskning kring ämnet. Något företagen även skulle kunna göra är att 
finansiera egen forskning kring produktbeskrivningars påverkan på shoppingupplevelsen för 
deras egen kundgrupp.  
 
Det finns alltså inget underlag utifrån vår undersökning som visar på att produktbeskrivningar 
har en påverkan på shoppingupplevelsen då respondenterna inte läste 
produktbeskrivningarna. I metoddiskussion diskuteras hur vår undersökning kunde gjorts 
annorlunda för att få fram ett mer önskvärt resultat gällande produktbeskrivningens påverkan 
på shoppingupplevelsen online.  
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7.1. Metoddiskussion 
Som tidigare nämnt har eyetracking-datan använts för att verifiera respondenternas 
intervjusvar i undersökningen. Denna metod har möjliggjort för skillnader att framträda 
mellan vad respondenterna angav i intervjun samt deras faktiska agerande under 
köpuppgiften. Dessa skillnader, som inte hade framträtt utan tillgång till eyetracking-datan, 
har emellertid varit föremål för analys och diskussion.  
 
Eyetracking-undersökningens varaktighet 
En anmärkning som gjordes under observationen var att många respondenter utförde 
uppgiften de fick snabbare än vad som hade förväntats att de skulle göra. Detta kan ha lett till 
att de inte hann reflektera över de tre aspekterna (produktbilder, produktbeskrivning och 
navigering) i shoppingupplevelsen som det sedan frågades om i intervjun. Det ställer dels 
frågan om det kan vara en anledning till att de flesta respondenterna inte läste 
produktbeskrivningarna. Sedan ställer det även frågan om det kan ha lett till att de inte 
upptäckte de verktyg och funktioner som fanns tillgängliga på hemsidan. En anledning till att 
respondenterna utförde uppgiften snabbare än förväntat kan bero på att situationen och den 
miljö som de utförde uppgiften i inte kändes naturlig. Om situationen och miljön inte kändes 
naturlig för respondenterna kan det ha lett till minskat engagemang i köpuppgiften. Det finns 
flera tendenser till detta, varav en nämndes i resultatet. Om vi istället hade angett en tidsram 
för köpuppgiften hade kanske respondenterna spenderat mer tid på vardera webbshop. På så 
sätt hade observationen blivit mer strukturerad som kanske kunnat leda till ett mer önskvärt 
resultat då respondenterna hade haft mer tid att reflektera över de tre aspekterna som det 
sedan behandlades i intervjun. 
 
Engagemang i köpuppgiften 
Alla utom en av männen angav att de inte kollade på produktbeskrivningarna då uppgiften 
var att köpa en klänning som är en produktgrupp som de inte brukar köpa till sig själva. Detta 
ställer frågan om uppgiften istället hade varit att köpa ett valfritt plagg kanske engagemanget 
i köpuppgiften hade varit likvärdigt för alla respondenterna i undersökningen. På tal om en 
naturlig köpsituation och engagemang i köpuppgiften ställer vi oss även frågan om huruvida 
valet av webbshoppar påverkade respondenternas engagemang. Resultatet hade kanske sett 
annorlunda ut om respondenterna själva fick välja både plagg och webbshop själva i 
undersökningen. Det innebär att observationen hade blivit mer ostrukturerad vilket kunde ha 
lett till att det hade blivit svårare att jämföra resultaten med varandra och lyfta teman i 
resultaten för vidare analys. Istället hade varje respondents resultat behövts analyserats 
individuellt. På så sätt hade det blivit svårt att hitta mönster för respondenternas 
shoppingbeteenden online och ge generella lösningar till modeföretag inom branschen, vilket 
är uppsatsens syfte.  
 
Ytterligare något som hade kunnat ge ett annat resultat är om respondenterna hade 
informerats om de tre aspekterna (navigering, produktbilder och produktbeskrivningar) innan 
de fick utföra uppgiften. Det hade gett dem möjlighet att ha dessa aspekter i åtanke medan de 
utförde uppgiften vilket antagligen hade gett större underlag för att bedöma aspekterna i 
intervjun som de deltog i direkt efter. På så sätt hade respondenterna kanske reflekterat mer 
kring aspekterna och gett oss mer utförliga svar. Om respondenterna hade informerats om de 
tre aspekterna innan undersökningen hade det dock inneburit att undersökningen blivit mer 
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ledande vilket vi ville undvika. Detta för att det finns en risk att respondenterna hade givit 
svar som de trodde var önskvärda av oss författare istället för sina egna reflektioner. 
 
Turordning och utformning av intervjufrågor 
Den ordning intervjufrågorna ställdes på, det vill säga först om NA-KD och sedan om 
Bubbleroom, kan ha påverkat intervjusvaren. Med detta menas att det finns en möjlighet att 
respondenterna kan ha ansträngt sig mer åt att besvara frågorna i första delen av intervjun, det 
vill säga frågorna om NA-KDs webbshop. Detta grundas på att flera respondenter kunde 
svara “det var samma som på den andra webbshoppen” när samma fråga ställdes om den sista 
webbshoppen, alltså Bubbleroom. De utvecklade alltså inte sina svar angående den andra 
webbshoppen vilket gav oss intrycket av att respondenterna tappade engagemang mot slutet 
av intervjun. Om vi istället hade bytt turordning på webbshopparna i intervjun kanske 
respondenterna hade svarat mer utförligt angående shoppingupplevelsen på Bubblerooms 
webbshop och mindre utförligt angående NA-KDs webbshop. Detta kan ha betydelse för 
vilka resultat vi har fått fram från intervjun. Ett annat alternativ hade kunnat vara att ställa 
frågorna i relation till båda webbshopparna samtidigt då det hade kunnat leda till mer 
jämförande och reflekterande svar.  
 
Ytterligare en anmärkning under intervjun var att sättet frågorna ställdes på kan ha påverkat 
respondenternas svar. Exempelvis angav en del respondenter att de tyckte att 
produktbeskrivningen var bra vid frågan om hur de upplevde produktbeskrivningen, för att 
sen säga att de inte ens kollade på den vid följdfrågan “tittade du på produktbeskrivningen?”. 
Det gav intrycket av att de svarade det som de trodde var ett önskvärt svar. Vi tror att det kan 
ha orsakats av sättet vi ställde frågan på. Om det istället hade framgått tydligare för 
respondenterna att det inte förväntades något särskilt svar, alltså att vi hade uttryckt vårt 
icke-deltagande i undersökningen, kanske de hade svarat ärligt från början. 
 
Reliabilitet 
Reliabliteten för metoden är hög i och med att eyetracking-data användes för att verifiera 
intervjusvaren. Detta för att, som det nämndes i diskussionen, respondenter inte alltid ger 
ärliga svar i intervjuer. Antalet respondenter för undersökningen kan dock ha påverkan på 
resultatet och även reliabiliteten för resultaten då antalet respondenter inte är tillräcklig för att 
avgöra hur shoppingupplevelsen upplevs av en hel marknad. Däremot kan respondenternas 
svar ge indikationer på hur konsumenter generellt resonerar kring upplevelsen av 
onlineshopping. Som nämns ovan i diskussionen bekräftar ändå litteraturen till viss del de 
upplevelser som respondenterna har angivit i undersökningen. 
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7.2. Slutsats 

Hur genomförs shopping online utav konsumenten? 
Utifrån vår undersökning kan följande konstateras gällande navigering, produktbilder och 
produktbeskrivning i relation till shoppingupplevelsen online. När det kommer till navigering 
tar de del av filtreringen för att hitta rätt i sin sökning av produkt. Gällande produktbilder och 
produktbeskrivning tittar de på bilderna snarare än att läsa produktbeskrivningen för att fatta 
sitt köpbeslut. Konsumenterna tar även del av interaktiva bilder om den möjligheten finns på 
webbshoppen. Överlag kan konsumenternas genomförande beskrivas som strukturerat då 
deras handlingar visar på att de föredrar att onlineshoppingen går smidigt och utan 
ansträngning.  
 
Hur reflekterar konsumenten över den egna shoppingupplevelsen online?  
Utifrån intervjusvaren från undersökningen kunde respondenternas upplevelser och 
reflektioner tolkas. Respondenterna upplevde generellt båda webbshopparna positivt trots att 
det fanns skillnader mellan dem angående utformning och tillgängliga funktioner. Som 
tidigare nämnts utgick konsumenterna främst från produktbilderna vid val av produkt och 
utifrån detta kan slutsatsen dras att respondenten värdesätter tillfredsställande produktbilder 
för att shoppingupplevelsen ska upplevas positiv. Om dessa två företag ger en generell bild 
av branschen kan slutsatsen dras att konsumenter har en positiv shoppingupplevelse på 
modeföretags webbshoppar idag. Trots att det finns en generell bild av respondenternas 
shoppingupplevelse online finns det ändå individuella upplevelser, som resultatet visar.  
 
Vilka förbättringar i en shoppingupplevelse online skulle modeföretagen kunna 
genomföra, utifrån de handlingar och reflektioner som konsumenterna har?  
Respondenterna ville använda sig av filtrering under shoppingen och upplevde att det 
saknades filtreringsmöjligheter, trots att det faktiskt fanns tillgängligt på webbshopparna i 
undersökningen. Det kan därför konstateras att en tydligare presentation av 
filtreringsmöjligheter på webbshoppar är ett indirekt önskemål om förbättring, utifrån 
respondenternas handlingar och reflektioner. Företag bör därmed hitta sätt att göra sina 
filtreringsmöjligheter tydligare för konsumenterna. 
 
Som tidigare nämnts angav en del respondenter att navigeringen försvårades på grund av 
språket på en av webbshopparna. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att företag kan dra nytta 
av att erbjuda val av språk på sina webbshoppar då shoppingupplevelsen förhöjs för dem som 
upplevde det svårare på grund av språkbarriärer. 
 
Ytterligare en förbättring som modeföretagen skulle kunna genomföra gäller interaktiva 
bilder. Eftersom att alla respondenterna uppskattade det och vissa respondenter även specifikt 
uttryckte sin efterfrågan av interaktiva bilder på den webbshoppen som inte använde sig av 
det, kan det tolkas som en generell efterfrågan på webbshoppar överlag. Företag kan därför 
dra nytta av att använda sig av interaktiva bilder istället för statiska bilder.  
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Slutsats 
Uppsatsens syfte var att undersöka hur webbshoppar inom modebranschen kan förbättra 
konsumenternas shoppingupplevelse utifrån navigering, produktbilder och 
produktinformation. Generellt upplevde konsumenterna i undersökningen 
shoppingupplevelsen som positiv hos båda webbshopparna. Något som dock är 
anmärkningsvärt är att det i vår undersökning visar sig att produktbeskrivningar inte är av 
betydelse för konsumentens shoppingupplevelse, då de inte ens läste den. Detta innebär att 
gällande upplevd irritation, uppfyller inte produktbeskrivningar den roll som uppsatsens 
teoretiska modell utgår ifrån. Som nämns i diskussionen kan dock detta bero på val av metod.  
 
De förbättringsförslag som presenteras i uppsatsen är baserade på teman som framkommer i 
analysen av undersökningen. Dessa förbättringsförslag presenteras under den tredje 
frågeställningen angående vilka förbättringar i en shoppingupplevelse modeföretag kan 
genomföra. Vi tänker att förbättringsförslagen ska leda till lättare navigering samt bättre 
uppfattning av produkterna för konsumenten. Således ska detta leda till mindre irritation 
under shoppingen online och ska i sin tur leda till förbättrad shoppingupplevelse. 
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8. Förslag på framtida forskning 
Utifrån undersökningens resultat där det visade sig att konsumenterna inte hittade de 
filtreringsmöjligheter som fanns tillgängliga på företagens webbshoppar, skulle ett föremål 
för vidare forskning kunna vara att undersöka kring en tydligare placering på dessa. Utifrån 
vår undersökning vill vi påstå att det även finns föremål för vidare forskning inom den 
individuella shoppingupplevelsen, såsom vilka faktorer konsumenterna skulle önska att 
skräddarsy på en webbshop. Vi föreslår även ytterligare forskning kring 
produktbeskrivningens påverkan på shoppingupplevelsen online, då undersökningen inte gav 
önskvärda resultat eftersom vi inte fick tillräckligt med underlag. För en mer fördjupad 
förståelse av produktbeskrivningens påverkan kanske forskning inom detta område vidare 
kan undersöka konsumentens användande av produktbeskrivningar. Ytterligare ett intressant 
forskningsområde skulle kunna vara utvecklingen av interaktiva bilder. Då interaktiva bilder 
uppskattas av många konsumenter samt har en betydande roll i köpbeslutet kan det vara 
intressant att undersöka utvecklingen av dess funktion och hur dessa bilder kan utvecklas. 
 
Vidare forskning kan med kunskap från denna uppsats bidra till att modeföretagen inom 
branschen förhoppningsvis kan minska konsumentens upplevda problem inom 
shoppingupplevelsen online. 
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10. Figurförteckning 

 
Figur 1: Research model, Hasan (2016). Egen illustration av modellen. 
 

 

Figur 2: Modifiering av Research model (Hasan 2016). Egen illustration.  
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Figur 3: NA-KD. (2017). Startsida. [fotografi]. [2017-04-27] 
 
 

 
Figur 4: NA-KD. (2017). Produktkategorisering. [fotografi]. [2017-04-27] 
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Figur 5: NA-KD. (2017). Produktgrupp klänningar, filtreringsmöjligheter. [fotografi]. 
[2017-04-27] 
 
 

 
Figur 6: NA-KD. (2017). Vald produkt - bilder, catwalkvideo, produktbeskrivning m.m. 
[fotografi]. [2017-04-27] 
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Figur 7: Bubbleroom (2017). Startsida. [fotografi]. [2017-04-27] 
 
 

 
Figur 8: Bubbleroom. (2017). Produktkategorisering. [fotografi]. [2017-04-27] 
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Figur 9: Bubbleroom. (2017). Produktgrupp klänningar, filtreringsmöjligheter. [fotografi]. 
[2017-04-27] 
 
 

 
Figur 10: Bubbleroom. (2017). Vald produkt - bilder, catwalkvideo, produktbeskrivning m.m. 
[fotografi]. [2017-04-27] 
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Figur 11: Modifiering av Research model (Hasan 2016). Egen illustration.  
 
 

 
Figur 12: Demonstrering av en del av Bubbelrooms filtreringsmöjligheter. 
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Figur 13: Skärmdump från eyetrackingdatan av respondent 2 när hen utförde 
uppgiften på NA-KDs webbshop. 
 
 

 
Figur 14: Skärmdump från eyetrackingdatan av respondent 2 när hen utförde 
uppgiften på Bubblerooms webbshop.  
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Figur 15: Modifiering av Research model (Hasan 2016). Egen illustration.  
 

11. Tabellförteckning 
 
Tabell 1 

Kön Antal 

Kvinnor 9 

Män 5 

 
Tabell 2 

Ålder Antal 

15-20 1 

21-25 10 

26-30 3 

 
Tabell 3 

Sysselsättning Antal 

Studerande 12 

Arbetar 2 
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Tabell 4 

Shoppingfrekvens  Antal 

En gång i veckan 1 

En gång varannan vecka 3 

En gång i månaden 4 

En gång var tredje månad 6 

 
 
Tabell 5 

Aktivitet Respondent (nummer) Totalt antal respondenter 

Hade lättare att navigera sig 
på Bubblerooms webbshop 
än på NA-KDs 

7, 8 och 14  
3 

Hade lättare att navigera sig 
på NA-KDs webbshop än på 
Bubblerooms. 

Ingen  
0 

Hade lätt att navigera sig på 
båda webbshopparna 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 
och 13 

 
11 

 
 
Tabell 6 

Aktivitet Respondent (nummer) Totalt antal respondenter 

Bläddrade och tittade 
igenom bilderna på vald 
klänning 

2, 3, 7, 9, 12 och 14 
 

 
6 

Bläddrade och tittade inte 
igenom bilderna på vald 
klänning 

1, 4, 5, 6, 8, 11 och 13  
7 

Bläddrade och tittade 
igenom bilderna på vald 
klänning enbart på 
Bubbleroom, men inte på 
NA-KD 

10  
 
1 
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Tabell 7 

Aktivitet Respondent (nummer) Totalt antal respondenter 

Läste 
produktbeskrivningarna 

12 och 14  
2 

Läste 
produktbeskrivningarna på 
Bubbleroom men inte på 
NA-KD 

5 och 10  
 
2 

Läste inte 
produktbeskrivningarna 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 och 
13 

 
10 

 

12. Bilagor 

12.1. Bilaga 1 
Frågeformulär för observation 
 

1. Kön 
❏ Kvinna 
❏ Man 
❏ Annat 

 
2. Ålder 
❏ 15-20 
❏ 21-25 
❏ 26-30 

 
3. Sysselsättning 
❏ Studerar 
❏ Arbetar 
❏ Arbetssökande 
❏ Annat 

 
4. Hur ofta handlar du mode online? 
❏ En gång i veckan 
❏ En gång varannan vecka 
❏ En gång i månaden 
❏ En gång var tredje månad 
❏ En gång i halvåret 
❏ En gång om året 
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12.2. Bilaga 2 
Intervjuguide  
 

1. Hur upplevde du shoppingupplevelsen på NA-KD? 
a. Hur upplevde du bilderna på produkterna? 
b. Hur upplevde du produktbeskrivningarna? 
c. Hur var det att navigera sig på webbshoppen? 
d. Vad hade du för förväntningar på shoppingupplevelsen hos NA-KD? 
e. Har du några önskemål om förbättringar på NA-KDs webbshop? 

 
2. Hur upplevde du shoppingupplevelsen på Bubbleroom? 
a. Hur upplevde du bilderna på produkterna? 
b. Hur upplevde du produktbeskrivningarna? 
c. Hur var det att navigera sig på webbshoppen? 
d. Vad hade du för förväntningar på shoppingupplevelsen hos Bubbleroom? 
e. Har du några önskemål om förbättringar på Bubblerooms webbshop? 

55 


