
EXAMENSARBETE I INFORMATIONSARKITEKTUR, INRIKTNING WEBBREDAKTÖR 
AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT 

2017 
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

En studie av e-handelskonsumenters behov 
Med fokus på textilindustrin 

  
  
  

DANIEL VÅNGSTRÖM 
KASPER JOSEFSSON 

  
  
  

 © Daniel Vångström/Kasper Josefsson 
Mångfaldigande och spridande av innehållet i detta arbete 

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 

 



 

 
Svensk titel: En studie av e-handelskonsumenters behov - Med fokus 

på textilindustrin. 
Engelsk titel: A study about E-commerce consumers needs - With focus  

on the textile industry. 
Författare: Daniel Vångström, Kasper Josefsson 
Färdigställt: 2017 
Abstract: The focus of this paper is to research a general need on  

E-commerce websites, and a specific need on websites in the 
textile industry. The purpose is to get an understanding of what 
consumers find important when shopping online. The research 
methods include participants who are experienced with either 
shopping online and/or the textile industry. The results of the 
research was made into a development proposal for a 
company in the textile industry. Their goal is to increase sales 
and explore new tools for selling their products. The 
development proposal was made to cater the company's 
needs. 

Nyckelord: Webbshop, textil, kundbehov, e-handel 
 
  

 
  

1 



 

 
Innehållsförteckning  
1      Introduktion………………………………………………………………………………….. 4 

1.1   Bakgrund………………………………………………………………………………….. 5 
1.2   Problembeskrivning………………………………………………………………………. 6 
1.3   Syfte och frågeställningar………………………………………………………………… 6 
1.4   Avgränsningar…………………………………………………………………………….. 7 
1.5   Disposition………………………………………………………………………………… 7 

2      Tidigare forskning och analysverktyg…………………………………………………… 9 
2.1   Tillit och säkerhet……………………………………………………………………….... 9 
2.2   Grafisk design…………………………………………………………………………….. 11 
2.3   Sökmotoroptimering…………………………………………………………………….. 12 
2.4   Sammanfattning…………………………………………………………………………. 13 
2.5   Analysverktyg……………………………………………………………………………. 14 

3      Metod och material………………………………………………………………………… 15 
3.1   Intervju…………………………………………………………………………………… 15 

3.1.1 Material och urval - intervju………………………………………………………... 16 
3.2   Enkät……………………………………………………………………………………... 17 

3.2.1 Material och urval - enkät………………………………………………………….. 17 
3.2.2 Risker……………………………………………………………………………….. 18 

3.3   Tillvägagångssätt………………………………………………………………………... 19 
3.4   Analysmetod…………………………………………………………………………….. 19 

3.4.1 Intervju………………………………………………………………………………. 20 
3.4.2 Enkät………………………………………………………………………………... 20 

4      Resultat och analys……………………………………………………………………….. 21 
4.1   Resultat och analys från enkät…………………………………………………………. 21 
4.2   Resultat från intervju……………………………………………………………………. 26 

4.2.1 Design………………………………………………………………………………. 26 
4.2.2 Produktinformation…………………………………………………………………. 27 
4.2.3 Trygghet…………………………………………………………………………….. 28 
4.2.4 Miljöaspekter……………………………………………………………………….. 29 
4.2.5 Sticka ut från mängden…………………………………………………………….. 29 
4.2.6 Kundrelationer…………………………………………………………………….... 30 

5      Utvecklingsförslag……………………………………………………………………….... 31 
5.1   Utvecklingsförslagets genomförbarhet……….……………………………………………. 37 

6      Slutsatser och diskussion……………………………………………………………….. 38 
6.1   Vilka faktorer behöver uppfyllas för att en potentiell kund ska bli en kund?………. 38 
6.2   Vilka behov av informationsarkitekturen har användare vid besök på en webbplats 
som säljer textilier?………....…………………………………………………………………..39 

2 



 

6.3   Begränsningar…………………………………………………………………………… 40 
6.4   Förslag till vidare forskning……………………………………………………………... 40 

7      Referenser……………………………………………………………………………………. 42 

Bilaga A: Missivbrev……………………………………………………………………………… 44 

Bilaga B: Information till intervjudeltagare (E-post)………………………………………... 46 

Bilaga C: Efter intervjuerna (E-post)………………………………………………………….. 47 

Bilaga D: Intervjufrågor………………………………………………………………………….. 48 
 
Bilaga E: Enkätfrågor…………………………………………………………………………... ..49 

 
 
  
  

 

 
  

3 



 

1      Introduktion 
När ett företag gör valet att skapa och utforma en webbplats med webbshop handlar det om 
mer än att tillgodose de varor som önskas av kunderna. Detta bygger även på flera olika 
faktorer som fungerar i samspel med varandra. När kunden bestämmer sig för att handla 
över internet finns tre viktiga faktorer inblandade i bestämmandeprocessen, enligt 
E-barometern (2016). Att företaget erbjuder produkter som är svåra eller inte går att få tag 
på i en fysisk butik, därefter följer pris och bekvämlighet. Vana e-handelskonsumenter anser 
att bekvämligheten är den viktigaste faktorn, på grund av tid- och energibesparing.  
 
Lindgaard, Fernandes, Dudek och Browns (2006) genomförde en studie angående första 
intrycket på en webbplats. Resultatet från undersökningen visade att det tar i genomsnitt 50 
millisekunder för en webbplats att göra ett första intryck på en besökare. Webbplatsen bör 
vara tilltalande och tillgodose en besökares behov för att göra ett så positivt första intryck 
som möjligt. Det positiva första intrycket kan leda till att besökaren stannar kvar på 
webbplatsen, vilket kan resultera i fler köp. Steget från att agera som informativ webbplats till 
att bli en funktionell och effektiv webbshop kräver därför noggrann planering där kundernas 
behov måste tas i åtanke. Saknar webbplatsen viktiga visuella element, nödvändig 
information eller andra viktiga faktorer blir helhetsintrycket sämre och webbplatsens 
funktionalitet fallerar (Wackå, 2012, s.25, 95). 
 
En webbshop ska vara ett verktyg för företaget att nå ut till nya och befintliga kunder. Målet 
med utvecklingen av webbshoppen är att öka försäljningen via webbplatsen. Postnord, 
Svensk Digital Handel och HUI Research (2016) genomförde en undersökning angående 
svenskarnas handelsvanor på internet. Sedan 2003, då mätningarna började, har 
näthandeln i Sverige ökat varje år. Under 2016 skedde en ökning av köp via internet med 16 
% jämfört med 2015. Statistiken visar att intresset för att handla på internet är stort. Att 
företagen erbjuder sina produkter till försäljning på internet bör därför minimera risken att 
hamna efter på marknaden och istället leda till ökad försäljning.  
 
Denna kandidatuppsats kommer att redogöra för vilka behov och faktorer som krävs för att 
en kund ska känna tillräcklig tillit för att genomföra ett köp genom en webbshop. Arbetet 
kommer slutföras genom framtagandet av ett utvecklingsförslag med inriktning på 
informationsarkitektur samt en mindre prototyp för ett textilföretag. Rosenfeld, Morville, 
Arango (2015 kap. 2) definierar informationsarkitektur som “The art and science of shaping 
information products and experiences to support usability, findability, and understanding.”. 
Informationsarkitekturen är en viktigt del i arbetet att utforma en webbplats där besökaren 
hittar den information som önskas. Utvecklingsförslaget kommer därför främst att behandla 
vilken information som visas på webbplatsen samt på vilket sätt den ska finnas tillgänglig.  
 
Tidigare forskning som på olika plan behandlar kunders behov vid besök på 
e-handelswebbplatser kommer användas som utgångspunkt för studien. Tidigare forskning 
kommer kompletteras med nya datainsamlingar som gjort i samband med denna 
undersökning. Resultatet från undersökningarna kommer att leda fram till ett 
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utvecklingsförslag med mål att utforma riktlinjer för en uppdaterad webbplats. 
Förhoppningen är att presentera nytt och förbättrat innehåll samt nya funktioner som är 
tänkta att locka kunder till köp. Studien är tänkt att undersöka de faktorer som behövs för att 
en potentiell kund ska genomföra ett köp. 
 
Resultatet från undersökningarna kommer att visa både ett allmänt behov på 
e-handelswebbplatser och specifikt behov för webbplatser som säljer textilier.  

1.1   Bakgrund 
Uppdragsgivaren är företaget Bocotex som är beläget i Kinna. Detta företag säljer 
möbeltextilier och dess främsta målgrupp är andra företag. Möbeltextilierna är skapta för 
kontor och offentliga miljöer. Bocotex bygger på långa relationer med kunderna, då serier av 
möbeltextilier tillverkas under långa perioder. Detta ger kunderna möjlighet att köpa samma 
produkt som tidigare oavsett hur lång tid som passerat sedan föregående köp. Företaget vill 
nu ta ett steg framåt genom att erbjuda försäljning av sina produkter på Internet.  
 
Då Borås Wäfveri i augusti 2008 sålde rättigheterna för varumärket Borås Cotton till Bocotex 
har logistik, distribution, lager och administration tagits över av Bocotex. Utvalda textilier från 
företaget säljs vidare till olika distributörer, bland annat Tyggrossisten i Borås. Företaget 
uppmanar till samarbete med möbelfabrikanter, men även andra företag inom industri och 
inredning. 
 
Bocotex fäster i sin externa kommunikation särskilt stor vikt vid tidigare kunder och de 
relationer som med tiden byggts upp av företaget. Detta syns tydligt på webbplatsen i form 
av utförliga referenser till grossister, detaljister och fabrikanter. Webbplatsens utformning har 
före undersökningen få funktioner. Webbplatsen innehåller även kortfattad 
företagsinformation och kontaktuppgifter samt en presentation av fem olika textilier, troligen 
deras mest populära tyger. I nuläget är webbplatsen konstruerad för att visa upp företaget 
utan att driva en direkt försäljning.  
 
Webbplatsen ska locka till ytterligare kundrelationer genom att visa upp varumärket samt 
presentera ett mindre urval av produkter. Då företagets produkter säljs vidare via andra 
företag, exempelvis Tyggrossisten och andra avtalskunder, har köparna ingen egentlig 
koppling till företagets webbplats. Detta kan vara anledningen till att Bocotex avvaktat och 
därför inte vidareutvecklat webbplatsen förrän nu. 
 
Samarbete med företaget upprättades genom personlig kontakt då företaget önskade en 
nyutveckling. Behovet är en total uppdatering av den befintliga webbplatsen samt 
implementering av webbshop. Uppdragsgivaren önskar även sökmotoroptimering (SEO) för 
att nå ut till fler kunder.  
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1.2   Problembeskrivning 
Om Bocotex börjar sälja sina produkter via internet kan de följa med i utvecklingen av 
kundernas handlingsvanor, vilket kan resultera i en ökad försäljning. Innan någon form av 
internetförsäljning kan implementeras bör webbplatsen utformas på ett sådant sätt att den 
uppfyller besökarnas behov. Redish (2012, s.4-6) skriver att en väl fungerande webbplats 
bör kunna svara på de frågor som kunden har, samt hjälpa användaren att genomföra hens 
tänkta uppgift. En icke fungerande webbplats kan resultera i att besökaren tappar intresset. I 
nuläget är besökarnas behov okända, därför krävs det undersökningar som visar vilka behov 
besökare har på webbplatser med säljande syfte. 
 
Vid försäljning av textilier kan besökare och kunder ha specifika behov. Tidigare utförda 
pilotintervjuer med insatta personer inom textilier visade ett stort behov sett till information 
och hur den presenteras via en webbshop. Då det kan förekomma specifika behov ska det 
undersökas vilka dessa är, med fokus på informationsarkitektur. Att webbplatsen skapas 
utifrån en besökares behov kan leda till en positiv användarupplevelse. Det blir alltså ett 
fokus på informationsarkitekturen. 
 

1.3   Syfte och frågeställningar 
Webbplatsen ska vara säljande och locka nya kunder till köp. Bocotex befintliga webbplats 
behöver en uppdatering för att uppfylla såväl sina egna som kundernas behov. Webbshopen 
ska bli ett säljande verktyg för företaget. Det är därför viktigt att ta hänsyn till flera faktorer, 
bland annat en grafisk design som ger besökaren rätt känsla, inge trygghet samt agera 
säljande. Genom uppdatering samt implementering av dessa element är förhoppningen att 
det ska leda till att besökaren genomför köp. 
  
Studiens syfte är att undersöka kundens behov samt upplevelser vad gäller textila 
webbshoppar. Studien kommer ta reda på vad målgruppen önskar sig av webbplatser rent 
generellt samt granska de faktorer som upplevs nödvändiga för att bedriva en webbshop 
inom textilindustrin. Resultaten från den insamlade datan ska leda till framtagandet av ett 
anpassat utvecklingsförslag som ska ligga till grund för vidareutveckling av Bocotex 
webbplats. Tidigare forskning visar att faktorer som grafisk design, tillit och säkerhet har 
stark påverkan på kundernas vilja att genomföra köp, dessa områden ska därför granskas 
innan datainsamlingar genomförs. Granskning med hänsyn till tidigare forskning ska även 
göras på sökmotoroptimering och dess potentiella effekt på trafik till webbplatsen. För att 
utforska detta utgår studien från följande två frågeställningar: 
  

1. Vilka faktorer behöver uppfyllas för att en potentiell kund ska bli en kund? 
2. Vilka behov av informationsarkitekturen har användare vid besök på en webbplats 

som säljer textilier? 
 
Studien kommer att redovisa de faktorer som krävs för att en kund ska genomföra ett köp 
och hur viktiga dessa anses vara. Detta är tänkt att redovisa vilka generella behov som 
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kunden har vid e-handel. Den ska inte fokusera en specifik bransch. Potentiella kunder i 
detta sammanhang avser personer eller företag som är intresserade av att köpa produkter 
eller tjänster via internet. 
 
Vidare ska även en undersökning utföras som visar de specifika behov kunder har vid köp 
av textilier via internet, vilken information som anses viktig och hur den bör presenteras. Med 
utvecklandet av webbshoppen kommer Bocotex huvudsakliga målgrupp att expanderas 
genom att även inkludera privatpersoner.  
 

1.4   Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att fokusera på de faktorer som de potentiella kunderna upplever 
medför en bättre köpupplevelse. Resultatet från arbetet går att tillämpa på vilken typ av 
webbshop som helst och därför kompletteras arbetet med iakttagelser från personer inom 
textilindustrin. Eftersom det varit svårt att få kontakt med Bocotex befintliga kunder 
avgränsades undersökningen till att omfatta potentiellt nya kunder. De metoder och det urval 
som tillämpats anses ge tillräckligt med data för att återge ett utförligt resultat. Baserat på 
frågeställningarna och tidigare forskning ska arbetet ge detaljerade riktlinjer som kommer att 
ligga till grund för det utvecklingsförslag som studien utlovar. Utifrån studiens resultat 
kommer Bocotex webbplats att sökmotoroptimeras och uppdateras. Detta arbete ligger 
utanför uppsatsens ramar och kommer äga rum vid ett senare skede. 

1.5   Disposition 
Här följer en presentation av arbetets disposition. I rapportens andra kapitel kommer 
studiens centrala begrepp att presenteras och förklaras. Dessa begrepp baseras på Bocotex 
önskemål på webbplatsen. Kapitlet behandlar ämnesområden som kommer att ligga till 
grund för studien som helhet samt användas som komplement för arbetet. Delarna som 
presenteras är 2.1 Tillit och säkerhet, 2.2 Grafisk design samt 2.3 Sökmotoroptimering. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning samt en presentation av analysverktyg.  
 
Tredje kapitlet behandlar de datainsamlingsmetoder som har använts i studien. Del 3.1 
beskriver utförligt tillvägagångssätt, material och urval för intervjumetoden. Del 3.2 
behandlar enkätundersökningen, hur den utförts, diskussion kring material och urval samt 
risker med den typen av undersökningar. Tillvägagångssätt för samtliga 
datainsamlingsmetoder presenteras i del 3.3 som beskriver hur dessa utfördes. Kapitlet 
avslutas med en genomgång av tänkta analysmetoder. 
 
Resultatet från undersökningen presenteras i kapitel 4. Del 4.1 behandlar resultatet och 
analys från enkätundersökningen. Denna del innehåller även analys av resultatet. Del 4.2 
presenterar resultatet och analys från de genomförda intervjumetoderna. Vidare disponeras 
de behandlade teman som tagits fram i studien. 
 
I det femte kapitlet presenteras det utvecklingsförslag som studien lett fram till. Kapitlet 
behandlar förslag på funktioner och webbsidor baserat på resultaten från undersökningarna. 
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Delarna ger i korta drag utvecklingsförslag på produktsida, kassasida, sidfot, startsida, 
navigation, responsivitet samt sökmotoroptimering. 
 
Uppsatsens sjätte kapitel innehåller studiens slutsatser. Här lyfts de viktigaste delarna av 
resultatet fram och diskuteras utifrån den tidigare forskningen samt genomförda 
datainsamlingsmetoder. Sammanfattningen innehåller egna reflektioner och tankar kring 
utförd studie och de frågeställningar som besvarats.  
 
Avslutningsvis följer en lista av de referenser som använts under arbetet, bilagor av 
datainsamlingsmaterialet, enkätfrågor, intervjufrågor, missivbrev samt information som 
skickades till intervjudeltagarna.  
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2      Tidigare forskning och analysverktyg 
För att kunna skapa en webbshop som lockar till ytterligare köp och nya kunder krävs att 
flera faktorer tillämpas i skapandet av utvecklingsförslaget. Baserat på de önskemål som 
Bocotex givit har teman för tidigare forskning valts ut. Då företaget önskat en uppdatering av 
den befintliga webbplatsen kommer dessa teman att ha stor betydelse i uppsatsen. Genom 
att studera säkerhet för en kund vid handel via internet ges vidare kunskap om hur företaget 
bör tänka vid utvecklandet av webbshopen. Begreppet tillit kommer granskas för att få bättre 
insikt i den påverkan den har på kunderna. Bill och Larsson (2014) understryker att trots att 
den egentliga säkerheten är viktig måste den kompletteras med andra faktorer för att skapa 
en funktionell och visuell helhet, till exempel grafisk design. Därför ska det undersökas vad 
som ger kunder en känsla av säkerhet och vad som skapar en visuell och funktionell helhet. 
Då företaget även önskade en sökmotoroptimering av webbplatsen ska även detta ämne 
granskas. 
 
Tidigare forskning inom relevanta ämnen kan hjälpa skapandet av riktlinjer i en 
utvecklingsplan. Vidare är tanken att frågeställningarna ska besvaras med hjälp av 
datainsamlingar samt den sökta forskningen. 

2.1   Tillit och säkerhet 
Tillit är en faktor som starkt påverkar kundens vilja att gå vidare på webbplatsen. Att direkt 
göra kunden bekväm och trygg kan leda till fler köp. Tidigare forskning ger en inblick i 
begreppet tillit och ger riktlinjer på hur en trygg och tillitsfull webbplats skapas. Att Bocotex 
webbplats inger kunder en känsla av trygghet anses som en viktig faktor i studien. Genom 
en analys av begreppet tillit är förhoppningen att få bredare uppfattning om tillitens påverkan 
på trygghetskänslan. Detta ska hjälpa till i utvecklandet av en funktionell, säker och grafiskt 
tillfredsställande webbplats.  
 
Larsson och Runesson (2014 s, 10) presenterar baserat på deras enkätundersökningar flera 
intressanta resultat angående tilliten till den digitala utvecklingen. Resultaten kan ses som 
viktiga för att få vidare förståelse vid arbete med webbplatsen samt webbshopen. Bland 
annat kan konstateras att institutioner såsom banker, bibliotek och traditionella medier 
lyckats bibehålla sin tillit under den digitala övergången. Många utav dessa institutioner 
tillgodoser användare med transparenta system som möjliggör insyn. Tillsammans med 
tillitsfullt bemötande skapar detta ökad tillit mellan användare och företag. Vid utvecklandet 
av Bocotex webbplats kan det därför vara viktigt att implementera transparens så att 
potentiella kunder lättare kan överskåda företaget och dess syfte. Ett företag som Bocotex 
som är nytt på e-marknaden behöver bygga upp en tillit hos kunden gentemot företaget. Att 
kunderna genast ska lita på ett nytt e-handelsföretag upplevs som orimligt och det kan därför 
ses som extra viktigt att låta denna tillit byggas upp under en längre period. Genom 
skapandet av en webbshop menar Grupta (2014) att företaget upplevs som mer transparent. 
Där kan personlig kontakt till kunden kan knytas, för att locka kunder kan den sortens 
kontakt vara viktig. 
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För att få en djupare förståelse om tillit och dess betydelse samt få inblick i vad som kan 
komma att krävas av Bocotex för att skapa tillit mellan kund och företag är det viktigt att ta 
upp tillit som begrepp. Bill och Larsson (2014 s, 15-17) beskriver begreppet utifrån olika 
forskartraditioner. Den enklaste förklaringen handlar om känslan av att kunna lita på och bli 
positivt mottagen av motparten, eller åtminstone neutralt. Motsatsen handlar om rädslan för 
ett negativt och respektlöst bemötande av motparten, eller till och med att motparten skulle 
vilja en illa. Detta kan i korthet beskrivas så att människor känner tillit respektive brist på tillit 
beroende på motpartens bemötande - såväl det digitala som det fysiska bemötandet.  
 
Som nämnts tidigare visar Lindgaard, Fernandes, Dudek och Browns (2006) studie att det 
första intrycket hos kunderna är viktigt. Ett bra första intryck skapas genom ett bra 
bemötande. Även det visuella helhetsintrycket har stor påverkan på kunden. 
 
Kelton, Fleischmann och Wallace (2008) beskriver tillit som ett rent psykologiskt attribut, 
nämligen benägenheten att lita på någon. Detta attribut är förankrat i mottagarens 
personlighet. Ju högre tilliten är, desto större är sannolikheten att individen litar på 
motparten. Detta är något som upplevs svårt att påverka men med hjälp av ett positivt, 
funktionellt och visuellt bemötande bör tilliten höjas. Digitalt kan tillit skapas genom tekniska 
aspekter, såsom certifieringar och kvalitet på mjukvara. Bill och Larsson (2014 s, 17) 
förklarar begreppet ”trusted computing” som handlar om att stärka tilliten i tekniska 
datasystem, till exempel genom särskilda certifikat. Den tekniska tilliten kan därför skapas på 
en webbplats genom tillämpning av säkra system men även tillfredsställande layout och 
design. 
 
Slutligen bör det undersökas om säkra tekniska system kan skapa en fullständig känsla av 
tillit. Enligt en undersökning utförd av Larsson och Runesson (2014 s, 10) konstateras att 
säker teknik spelar en viss roll för tilliten, dock kan det inte ses som en tillräcklig förutsättning 
för att skapa total trygghetskänsla hos kunden. En teori tros vara att kunden själv har svårt 
att bedöma säkerhet och hur ett tekniskt system ska fungera. Flera andra faktorer måste tas 
med för att tillsammans kunna skapa en säker helhet för kunden. Bill och Larsson (2014 s, 
17) skriver att detta kan uppnås genom att komplettera med användbarhet, hur 
informationen presenteras och kvalitetssäkras. Om säkerheten på webbplatsen är hög men 
systemet upplevs av användarna som irriterande, obegripligt eller svårhanterat spelar 
säkerheten liten roll.  
 
En undersökning utförd av E-barometern (2016) presenterar deltagarnas olika köpmönster. 
Data har samlats in genom månadsundersökningar med 1000 respondenter per 
undersökningstillfälle. En undersökning kring webbshoppars layout och information visar 
bland annat att det totala priset på varorna och tydlig information upplevs viktigare än 
navigationen, sökfunktionen, kundtjänsten och utbudet (E-barometern, 2016, s.37). Att 
webbplatsen var säkerhetscertifierad samt hade låga priser upplevdes av respondenterna 
som mindre viktigt, detta stärker påståendet att säkerheten skulle ha en mindre påverkan på 
kunden än utformande och design. Att handla på internet kan självklart medföra risker, detta 
har presenterats av Polisen (2016) som listar viktiga saker kunden bör tänka på innan köp 
genomförs. Många av dessa tips innefattar betalningsmöjligheter. Polisen uppmanar till att 
enbart använda sig av kända och etablerade betalningstjänster, såsom PayPal och 
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Internetbank. Kunden ska även undvika postförskott, detta upplevs osäkert då kunden sällan 
har möjlighet att undersöka paketet innan köp genomförts (Polisen 2016). Med hjälp av flera 
säkra och etablerade betalningssätt får kunden valmöjligheter och kan på så vis känna en 
ytterligare trygghet.  
 
Hur en webbshop kan påverka företaget skriver Grupta (2014) om. Här följer en 
sammanfattning av tre aspekter som nämns av författaren som kan ha en positiv påverkan 
på företaget: 

● Internet är en effektiv källa för information. Att det finns information om produkterna 
som företaget säljer leder till att kunderna inte behöver söka upp den informationen 
genom andra källor. Det innebär att en anställd på företaget inte behöver hålla en 
dialog med kunderna angående produkter. Det kan vara en fördel för kunden och 
företaget. Det visar hur viktigt det är med information som uppfyller kundernas 
informationsbehov. 

● En webbshop kan även leda till billigare transaktionskostnader. 
● Företaget blir transparent, kunderna kan få en bättre inblick i företaget. 

 

2.2   Grafisk design 
Bill och Larson (2014) skriver att den egentliga säkerheten inte behöver ha någon påverkan 
på huruvida kunden upplever trygghet på webbplatsen. Därför är det nödvändigt att 
undersöka faktorer som påverkar i en större utsträckning. Grafisk design är en av dessa 
faktorer. Att ta del av tidigare forskning kan ge en förståelse för hur en lyckad design kan gå 
till.  
 
Flavián, Guinalíu och Guerra (2006) presenterar resultat utifrån tre studier, och förklarar 
baserat på dessa vikten av den upplevda användbarheten. Användbarhet bidrar starkt till 
kundernas tillfredsställelse då fokus ligger i hur enkelt och hur lång tid det tar att lära sig 
systemet. 
 
Shneiderman och Plaisant (2013 s.466) menar att färgvalet vid utvecklandet av webbplatsen 
är av stor vikt. Om många färger används eller om två färger från olika spektrum ska 
användas, bör detta göras med försiktighet. Om detta inte utförs på rätt sätt finns risk att 
innehållet upplevs rörigt och svårt att förstå. Xu och Cai (2011) beskriver också vikten av rätt 
färgkombinationer som tillsammans med formen skapar goda känslor hos besökaren. 
 
Lindgaard et al. (2006) genomförde en studie angående första intrycket på en webbplats. 
Studien visade att det enbart tar 50 millisekunder för att göra ett första intryck. Detta 
understryker vikten av en tillfredsställande grafisk design. Undersökningen visar att en 
tillfredsställande utsida av webbplatsen ger den faktiska säkerheten en chans. 
Undersökningen visar tydligt hur stor del det visuella spelar in på helhetsintrycket och 
bekräftar att stor vikt bör läggas på de grafiska faktorerna. Detta påstående kan i viss mån 
stärkas av ytterligare forskning. Reinecke, Yeh, Miratrix, Mardiko, Zhao, Liu, Krzysztof och 
Gajos (2013) sammanställda datainsamlingar pekar på den stora roll som visuell komplexitet 
spelar för det första intrycket. Datainsamlingarna som Reinecke et al. (2013) genomfört visar 
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att webbplatser med mycket färgrikedom har mindre påverkan på det första intrycket än 
väntat. Det som upplevs ha störst påverkan är den visuella komplexiteten. Det är tydligt att 
grafisk design och visuell komplexitet påverkar användarupplevelsen. 
 
Att ge ett positivt första intryck är viktigt för att användaren ska använda webbplatsen och 
potentiellt bli en kund. Wells et al. (2011) utförde en undersökning som visar vad användare 
tycker ger ett positivt intryck. Resultatet visar bland annat att grafisk design har störst 
påverkan på den upplevda kvaliteten på webbplatsen och produkterna. Det ger en riktlinje i 
vad som är viktigt att fokusera på i skapandet av webbplatsen. Testerna visar också att 
utförlig produktinformation ger ett positivt intryck på kunden. Tillsammans med Grupta (2014) 
kan det visa att utförlig information som passar användarnas behov ger det bästa resultatet. 
Att enbart ha utförlig information räcker inte, den bör vara anpassad, annars kan 
informationen upplevas som överflödig och irrelevant för användaren. Undersökningen 
utförd av Wells et al. (2011) visar att designen har påverkan på hur informationen upplevs. 
Det som gav bäst intryck var en webbplats med bra design och utförlig information. 
Resultatet visar vikten av bra design tillsammans med utförlig information. Den ena aspekten 
ska inte utesluta den andra.  

 
2.3   Sökmotoroptimering 
Målet med sökmotoroptimeringen är att få besök till webbplatsen. Den ökade trafiken kan 
leda till fler kunder, då blir sökmotoroptimeringen ett marknadsföringsverktyg. Spencer et al. 
(2012, s.91) skriver att en anpassad sökmotoroptimering har en hög omvandlingsfrekvens. 
Omvandlingsfrekvensen kan användas för att räkna ut hur effektiv sökmotoroptimeringen är 
för att locka kunder. Antalet betalande / antalet besökare = omvandlingsfrekvens (anges i 
procent), kan även ta hänsyn till antalet besökare från sökmotorer för ett mer specifikt 
resultat. Att omvandlingsfrekvensen blir hög är målet. Det räcker inte att enbart locka in 
kunder till webbplatsen utan den ska även svara på kundens sökförfrågan. Spencer et al. 
(2012, s.91) nämner att en sökmotoroptimering av en webbshop ska ske efter produkterna 
finns tillgängliga på webbshopen. Om användarens mål är att utföra ett köp och webbplatsen 
misslyckas med att uppfylla det målet kan det kan leda till missnöje hos användaren, och 
risken finns att den personen aldrig kommer utföra något köp på webbplatsen.  
 

 
Figur 1 - Omvandlingsfrekvens formel  

 
En metod för att komma högt upp på sökresultatsidan är användningen av nyckelord. Vissa 
nyckelord kan det finnas hård konkurrens på, därför kan det vara en fördel att fokusera på 
mer specifika nyckelord och fraser. Resultatet från en sådan sökmotoroptimering kan vara 
en hög omvandlingsfrekvens, då besökarna som kommer från en sökmotor är ute efter 
något specifikt som företaget har. Spencer et al. (2012) beskriver att ingående länkar 
påverkar hur högt upp en webbplats kommer i en sökresultatsida. Dessa tips visar en tydlig 
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koppling mellan SEO och en ökad försäljning, om det utförs på ett korrekt vis. 
Omvandlingsfrekvensen kan tillämpas för att se om sökmotoroptimeringen har gett önskat 
resultat. 
 
Sökmotoroptimering är inte det enda företaget bör tänka på för att kunna nå ut till ytterligare 
kunder och på så vis kunna marknadsföra sitt företag. I en undersökning gjord av 
E-barometern (2016) tillfrågades företag om vilka tre förutsättningar som ansågs viktigast för 
marknadsföring. I samma undersökning tillfrågades även kunder som fick svara på vilka tre 
källor de upplevde viktigast för att hitta varor på internet. Inom företagen kunde konstateras 
att majoriteten upplevde sökordsoptimering som det viktigaste. Detta följdes av nyhetsbrev 
via E-post och sökordsannonsering. Resultaten från kunderna visade att majoriteten ansåg 
att själva butikens/varumärkets webbplats var viktigast, följt av Google. På tredje plats 
hamnade kundrecensioner och jämförelsesidor. Kommunikation mellan företag och kund är 
något som Leboff (2016, kap. 2) understryker är viktigt för att skapa starka förhållanden, vikt 
ska därför läggas på att företaget ska befinna sig där kunderna finns. 
 

2.4   Sammanfattning 
Den tidigare forskningen om webbshopar ger en översikt av vad som kan göras för att uppnå 
en funktionell webbshop. I många fall handlar det om att ta reda på användarens behov, för 
att kunna anpassa utefter dessa. En datainsamlingsmetod kan användas för att ta reda på 
vilka behov potentiella kunder kan ha. 
 
Säkerheten är en viktig faktor för en webbshop. En sammanställning av forskning kring 
begreppet “tillit” ger inblick i hur en digital tillit fungerar. Forskningen tar upp praktiska 
metoder för att skapa säkerhet, vilket kan påverka användarens tillit. Tidigare forskning om 
design visar att göra ett gott visuellt första intryck kan leda till en ökad trygghetskänsla hos 
en besökare. En balans mellan grafisk design, visuell komplexitet samt information kan få en 
positiv påverkan på användarupplevelsen. Detta understryker ytterligare vikten av att veta 
om användarens behov. Tillsammans med tidigare forskning ger detta djupare förståelse i 
vad som utgör en god design. Vid genomförandet av en sökmotoroptimering är det 
nödvändigt att veta om den når ut till rätt mottagare. Det gäller inte enbart att göra en 
sökmotoroptimering, den bör baseras på en potentiell kunds sökförfrågningar. 
 
Utifrån den tidigare forskningen har det sammanställts några faktorer som påverkar en 
besökares upplevelse på en webbplats. Faktorerna kommer vara till hjälp för framställningen 
av datainsamlingsmetoder. Eget utförda undersökningar kan visa vilka av dessa faktorer 
som påverkar användarupplevelsen mest.  

● Transparens 
● Säkerhetscertifikat 
● Tydlig information om företag och produkt 
● Etablerade betalmetoder 
● Grafisk design 
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2.5   Analysverktyg 
Vid studierna ska resultatet jämföras med tidigare forskning ur ett användarupplevelse 
perspektiv. Jämförandet kan leda till nya insikter som kan påverka utvecklingsplanen 
alternativt stärka den tidigare forskningen. Särskilda utgångspunkter har tagits fram för att 
agera som ett analysverktyg, samt visa på vilken forskning som ter sig mest relevant för den 
egna undersökningens syfte. 
 
Enligt en enkätundersökning presenterad av Bill och Larsson (2014) visar att säker teknik 
spelar en viss roll för tilliten men inte fullständigt. Den måste därför kompletteras med andra 
faktorer såsom information och användbarhet. Genom att undersöka hur den faktiska 
säkerheten påverkar kunderna, och vilka faktorer inom säkerhet kunderna anser viktigast 
kan en grundläggande förståelse för hur en webbplats som upplevs säker skapas.  
 
Wells, et al. (2011) undersökning visar att design har störst påverkan på den upplevda 
kvaliteten på webbplatsen och produkterna samt på hur informationen upplevs. Det visar att 
design har påverkan på användarupplevelsen. 
 
Flavián, et al. (2006) menar att användbarheten på en webbplats bidrar starkt till kundernas 
tillfredsställelse, det bör ses som en del av ett företags profil. 
 
Den tid det tar för en användare att skapa ett första intryck handlar om enbart 50 
millisekunder, det visar den stora vikt som en tillfredsställande design har (Lindgaard, et al., 
2006). Det är därför tänkt att undersöka huruvida kunderna upplever att designen påverkar 
deras trygghetskänsla. 
 
E-barometerns (2016) undersökning visade att sökordsoptimering upplevdes vara det 
viktigaste för marknadsföringen. Detta följdes av nyhetsbrev, sökordsannonsering och 
Facebook. Tanken är att undersöka om detta ändrats under det senaste året och på så vis 
få en uppdaterad syn på ämnet. 
 
E-barometerns (2016) undersökning presenterade även vilka faktorer kunderna upplevde 
som den viktigaste källan för information. Undersökningen visade att webbplatsen anses 
viktigast för kunden, tätt följt av Googles sökfunktion. Undersökningarna som gjordes visar 
även att det totala priset på varorna tillsammans med tydlig information ses viktigare än 
navigationen, sökfunktionen, kundtjänsten och utbudet (E-barometern, 2016). Att 
webbplatsen var säkerhetscertifierad upplevde kunderna som minst viktigt. Den faktiska 
säkerheten kan betyda mindre för kunderna än grafisk design. Att ta reda på vad 
målgruppens behov är kan ge en klarare bild, det resultatet kan sedan jämföras med datan 
från E-barometern (2016).  
 
Omvandlingsfrekvensen kan användas för att räkna ut hur effektiv sökmotoroptimeringen är 
för att locka kunder. Antalet betalande / antalet besökare = omvandlingsfrekvens (anges i 
procent), kan även ta hänsyn till antalet besökare från sökmotorer för ett mer specifikt 
resultat. Målet är att procenttalet är högt. 
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3      Metod och material 
Först presenteras hur metoderna för datainsamling genomfördes, sedan förklaringar till 
varför dessa metoder tillämpades och slutligen hur analys av resultat utfördes. 

3.1   Intervju 
Intervjuer och enkäter utfördes med målet att ta reda på användarnas behov angående 
webbplatsen. Dessa behov innefattar bland annat design och information. Patel och 
Davidson (2011, s.82) menar att kvalitativa intervjuer lämpar sig för att upptäcka och 
identifiera egenskaper hos något. I starten av datainsamlingen fanns det lite information om 
användarnas behov, därför var det omöjligt att göra antaganden. En kvalitativ intervju var då 
lämplig för att få ett resultat som visar de behov som kan användas vid skapandet av 
utvecklingsförslaget. 
 
Sharp, Preece och Rogers (2015 kap. 7.4) skriver om de viktigaste faktorerna som bör has i 
åtanke vid utvecklandet av särskilda datainsamlingsmetoder. Dessa är att kunna fastställa 
målet, göra sitt urval av deltagare samt utföra pilotstudier. Målet med intervjuerna var att få 
en ökad förståelse för kundernas behov samt att få övergriplig kunskap om vilka åtgärder 
som bör vidtas vid utvecklandet av webbplatsen. 
 
Målet med intervjuerna var att upptäcka avgörande faktorer som tidigare inte hade 
definierats. Intervjuerna behandlade främst informationsarkitekturen på en webbplats som 
säljer textilier. Vilken information som behöver finnas tillgänglig för besökaren, även på vilket 
sätt, med målet att tillfredsställa besökarens behov.  
 
Patel och Davidson (2011, s.83) nämner att utförandet av pilottester fungerar för att insikt 
inom ämnet och ge utrymme för korrigeringar av metodmaterialet. För att säkerställa 
reliabiliteten har pilottester utförts vid ett tidigare skede med en grupp intervjudeltagare med 
kunskap inom textilier. Intervjufrågorna har på så sätt ändrats för att bättre passa studiens 
syfte. Patel och Davidson (2011, s.83) skriver att det är en fördel att vara påläst inom det 
område som ska studeras. Pilottesterna gav en djupare kunskap inom området som skulle 
studeras, den kunskapen har använts för att formulera frågor till fortsatta intervjuer. 
Intervjufrågorna är utformade baserat på den tidigare utförda pilotstudien. Flera testfrågor 
som utformades hade målet att ge resultat som visade målgruppens behov. Vid testerna 
framkom det vilka frågor som gav ett användbart resultat som passar syftet och målet. De 
andra frågorna ändrades eller togs bort.  
 
För att få en insikt i kundernas behov gällande webbplatsens innehåll utfördes kvalitativa 
intervjuer. Frågorna var utformade så att deltagaren har ett stort svarsutrymme. För att göra 
antaganden om kundernas behov krävdes det mer information än vad som fanns tillgängligt i 
starten av datainsamlingen. Som Patel och Davidson (2011, s.82) skriver är syftet med en 
kvalitativ intervju att ta reda på tidigare okända faktorer hos något eller någon. Det innebär 
att det inte går att formulera svarsalternativ. Intervjuerna var semi-strukturerade då frågorna 
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är bestämda men med möjlighet för deltagaren att utveckla sitt svar. Deltagaren kan då ge 
en djupare förklaring. Patel och Davidson (2011, s.82) föreslår skapandet av en lista med de 
teman som den kvalitativa intervjun ska behandla. Den kan ge riktlinjer vid utformningen av 
frågorna. Viktigt är då att frågorna behandlar dessa teman för att generera bästa möjliga 
resultat utifrån studiens syfte. Följande lista togs fram och användes i denna studie: 
 

● Grafisk design 
● Företagsinformation 
● Produktinformation 
● Hur företaget kan nå ut till nya kunder 
● Relationen mellan kund och företag via webbplatsen 

 
Vissa intervjuer utfördes öga mot öga, då är det av vikt att inte påverka deltagarna med 
ledande frågor, utstickande ansiktsuttryck eller rörelser som på något sätt kan influera svaret 
(Sharp et al., 2015, kap. 7.4). Som Patel och Davidson (2011, s.75) skriver kan sådant sätta 
deltagaren i försvarsställning. Det kan ge svar som egentligen inte reflekterar deltagarens 
åsikter eller tankar utan svar som hen tror passar frågorna. Patel och Davidson (2011, s.75) 
skriver att visa intresse och förståelse kan göra att deltagaren känner sig mer bekväm med 
att bli intervjuad. 
 
Resultaten från intervjufrågorna är tänkta att ge insikt i kundernas behov. Trots att behoven 
var okända vid starten av datainsamlingen fanns det förståelse för vilka ämnen frågorna 
skulle behandla, grundat i tidigare utförda pilotstudier och tidigare forskning. Det var 
exempelvis vilken produktinformation som ska finnas på webbplatsen och dess utformning.  
 

3.1.1 Material och urval - intervju 
Sharp et al. (2015, kap. 7.2) nämner urvalet och vikten av att intervjudeltagarna passar in 
med den tänkta profilen. Den tilltänkta gruppen innefattade personer med förankring inom 
textil och textilföretag. Dessa intervjupersoner kunde genom att svara på intervjufrågorna ge 
ett större helhetsintryck av vad som bör finnas på webbplatser som säljer textilier.  
Innan intervjuerna hölls konversationer genom e-post och inför intervjutillfällena skickades 
frågorna ut till deltagarna. Sharp, et al. (2015, kap. 7.4) förklarar att deltagare som befinner 
sig i sin egna miljö upplever sig mer avslappnade. Då deltagarna tidigt fick ta del av 
intervjufrågorna i god tid innan intervjuerna gavs chans till att utveckla svaren i en säkrare 
miljö. Tanken var att det skulle ge ett utförligare resultat. En risk med detta kan vara att 
deltagaren dikterar upp ett bredare svar. Detta kan resultera i att de spontana svaren uteblir. 
 
Deltagarna i intervjun bestod av fem personer med bred kunskap inom textilbranschen. 
Samtliga deltagare, med undantag av en ingår i Akademin för textil, teknik och ekonomi på 
Textilhögskolan i Borås. Deltagaren som inte arbetar på Textilhögskolan arbetar som 
textildesigner. Deltagarna från Textilhögskolan arbetar som lektorer eller 
universitetsadjunkter och driver särskilda program och kurser där. Samtliga hade bred 
kunskap inom textil och några hade även kunskap inom bland annat företagsekonomi, 
produktutveckling och designteknik. Deras kunskaper var tänkta att visa på vilken 
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information som är viktig för besökare på textila webbplatser och hur den ska visas. Flera av 
deltagarna har olika inriktningar och kan bidra med spetskunskap inom deras specifika 
kunskapsområde. Förhoppningen var att resultatet ska ge tillräckligt med utgångspunkter för 
att informationen inom det specifika området ska uppfattas som tillfredsställande, och 
tillräckligt för att framställa ett utvecklingsförslag. 
 
Före intervjuerna hade utförts kontaktades deltagarna igen för att få tillåtelse att citera dem i 
rapporten.  

3.2   Enkät 
Målet med enkäterna var att ge en insikt i de behov som kunder har vid försäljning av 
textilier på internet. Till skillnad från intervjuerna behandlade enkäterna kända faktorer som 
påverkar kunders upplevelser på en webbplats, exempelvis information och design. Dessa 
faktorer är framtagna från tidigare forskning inom ämnet och pilotstudier. 
 
Enkäterna utfördes för att undersöka kunders behov på e-handelswebbplatser. Frågorna 
behandlade därför flera aspekter som användes för utvecklingsplanen. Enkäter skickades ut 
som länkar till elever på Textilhögskolan i Borås genom sociala medier. Tillsammans med 
resultatet från intervjuerna kommer enkätresultatet ligga till grund för utvecklingsplanen för 
Bocotex webbplats. Intervjuerna har fokuserat på tidigare icke definierade faktorer som kan 
vara avgörande för om en besökare kommer bli en kund, medan enkäterna behandlade 
redan kända och etablerade faktorer som påverkar besökarens upplevelse och 
tillfredsställelse på en webbshop. 
 
Ett område som undersöktes är hur besökare på webbplatsen kan bli kunder. Enkäten hade 
ett stycke som berör hur viktiga vissa egenskaper är när en person väljer att handla eller inte 
handla från en webbshop. Det kan vara svårt för deltagaren att veta vad som får dem att 
utföra ett köp, att då ställa frågor om specifika egenskaper kan få deltagaren att tänka i rätt 
bana och uttrycka sin attityd till vissa aspekter. För att ge ett stort svarsutrymme skedde 
detta i form av ett attitydformulär, som en del av enkäten. Deltagaren fick en skala som 
sträckte sig mellan 1 till 5, där 1 innebar något som är mindre viktigt och 5 visar det som var 
mycket viktigt för deltagaren. På så vis kunde deltagarna ge uttryck för hur hen uppfattade 
de olika aspekterna. 
 
Ytterligare ett attitydformulär fanns i enkäten som undersökte vad som får en kund att utföra 
ett köp. Där studeras aspekter som trygghet och vad webbplatsen erbjuder en kund. 
Resultatet från detta formulär kan reflektera vad som får en kund att återkomma till en 
e-handelswebbplats för att göra köp. Informationen kommer sedan användas för att anpassa 
webbplatsens innehåll för att bättre passa återkommande kunders behov.  

3.2.1 Material och urval - enkät 
Enkäten skickades ut till elever på Textilhögskolan i Borås. För att nå ut till eleverna 
publicerades enkäten på Textilhögskolans Facebook-grupp, samt utvalda grupper för 
Textilhögskolans studenter där många av eleverna är medlemmar. Eftersom enkäten 
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besvarades online upplevdes Facebook som rätt forum att nå ut till så många deltagare som 
möjligt på ett effektivt sätt. Det inte gick att att undersöka hela populationen med personer 
som använder eller har använt webbshoppar, eftersom den var för stor. Enkäten skickades 
ut till en stor grupp personer utan fokus på specifika individer, som själva fick välja om de 
ville delta. Som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) skriver är det ett 
självselektionsurval. I en sådan undersökning är det svårt att kontrollera vem som svarar, ett 
problem är då att en viss grupp blir överrepresenterade i undersökningen, det kan göra att 
resultatet blir missvisande. Undersökningen som utfördes fokuserade inte på vem 
deltagaren var. Metoden bedömdes då som lämplig för att nå ett resultat som visar ett 
allmänt behov på e-handelswebbplatser.  
 
Frågorna besvarades med kryssrutor och attitydformulär. Enkäten utformades för vana 
e-handlare.  
 
Enkäterna skapades i ett program i Google Drive som heter Google Forms. Programmet har 
de funktioner som frågorna krävde. Det finns möjlighet att välja vilken typ frågan ska vara 
och hur deltagaren ska kunna svara. En fördel är att enkäterna kan ske online, deltagare får 
en länk som tar dem direkt till enkäten. Efter att svaren har kommit in kan programmet 
sammanställa resultaten i diagram. Det kan hjälpa att sätta svaren i perspektiv. Det finns 
också möjligheten att se svar från enskilda personer.  
 
Som kompletterande metod utfördes intervjuer. Då majoriteten av deltagarna i 
enkätundersökningarna besatt liten kunskap om textilbranschen sågs det som viktigt att göra 
en undersökning där deltagarna är kunniga personer inom ämnet.  

3.2.2 Risker 
Enkäten publicerades genom sociala medier, vilket innebär särskilda risker. Eftersom 
Textilhögskolans Facebooksida var offentlig kunde vem som helst besvara frågorna. Det 
behöver dock inte ses som ett problem. Eftersom frågorna utvecklades för att behandla olika 
individers behov vid e-handel och inte specifikt riktade sig på textilrelaterade frågor kunde 
dessa besvaras av i stort sett vem som helst.  
 
Enkäten bestod av frågor angående deltagarnas attityd gentemot olika aspekter. 
Användaren fick då svara med hjälp av kryssrutor som gick från skala 1 till 5. Patel och 
Davidson (2011, s.81) skriver att det kan uppstå problem med att deltagare undviker att 
svara med ändpunkterna i skalan eftersom det finns en viss benägenhet hos människor att 
dras mot mitten av en skala. Detta var viktigt att ha i åtanke vid analysen av resultatet då det 
kan tolkas annorlunda om det är så att deltagarna undvikit ändpunkterna. 
 
I enkätstudien fanns inget behov av att veta vilka personer som svarat på den. Valet blev då 
att utföra undersökningen utan bakgrundsfrågor. Detta gjorde att deltagarna blev mer 
anonyma. Patel och Davidson (2011, s.74) skriver att det är viktigt att deltagaren känner till 
om svaren på enkäten kommer vara anonyma eller ej. Det är dessutom viktigt att tydligt 
klargöra syftet. Den informationen fanns tidigt i enkäten. Om informationen inte hade funnits 
finns risken att deltagarantalet hade blivit lägre, på grund av osäkerheten hos deltagaren. 
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3.3   Tillvägagångssätt 
Enkätfrågorna var från början tänkta att utvecklas för vana personer inom textilbranschen 
men eftersom frågorna inte behandlade textilföretag utan fokuserade på e-handel kunde 
urvalet breddas. Informationsflödet på Facebook sker fort och därför kan inlägget ha 
försvunnit i mängden efter tiden, därför krävdes ytterligare åtgärder för att nå ut till fler 
personer. Efter diskussion gjordes valet att bredda populationen och urvalet. Istället för att 
enbart undersöka personer kunniga inom textil tillfrågades även personer med erfarenheter 
inom e-handel. Facebook ansågs fortfarande som ett användbart verktyg för att nå ut till 
många samtidigt. Det kan ses som ett självselektionsurval, som Esaiasson, et al. (2007) 
skriver om. Efter att enkäten publicerats på en större offentlig grupp på Facebook ökade 
antalet svar. Totalt tillkom det 50 svar, vilket innebär att det totala deltagarantalet blev 56. 
Detta innebar att resultatet till viss del innehöll svar från textilkunniga studenter som sedan 
kompletterats med individer allmänt kunniga inom e-handel. 
 
Intervjufrågorna utformades för att passa den tilltänkta målgruppen samt för att få svar som 
kunde hjälpa framtagandet av ett utvecklingsförslag. Kontakt upptogs med samtliga 
deltagare genom e-mail även vidare kontakt hölls via e-mail. Vissa konversationer hölls även 
genom en chattjänst på högskolans webbplats. Detta eftersom majoriteten av deltagarna var 
lektorer på Textilhögskolan och det upplevdes som det mest effektiva sättet. 
 
Urvalet av högskolelektorerna gjordes genom att noggrant undersöka vilka deltagare som 
kunde tänkas ge mer utförliga svar baserat på deras titel och de kurser som de undervisar. 
Senare skickades förfrågningar ut till var och en av de potentiella deltagarna. I e-mailet 
beskrevs syftet med intervjuerna och information om hur intervjun skulle gå till. De deltagare 
som svarade på utskicket fick vidare instruktioner om intervjuprocessen och efter detta 
sattes en tid. Tre av intervjutillfällena utfördes under samma dag och de två återstående 
intervjuerna genomfördes senare under veckan. Vid varje intervjutillfälle avsattes 30 minuter. 
Intervjuerna tog ungefär tjugo minuter vardera, de återstående tio minuterna upplevdes 
nödvändiga ifall deltagarna önskade ge mer utförliga och detaljerade svar. Under intervjun 
ställdes frågorna i en bestämd ordning som de formulerats med god tid för deltagaren att 
uttrycka sig. För att deltagarna skulle ge tillräckligt utförliga svar på frågorna ställdes 
följdfrågor, detta gjorde att intervjun kunde fortsätta ytterligare och resulterade i bredare svar 
och åsikter.  
 
Svaren blev dokumenterade på papper samt med hjälp av ljudinspelning med mobiltelefon 
för att senare kunna transkriberas. 

3.4   Analysmetod 
Data som samlats in med hjälp av de olika metoderna är både kvalitativ och kvantitativ och 
ska därför analyseras och presenteras på olika sätt. Undersökningsresultatet presenteras på 
ett sätt som ska vara enkelt att överblicka och förstå. Analysen kommer ske med fokus på 
användbarhet. Datan som samlats in från undersökningarna kommer att jämföras med den 
tidigare forskningen som ingår i analysverktyget, det kan validera den insamlade datan eller 
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ge en bredare bild. På så vis kan slutsatserna visa en tydligare bild över vad som krävs av 
Bocotexs webbplats för att uppfylla deras målgrupps behov. 
 

3.4.1 Intervju 
Under intervjutillfällena gjordes både ljudinspelningar samt skriftliga anteckningar. Tack vare 
ren och klar ljudupptagning kunde transkriberingen ske relativt problemfritt. Sharp, et al. 
(2015, kap. 8.2.1) menar att det är värt att tidigt besluta vilken data som behöver 
transkriberas. Intervjupersoner håller sig inte till ämnet, det kan ge svar som inte är relevanta 
för undersökningens ändamål. Valet blev att transkribera det som ansågs viktigt för det 
tänkta målet och syftet, det som uteslöts var vissa anekdoter och exempel.  
 
Sharp, et al. (2015, kap. 8.4) menar att första steget för att få en överblick över insamlad 
data är att identifiera återkommande mönster i resultatet, samt finna gemensamma teman. 

3.4.2 Enkät 
Data från enkäterna fanns redan presenterad i Google forms databas, data kunde därför 
användas direkt och skrivas ner för vidare analys och presentation. Insamlad data visas i 
procent och presenteras i tabeller.  
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4      Resultat och analys 
Kapitlet presenterar resultatet från intervjuer och enkäter och analys av undersökningarna.  

4.1   Resultat och analys från enkät 
 
Resultaten från enkäten är avrundade till hela procent. Totalt deltog 56 personer i enkäten. 
 
Vad anser ni inger mest trygghet vid ett besök av en webbplats? 

En tilltalande design Särskilda certifikat 
(säker e-handel 

m.m) 

Olika 
betalningsmetoder 

Utförlig 
företagsinformation 

14 % 43 % 16 % 27 % 
Tabell 1 
 
Vilka källor är viktigast för dig/er när du ska handla en vara på nätet? 

Butikens 
egna 

webbsida 

Google 
(eller andra 
sökmotorer

) 

Kundrece
nsioner 

Jämförelse
sidor 

Rekomme
ndation 

från 
vänner 

Nyhetsbre
v via 

e-post 

Nyhetsutsk
ick via 
Brev 

22 % 16 % 41 % 5 % 14 % 2 % 0 % 
Tabell 2 
 
Vilket betalsätt vill du helst använda när du handlar en vara på internet? 

Faktura Direktbetalnin
g i bank 

Postförskott Konto- eller 
kreditkort 

Paypal Swish Annat 

38 % 21 % 0 % 25 % 9 % 5 % 2 % 
Tabell 3 
 
Hur vill du helst få erbjudande från en webbutik där du är kund? 

Genom e-post Genom 
hemsidan 

Genom 
brevlådan 

Genom sms Genom 
webbplatsens 
sociala medier 

45 % 23 % 2 % 12 % 18 % 
Tabell 4 
 
 
På frågan angående vad som inger mest trygghet vid besök av en webbplats svarade 43 % 
att särskilda certifikat, som säker e-handel, är den viktigaste faktorn. Detta resultat stämmer 
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inte överens med Bill och Larsson (2014) och E-barometerns (2016) resultat. Deras 
undersökningar kom fram till att säkerhetscertifikat spelar liten roll för den upplevda 
tryggheten. Baserat på den tidigare forskningen är resultatet från enkäten oväntat. En 
anledning kan vara att undersökningarna har olika syften och är utformade efter dessa. I 
E-barometerns (2016) undersökning var den viktigaste faktorn för deltagarna totalpriset. 
Beroende på utformningen och andra eller fler deltagare kan svaren bli annorlunda. Frågan i 
enkäten var till för att ge en uppfattning om vad målgruppen prioriterar högst när de besöker 
en webbplats. Vid skapandet av utvecklingsförslaget kan det ge riktlinjer för vad som är 
viktigast för besökaren.  
 
Enkäten visade att utförlig företagsinformation inger extra trygghet hos kunderna. Detta 
stämmer överens med Grupta (2014) som menar att ett transparent företag kan leda till en 
mer personlig kontakt till kunden. Att företaget har en utförlig information om produkternas 
ursprung, samt information om de anställda och utförliga kontaktuppgifter bidrar till att 
kunderna har lättare att lita på företaget.  
 
Vad den första frågan har gett är en uppfattning om behov kring faktorer som påverkar 
upplevelsen av  trygghet på webbplatser. Viktigast enligt deltagarna var säkerhetscertifikat. 
Mellan faktorn med flest svar och den med minst skiljde det enbart 29 procentenheter. Detta 
visar att alla faktorer som undersökts är viktiga och bör tas i beaktande. 
 
Enkäten visade att kundrecensioner var en viktig källa för deltagarna vid köp av en vara. Det 
kan vara recensioner på den egna webbplatsen eller utomstående källor. Detta stärks även i 
attitydformuläret där 41 % ansåg att kundrecensioner var en viktig faktor innan kunden 
bestämde sig för att handla från en webbplats. Många e-handelsbutiker erbjuder kunderna 
möjligheten att skriva recensioner och ge betyg på deras produkter. På så vis kan kunden 
snabbt se omdömen om produkten utan att behöva söka den informationen från en annan 
källa. 
 
Uppdragsgivaren har som önskemål att få webbplatsen sökmotoroptimerad. Endast 16 % av 
enkätdeltagarna ansåg Google och andra sökmotorer som den främsta källan för information 
om företag. På Googles sökresultatsida kan det finnas kortfattad företagsinformation. Då är 
det viktigt att företagets egen webbplats har utförligare information. Enge et al. (2012, s.91) 
nämner att en sökmotoroptimering helst ska ske när en webbshop är färdig, annars finns 
risken att besökare inte hittar det som de är ute efter. Det gäller inte enbart säljandet av 
produkter på internet utan även besökarens informationsbehov. Ett jämförande mellan Wells 
et al. (2011) och Grupta (2014) visar att utförlig information som passar kunderna i 
kombination med god design är viktig. Resultatet från enkäten och tidigare forskning visar 
vikten av företagets egen webbplats och att sökmotoroptimering utförs efter att den är färdig. 
 
Faktura upplevdes enligt svaren på enkäten vara det mest önskade betalsättet, därefter 
önskade kunderna att betalning ska ske genom konto- och kreditkortsbetalning. Moderna 
betalsätt som PayPal och Swish hamnade långt ner i resultatet. Detta innebär inte att något 
av betalsätten ska tas bort från webbshopen. Resultatet från enkäten överensstämmer med 
det resultat som E-barometern (2016) kom fram till i sin undersökning. Även där lyftes 
faktura och konto eller kreditkort som det populäraste betalsättet. Baserat på resultat från 
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attitydformuläret rekommenderas att ett företag erbjuder så många betalningslösningar som 
möjligt för att täcka samtliga kunders behov. Vilken betalform varierar beroende på kund och 
produkt och handlar därför om vad kunden anser som lämpligast. 
 
Deltagarna från enkäten ville helst få erbjudanden via e-post (45 %). Att få erbjudanden via 
den officiella webbplatsen (23%) samt genom deras sociala medier (18%) hamnade på 
andra och tredjeplats.  
 
Att företaget befinner sig där kunden finns är tänkt att locka fler kunder till köp. Detta 
poängterar Leboff (2016, kap. 2) vikten av och menar att detta skapar ett starkare 
förhållande mellan kund och företag. Något som är värt att nämna är att erbjudanden som 
publiceras på webbplatsen samt sociala medier är något kunderna själva aktivt måste ta del 
av. E-post, SMS och brev skickas direkt till kunden och kan uppfattas som mer påträngande, 
därför är det nödvändigt att fråga om kundens tillstånd att skicka ut erbjudanden på detta 
sätt.  
 
Hur viktiga upplevs följande faktorer för att du/ni som kund fullföljer ett köp hos en 
webbplats? 
 
Resultatet presenteras med hjälp av numrering (attitydformulär). Från 1 som upplevs som 
“Mindre viktigt” till 5 som är upplevs “Mycket viktigt”. 

Faktor 1 2 3 4 5 

1. Att det är enkelt att handla 0 % 0 % 4 % 36 % 61 % 

2. Att ni som kunder känner er 
trygga med att handla från 
webbplatsen 

0 % 0 % 4 % 12 % 84 % 

3. Att företaget har ett brett 
sortiment utifrån den valda 
branschen 

0 % 11 % 32 % 37 % 20 % 

4. Att företaget är tydliga med vad 
totalkostnaden kommer att bli 

0 % 0 % 2 % 18 % 80 % 

5. Att inte behöva registrera sig för 
att genomföra köp 

7 % 2 % 37 % 29 % 25 % 

6. Att företaget erbjuder snabba 
leveranser 

0 % 3 % 36 % 36 % 25 % 

7. Att företaget erbjuder olika 
betalsätt 

2 % 4 % 14 % 48 % 32 % 

8. Att företaget erbjuder fri frakt 9 % 11 % 30 % 30 % 20 % 

9. Att företaget erbjuder flera olika 
leveranssätt 

11 % 18 % 37 % 29 % 5 % 

Tabell 5 
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Det är föga överraskande att respondenterna ansåg att det är viktigt med enkelhet, men det 
är ändå anmärkningsvärt hur viktigt det upplevs. Resultatet från attitydformuläret kommer 
hjälpa till att ge en överblick av prioriteringarna vid utvecklandet av en webbplats. Målet är 
att ta fram en webbplats som passar kundens behov.  
 
Att företaget utger en känsla av trygghet upplevdes av deltagarna vara den viktigaste faktorn 
för att fullfölja ett köp. Att totalpriset finns tydligt presenterat är ett sätt att uppnå en känsla av 
trygghet, det framkom tydligt i enkäten då 80 % av deltagarna ansåg som “mycket viktigt”. 
En annan faktor som deltagarna upplevde som viktig är att det är enkelt att handla från en 
webbplats. Dessa två faktorer är båda viktiga för att ge en helhetskänsla samt inge en digital 
tillit till företaget. Som Bill och Larsson (2014 s.17) skriver uppnås detta genom en 
kombination av användbarhet och den faktisk säkerhet.  
 
Vad som tydligt visades i resultaten är att kunden helst inte önskar registrera sig för att 
genomföra ett köp. För att bygga en bra relation bör företag därför inte kräva registrering av 
sina kunder. Om kunden önskar att få nyhetsutskick och erbjudanden skickat till sig kan 
registrering av detta ske vid köp på webbplatsen. 
 
Det framkom att deltagarna tyckte det är viktigt hur leveransen av varorna går till. Det visar 
vikten av att den informationen framgår tydligt. Det viktigaste för deltagarna var att företaget 
erbjuder snabba leveranser. Om leveranserna inte är snabba så är det viktigt att 
leveranstiden framkommer tydligt. Det kan vara ännu viktigare med tydlig information om 
leveranserna är långsamma. Annars kan det uppstå missförstånd som leder till att kunden 
inte vet om ordern är i bearbetning eller ens mottagen. Att ett företag erbjuder fri frakt och 
flera olika leveranssätt är upp till företaget och deras principer. Trots att fri frakt och 
valmöjligheter av betalsätt är viktigt för deltagarna finns det risk att ett företag inte kan 
tillgodose det. Ett företag kan erbjuda kunderna gratis frakt och olika leveranssätt är det 
viktigt att visa detta tydligt eftersom det kan påverka kunden till att genomföra ett köp. 
 
Hur viktiga upplevs följande egenskaper när du/ni beslutar vilken webbplats som ska 
handlas ifrån? 

Faktor 1 2 3 4 5 

1. Information om produkterna 0 % 2 % 5 % 45 % 48 % 

2. Produktbilder som visar produkten 
från flera vinklar och sammanhang 

0 % 2 % 9 % 32 % 57 % 

3. Bra sökfunktion 0 % 4 % 21 % 36 % 39 % 

4. Lättnavigerad webbplats 0 % 0 % 12 % 27 % 61 % 

5. Webbplatsens grafiska design 0 % 7 % 23 % 54 % 16 % 

6. Tydlig information om kundservice 0 % 2 % 27 % 28 % 43 % 

7. Webbplatsens utbud 2 % 2 % 36 % 39 % 21 % 
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8. Tydlig information om företaget 0 % 7 % 29 % 37 % 27 % 

9. Bilder som visar upp företaget och 
dess anställda 

36 % 36 % 16 % 12 % 0 % 

10. Att inte behöva registrering för 
att genomföra köp 

7 % 16 % 31 % 32 % 14 % 

11. Att webbplatsen har 
trygghetscertifikat (Trygg e-handel 
eller annat) 

2 % 9 % 12 % 38 % 39 % 

12. Att företaget/varumärket är 
välkänt 

5 % 11 % 27 % 52 % 5 % 

13. Att webbplatsen är responsiv 
(anpassad för mobiltelefoner) 

7 % 10 % 27 % 27 % 29 % 

14. Att webbplatsen erbjuder andra 
kunders omdömen och recensioner 

4 % 5 % 23 % 27 % 41 % 

Tabell 6 
 
Formuläret har gett en inblick i hur kunderna vill att produkterna ska visas på webbplatsen. 
Mest avgörande för köp på en webbshop var tydlig information om produkterna, samt bilder 
som visar produkten från flera vinklar. Bilderna skulle även med fördel kunna visas i olika 
sammanhang om produkten lämpar sig för detta. Enligt tester gjorda av Wells et al. (2011) 
kan det konstateras att mer utförlig produktinformation ger ett ökat positivt intryck hos 
kunden. Information ska vara utförlig samt vara anpassad efter kundernas behov. På så sätt 
kan kunden få sitt informationsbehov uppfyllt. Undersökningen av Wells et al. (2011) visade 
även att webbplatsens design har störst påverkan på den upplevda kvaliteten på 
produkterna samt webbplatsen som helhet. Det kan därmed konstateras att anpassad 
produktinformation kombinerad med designelement som bilder och filmer ger en särskild 
helhet som kunderna är ute efter. Att enbart välja en av dessa faktorer, oavsett vilken, 
lämnar kunden missnöjd.  
 
I enkäten framkom det att 54 % av deltagarna ansåg att den grafiska designen av 
webbplatsen är viktig. Samtidigt menade 23% att det inte är avgörande för att de ska utföra 
ett köp. Att fokusera på design ska inte ses som något negativt och för flera deltagare var 
det fortfarande viktigt. Det kan dock tyda på att funktion går före design. I enkäten framkom 
det också att en lättnavigerad webbplats var viktigt för deltagarna. Viktigt var också en bra 
sökfunktion. Dessa funktioner kan komplettera varandra för att ge användaren val när hen 
ska navigera på webbplatsen. Som Reinecke et al. (2013) och Lindgaard et al. (2006) 
skriver så påverkar designen det första intrycket på webbplatsen och kan göra besökaren 
nyfiken. Att sedan erbjuda väl fungerande funktioner kan göra att besökaren stannar kvar 
och utforskar webbplatsen.  
 
Resultatet från enkäten visade vilken sorts information om företaget som deltagarna tyckte 
är viktig. Det framkom att 36% av deltagarna ansåg att bilder på företag och anställda var 
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mindre viktigt. Att information finns om företaget, i form av text ansågs däremot som mycket 
viktigt (27%) och viktigt (37%). Det kan bero på att text kan ge mer information än en bild. I 
enkäten framkom det att information om kundservice är viktigt. Att den informationen syns 
tidigt och tydligt kan hjälpa till att bygga en trygg relation mellan kund och företag. 
 
Att webbplatsen är responsiv var viktigt för deltagarna i enkäten. Enligt en undersökning 
gjord av Davidsson och Findahl (2016) visas en ökning av internetanvändning via 
mobiltelefoner. Det har skett en stadig ökning varje år sedan 2010. Att satsa på att göra 
webbplatsen responsiv kan vara ett steg för att göra webbplatsen framtidssäker. Med 
utvecklingen av betalmetoder som till exempel Swish kan det bli allt mer populärt att göra 
köp via mobiltelefonen. 
  
Då tidigare studier visat att den grafiska designen inger förtroende och stärker band mellan 
kund och företag. Värt att nämna är att ett certifikat såsom trygg e-handel kan ses som ett 
grafiskt element, vilket då innebär att det är designen som påverkar kundens förtroende. 
Huruvida webbplatsen har någon faktiskt säkerhet är svårare för kunden att veta, men 
kunden kan då istället uppleva trygghet med hjälp av grafiska element. 

4.2   Resultat från intervju 
Intervjuresultatet struktureras baserat på de frågor som ställdes till deltagarna under 
intervjutillfällena. Frågorna behandlade design, produktinformation, trygghet, hur ett företag 
kan sticka ut från mängden samt kundrelationer. Flera svar som deltagarna gav behandlade 
miljöaspekter, därför lades dessa under en egen kategori.  

4.2.1 Design 
Alla deltagare tyckte att designen påverkar hur produkter på en webbplats upplevs, på både 
positivt och negativt sätt. En deltagare tyckte inte att en påkostad design räcker för att ge ett 
positivt intryck, men att det är en bidragande faktor. En annan deltagare uttryckte vikten av 
en webbplats design, sett till färg, typsnitt, och innehåll är uppdaterad. “Annars är det 
visuella, färger och typsnittet och sådant att det passar med företagets image. Att man får 
det att hänga ihop och på så sätt sticka ut.”. Den grafiska profilen skulle stämma överens 
med företaget enligt deltagaren. 
 
Samtliga deltagare uttryckte att de vill ha tydliga, högupplösta produktbilder som visar 
produkten från flera vinklar och sammanhang. Tyget kan då sättas i ett perspektiv för att ge 
en bättre förståelse för hur mönstret och texturen ser ut. Två deltagare uttryckte vikten av att 
kunna zooma in på bilderna. Två deltagare ville att bilder ska kompletteras med text 
eftersom en bild inte kan säga allt om tyget. En deltagare tyckte att det ska finnas fler bilder 
än text, “Bilder, bilder och bilder. Mycket bilder, väldigt lite text” sa deltagaren under 
intervjun. Utöver produktbilder ville en deltagare se inspirationsbilder på möbeltygerna. En 
deltagare berättade i intervjun om sin frustration över onödiga bildspel på webbplatser som 
upplevs irriterande och onödiga.  
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Kreativt nytänkande kan skapa visuella och originella webbplatser, men kan även resultera i 
webbplatser med krångliga funktioner och knepiga system. Kunderna kan då snabbt tappa 
intresse och lämna webbplatsen. 
 
Flera deltagare tyckte att det ska gå snabbt att hitta en produkt som de söker efter. En 
deltagare nämnde att utformningen av webbplatsen ska vara traditionell “Vad gäller 
webbplatsen skall det finnas väldigt tydliga menyer så att man vet vad man skall hålla sig till. 
Inte hitta på något nytt utan hålla sig till det som folk kan”. En faktor som en deltagare 
nämnde var scroll-listor, deltagaren ville inte scrolla sig fram för att navigera, allt ska vara 
synligt direkt.  

4.2.2 Produktinformation 
Flera deltagare uttryckte vikten av produktbilder, några nämnde att det ska kombineras med 
information. En deltagare uttryckte noga vilka faktorer och egenskaper som är viktigt att 
presentera till textilierna.“Om jag tittar på en textil, så tittar jag vad det är för fiberinnehåll, 
vad det är för bredd på tyget. Hur det förhoppningsvis skall skötas, hur dem själva tycker det 
skall skötas. Om den går att tvätta, vilken temperatur den skall tvättas i, och hur mycket det 
krymper. Jätteviktigt, speciellt om det är möbeltyg, så att man vet att det passar och går att 
tvätta, och passar efteråt. Och priset såklart”. En av deltagarna poängterade att tygets 
innehåll är den viktigaste egenskapen. Att veta måtten på tyget tyckte flera deltagare var 
viktigt, en deltagare vill också veta vad det minsta måttet som går att beställa är. 
 
Fyra deltagare nämnde under intervjuerna att de upplever olika certifikat och 
miljömärkningar som viktigt. Flera av dem nämnde Oeko-tex, som är Certifikat som 
informerar om att textilen i den färdiga produkten är fri från ohälsosamma kemikalier. Två 
deltagare nämnde att det är viktigt för kunden att veta vad den beställer, en av deltagarna 
ville att det i samband ska finnas förklaringar på de olika märkningarna och certifikaten. Då 
kan kunden läsa på och förstå vad de betyder. 
 
De flesta deltagare prioriterade information om hur produkter är framtagna, hur och vart de 
är tillverkade. Två deltagare uttryckte vikten av att företaget är svenskt och att texterna är på 
svenska. Om tygerna inte är svensktillverkade ville en deltagare veta hur företaget förhåller 
sig till tillverkningslandet “...då är det viktigt att veta det, hur förhåller sig det här företaget 
mot dem här länderna, och tillverkning och så vidare.“. Det skulle även framgå information 
om hur leveransen av produkten kommer gå till. Vidare hade en deltagare önskat att 
materialet ska beskrivas utförligt och ta upp egenskaper, som hur tyget känns. Det kan 
användas för att komplettera bilder, det går inte alltid att fånga alla detaljer och egenskaper 
av ett tyg på en bild. Detta går att koppla till den undersökning som utfördes av Wells, et al. 
(2011), där en kombination av design och information är det optimala. Den ena aspekten ska 
inte utesluta den andra, och att få en balans mellan bild och utförlig information kan då ge 
det bästa resultatet. 
 
En deltagare uttryckte frustration över att behöva läsa igenom all information för att hitta det 
den är ute efter, det ska gå snabbt och enkelt att få den informationen som krävs enligt 
deltagaren. 
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4.2.3 Trygghet 
För samtliga deltagare var det viktigt med möjligheten till referenser och kundrecensioner. 
Detta fungerade enligt deltagarna som en trygghetsfaktor. Det ska enkelt gå att söka upp 
företaget för att granska positiva kunder. En av deltagarna menade även att en webbplats 
som är rekommenderad av släkt och vänner ökar tryggheten avsevärt.  
  
En annan faktor som ansågs viktig för deltagarna var huruvida webbplatsen hade ett bra 
språk med tydlig information. Tre av deltagarna var skeptiska till webbplatser som inte var 
svenska och som hade otydlig information skriven på engelska. En av deltagarna underströk 
att tilliten minskar till företaget då informationen på webbplatsen är felstavad. Vad som kan 
användas för att stärka tilliten är om företaget har en historia som står tydlig på webbplatsen 
samt en visad transparens. En utav deltagarna menade att företaget bör ha en så kallad 
Corporal Social Responsibility (CSR) som betyder att företaget visar tydligt vad de står för. 
En deltagare uttryckte sig särskilt kring detta. “Att ha en bra CSR, att ha en bra Corporal 
Social Responsibility. Att visa klart och tydligt vad dem står för. Vad står företaget för? Står 
dem för en bra produkt eller står dem för en billig produkt?” 
  
Även tydlig information om frakter, företaget, kontakt samt pris och slutpris önskades av flera 
deltagare. Information angående returnering och reklamering önskades också. Bland 
deltagarna nämndes olika typer av information som önskades finnas med på webbplatsen, 
bland annat arbetsförhållanden samt hur produkterna tillverkas. En av deltagarna menade 
att företag som inte visar hur de arbetar skulle kunna ge intrycket att de har något att dölja.  
 
Sammanfattningsvis önskades en webbsida som informerar kunderna om vad som 
produceras, hur företaget tänker och vilka värderingar de har. En annan viktig tillitsfaktor 
upplevdes vara webbplatsens uppdateringar. En deltagare nämnde “När det senaste om 
man nu har en sådan nyhetssajt och så står det att det senaste inlägget var sedan 2013 eller 
nåt sånt där då tycker man att det kanske inte är så säkert att vända sig till det här företaget 
för dem kanske aldrig svarar på frågor eller sånt.”. 
  
Angående köp på webbplatsen önskade två deltagare att företaget erhöll flera betalsätt samt 
att köp skulle genomföras på så säkra sätt som möjligt. En av deltagarna upplevde viss oro 
över att lämna ut bankkontonummer vid köp och önskar därför att kunna köpa sina varor på 
faktura. Returrätt önskades även av en deltagare.  
Det framgår tydligt att deltagarna önskade en snabb och effektiv kundtjänst som ska gå att 
vända sig till när något är oklart. 
  
Ärlighet upplevdes även vara viktigt hos samtliga deltagare. En av deltagarna sade sig ha 
mer tillit till större kedjor och menar att det kan vara svårt som företag att bli känd hos 
kunderna. Dock menade en annan deltagare att det bör vara lättare för mindre företag att 
visa transparens i jämförelse med mindre företag. 
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4.2.4 Miljöaspekter 
Alla deltagare nämnde olika miljöaspekter under intervjuernas gång. Flera nämnde olika 
certifikat som visar att företaget driver sin verksamhet på ett hållbart vis. Det nämndes under 
intervjuerna flera egenskaper hos de enskilda textilierna som har någon koppling till miljön, 
och hur viktigt det är att den informationen finns tillgänglig för besökaren. En av deltagarna 
tyckte det är viktigt att företaget har en tydlig miljöprofil som finns tillgänglig för besökaren, 
”Det är så mycket frakt fram och tillbaka, för att hålla priset nere. Men det är inte rätt 
eftersom det är vår miljö som betalar priset.”. Information om hur och var tillverkningen av 
produkterna går till är viktigt för flera av deltagarna. En deltagare påstod att detta kan bli ett 
försäljningsargument. 
 
Företag ska helst inte dölja något för besökaren, även om företaget inte har någon inriktning 
på miljövänlighet vore det en fördel att beskriva hur produktionen går till, företaget kan då 
framstå som ärliga. Grupta (2014) påstår det som en fördel att en webbplats kan göra 
företaget mer transparent, det kan leda till en mer personlig kontakt mellan kund och företag. 
Att företaget då väljer att kommunicera sitt arbete för miljön kan bli en faktor som bygger tillit 
och ett gott rykte, som på så sätt kan företaget bygga ett välkänt varumärke. 

4.2.5 Sticka ut från mängden 
Flera deltagare hade svårt att komma på vad som gör att ett företag kan stå ut från 
mängden. En deltagare nämnde efter frågan hade ställts “...men den som kommer på det 
här, vill inte tala om det kanske.”, det är en utmaning för de flesta företag att hitta hur de kan 
stå ut bland mängden. Flera av deltagarna gav svar som var baserade på relationen mellan 
kund och företag. Att företaget är ärliga mot kunden, och kommer med korrekt information 
om sig själva och produkterna tyckte en deltagare var viktigt. En av deltagarna nämnde 
Corporal Social Repsonsibility, att företaget tar ett samhällsansvar. En annan deltagare 
nämnde att företaget kan visa förståelse för kunderna genom att ta åt sig av kundernas 
feedback och göra eventuella ändringar utifrån det. Att företaget kan skicka ut 
kvalitetsprover är viktigt enligt en annan deltagare, då kan kunden direkt få en känsla av 
produkten. 
 
En av deltagarna uttryckte vikten av eftermarknaden, att företaget kan hålla en kontakt med 
kunden efter beställningen. Samma deltagare ville att det ska finnas en lista med företagets 
kunder på webbplatsen, och att dessa kunder existerar. Vidare nämnde deltagaren att 
företaget kan synas med en sökmotoroptimering, helst komma högst upp bland 
sökresultaten.  
 
Att företaget har en historia är viktigt för en av deltagarna, den ska finnas tillgänglig tydligt på 
webbplatsen. 
 
Ett mönster som kunde anas var en tydlig och ärlig profil, med transparens. Att företaget 
visade vart de stod och tydliga med sitt motto. Svaren på frågan varierade mellan 
deltagarna, det kan bero på att de nämner vad som sticker ut för dem själva. Svaren på 
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frågan har visat att det handlar om att visa upp sig, att inte dölja något. Det räcker möjligen 
inte för att stå ut från mängden, men kan vara tillräckligt för att synas och höras.  
 

4.2.6 Kundrelationer 
Fyra deltagare nämnde kundtjänst som en faktor som kan påverka relationen mellan kund 
och företag. Flera deltagare påpekade att den ska fungera på ett effektivt sätt, svaren ska 
vara snabba och svara på kundens funderingar. Det räcker inte enbart med att ha en 
kundtjänst. Tre deltagare nämnde att de gillar en kundtjänst som fungerar som en chatt, en 
deltagare poängterar att det kan vara svårt att hantera för ett företag. Om kundtjänsten tar 
en längre tid med svar är det viktigt att företaget visar det på något sätt enligt en av 
deltagarna, som med ett meddelande som säger “Din fråga är mottagen och kommer 
besvaras inom 2 arbetsdagar”. 
 
Det ska finnas tydliga kontaktuppgifter enligt ett flertal deltagare, så kunden kan nå ut till 
företaget om det behövs. Deltagarna uttryckte vikten av ärlighet och transparens, det kan 
leda till att besökaren litar mer på ett företag, det kan skapa en möjlighet till en relation. 
 
“...där har dem ibland filmer där dem liksom visar hur produktionen går till, och det är en 
berättelse om en människa som jobbar i företaget. Det kändes kul att läsa på dem sidorna. 
Det får inte vara för mycket, men lite lagom sådär, att man möts av något, gärna ett 
ansikte.“. Deltagaren uppskattade det, men varnade att det kan kännas “lite för mycket”. 
Men om det är utfört på ett bra sätt kan det hjälpa att skapa en personlig relation mellan 
kund och företag enligt deltagaren. 
 
Att företaget satsar på eftermarknaden uttryckte två deltagare som viktigt för att bygga en 
personlig relation. En av dem poängterade att företaget ska komma ihåg vilka produkter 
kunden har beställt, framför allt när det gäller stapelvaror. 
 
En av deltagarna tyckte att sociala medier kan användas för att skapa ett band mellan kund 
och företag. Där kan företaget komma med information och hålla en kontakt med kunden 
berättar deltagaren.  
 
Att företaget uppmärksammar individer var viktigt för en av deltagarna. Att webbplatsen visar 
en text som “Välkommen -namn-” gillar deltagaren. 
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5      Utvecklingsförslag 
Baserat på data insamlad från forskningsmetoderna har ett enklare utvecklingsförslag 
kunnat tas fram. Här presenteras de faktorer inom informationsarkitekturen som ansetts 
viktigast av deltagarna i undersökningarna. Vissa delar kommer illustreras i bilder. Här ska 
noteras att bilderna inte är färdiga prototyper utan ska ses som förslag på upplägg. 
 
Produktsida 
Flera av deltagarna i intervjun önskade bilder som visar produkten i ett sammanhang. Det 
finns redan ett tyg på webbplatsen som visas på en fåtölj, det går att vidareutveckla och visa 
samtliga produkter på webbplatsen på detta vis. Det ska även finnas bilder som ger 
möjligheten att zooma in och se texturen i tyget, då kan kunden bilda sig en uppfattning om 
känslan i tyget. I kombination med bilder ska det finnas utförlig produktinformation, dessa 
ska komplettera varandra för att ge mer förståelse för produkten. Ett jämförande mellan 
Wells et al. (2011) och Grupta (2014) visar att utförlig information som passar kunderna i 
kombination med god design är viktigt för en bra användarupplevelse. Det finns flera 
egenskaper som bör finnas med, exempelvis mått, slitstyrka, ljustålighet och om tyget är 
flamsäkert. Flera deltagare i intervjun vill se att företaget är transparent. Det kan göras 
genom att tydligt visa var tyget kommer ifrån och hur det är tillverkat. 
 
I både enkäten och intervjun visade resultatet att information om leverans och frakt är viktigt. 
Det ska framgå hur lång tid frakten uppskattas ta och hur produkten kommer levereras. Val 
av leveranssätt kan eventuellt göras vid utcheckning. 
 
Att kunden ska kunna skriva och ta del av recensioner ansågs viktigt för tilliten. Det kan 
göras vid varje enskild produkt. 
 
En av intervjudeltagarna argumenterade för att kunna beställa kvalitetsprover, det kan ge 
kunden en uppfattning om produkten innan ett köp genomförs.  
I figur 2 visas ett exempel på hur en produktsida kan se ut när den baseras på resultatet från 
den egna undersökningen. 
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Figur 2 - Produktsida 

 
 
Kassa 
I enkäten och intervjuerna framkom det att det är viktigt att totalpriset syns tydligt. Det ska 
inte tillkomma några extra kostnader som inte framgår i ett tidigare skede av köpprocessen. 
Ett totalpris som innefattar alla produkter, fraktkostnad och eventuella andra summor ska 
visas innan betalning. 
 
Resultatet från enkäten visar vikten av olika betalmetoder. Att erbjuda betalmetoder som 
kunder önskar kan göra att de blir mer bekväma med att göra en beställning. Faktura var 
den populäraste metoden hos deltagarna, följt av konto- och kreditkort. Polisen (2016) 
menar att kunder helst använder sig av kända och etablerade betalningstjänster, såsom 
PayPal och Internetbank. Det anses därför viktigt att företaget erbjuder flera olika 
betaltjänster, vilket också inger extra trygghet hos kunderna. 
 
I kassan ska kunden kunna välja leveransmetod, då ska det framgå information om 
kostnader och leveranstid.  
 
I kassan ska kunden fylla på med kontaktinformation, då kan den kontaktas om något 
behöver informeras. När kunden anger sin kontaktinformation ska det finnas en ruta den kan 
kryssa i för att få nyhetsbrev skickade via E-post eller SMS. Kontaktinformationen kan 
användas för att hålla en kontakt efter köp. Exempelvis för att ta reda på om kunden är nöjd 
med produkten. 
 
Figur 3 visar ett exempel på hur en kassa/utcheckningsida kan se ut baserat på resultaten 
från undersökningarna. 
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Figur 3 - Kassasida  
 
 
 
Om oss 
Om oss-sidan ska innehålla information om företaget. Viktigt enligt deltagarna är 
transparens. Grupta (2014) anser att webbplatsen är ett effektivt verktyg för att göra ett 
företag mer transparent. Information om hur produktionen går till och vart den sker kan vara 
viktigt för besökarna. För vissa intervjudeltagare kan det vara direkt avgörande om de ska 
utföra köp eller inte.  
 
Enligt flera intervjudeltagare är det viktigt med en miljöprofil, om oss-sidan kan ge utrymme 
att presentera en sådan. Presentationen av en miljöprofil kan göras i samband med en 
förklaring om hur produktionen går till.  
 
Att presentera kontaktinformation på om oss-sidan är nödvändigt. Kontaktinformationen är 
tänkt att presenteras på andra ställen också, dock känns om oss-sidan som ett naturligt 
ställe att presentera den informationen. 
 
Om oss-sidan kan skapa en trygghet hos besökarna. I enkäten ansåg deltagarna att olika 
typer av trygghetscertifikat, som trygg e-handel, inger stor trygghet. Det är inte alltid 
besökare vet vad de olika symbolerna innebär. Symbolerna kan förklaras mer på om 
oss-sidan vilket kan inge trygghet hos besökaren. E-barometerns (2016, s.37) undersökning 
visar däremot att säkerhetscertifierade webbplatser upplevdes av respondenterna som 
mindre viktiga. 
 
I enkäterna framkom det att deltagarna inte lägger vikt vid att det finns bilder på företaget 
och de anställda på webbplatsen. Dock nämnde en deltagare i intervjun att hen uppskattade 
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bilder. Deltagaren påstår att det bygger en personlig relation. Det kan vara en fördel att 
bilder finns eftersom det finns personer som uppskattar det. 
 
Sidfot 
Sidfot är delen längst ner på webbplatsen och den finns på alla sidor. I sidfoten ska det 
finnas information som kan vara användbar för besökaren i alla tillfällen. Kontaktinformation 
och kundtjänsten är tänkta att finnas där. Där ska även finnas ett trygghetscertifikat. Genom 
att klicka på certifikatet ska besökaren kunna läsa mer.  
 
Figur 4 visar hur informationen kan se ut i sidfoten. 
 

 
Figur 4 - Footer innehållande företagsinformation och certifikat 
 
 
 
Startsida 
Baserat på resultatet från vår datainsamling kan konstateras att webbplatsens startsida samt 
den generella utformningen bör se ut på ett särskilt sätt. Webbplatsens grafiska design är 
viktig för deltagarna, som tidigare nämnt önskas designen vara stilren och funktionell men 
samtidigt enkel. 
 
Enkätundersökningen visar ett stort behov av att webbplatsen ska vara lättnavigerad samt 
inneha en effektiv sökfunktion. Webbplatsens utformning och navigation måste vara 
kontinuerlig för att inte skapa förvirring bland besökarna. Reinecke, et al. (2013) skriver att 
den visuella komplexiteten påverkar det första intrycket, att erbjuda besökaren en 
lättnavigerad webbplats kan förbättra användarupplevelsen. En deltagare i intervjuerna 
påpekade att det inte ska finnas någon dold navigation och designen ska helst vara 
traditionell. 
 
Även om en tydlig företagsbeskrivning ska finnas att tillgå på “om oss”- sidan bör startsidan 
också presentera tydligt vilka företaget är. Kunden ska tidigt förstå vart denne hamnat och 
då kunna läsa kortfattad men tydlig information om företaget. Som framgått av intervjuerna 
konstateras att företagen gör rätt i att skylta med de åsikter och handlingar som de anser 
som positiva. Startsidan kan därför även innehålla företagets tankar och grundidéer som 
framhäver det som kan få kunden intresserad. Det är även viktigt att tidigt fastställa 
företagets seriositet med att visa transparens samt välskriven information om frakter, 
betalsätt eller annan information som inger trygghet hos kunden.  
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Navigation 
Navigationen är en viktig komponent för att besökaren ska känna sig bekväm med att 
använda webbplatsen. Navigationen ska visas tydligt direkt när besökaren kommer in på 
webbplatsen. I intervjuerna nämnde en deltagare vikten av en enkel navigation. Förslaget är 
då en klassisk top-page navigation, navigation i sidhuvudet. Navigationen bör enligt Beaird 
och George (2014 s.9) placeras högt upp på webbplatsen då kunderna oftast önskar och 
antar att den befinner sig där. Om detta inte skulle implementeras är det dock av största vikt 
att navigationen placeras i den övre hälften av webbplatsen. På så vis behöver besökaren 
inte scrolla ner på webbplatsen för att hitta navigationsfältet. Logotypen ska ses som 
företagets identitet och måste därför alltid finnas synlig för kunden. Genom att implementera 
detta på varje sida på webbplatsen ökar kundernas förtroende och igenkännande. 
Logotypen kan också informera besökarna om att sidorna de besöker tillhör samma 
webbplats (Beaird och George 2014 s.9). 
 
En top-page navigation kan se ut som exemplet i figur 5. 
 

 
Figur 5 - Navigation i header 
 
 
Responsiv 
I enkätundersökningen framkom det ett intresse för användningen av mobiltelefon vid 
shopping på internet. En tidigare undersökning utförd av Davidsson och Findahl (2016) visar 
att mobilanvändningen ökar. Att tillgodose detta kan göras genom att webbplatsen görs 
responsiv, att webbplatsen anpassar sig efter storleken på skärmen. Det innebär 
förändringar i layout och design, som visas i figur 6. 
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Figur 6 - Webbplatsen i olika mobila enheter  
 
Sökmotoroptimering 
Uppdragsgivaren önskade att webbplatsen sökmotoroptimeras, i forskningsmetoderna 
framgår det egenskaper som deltagare tycker viktigt och vad de prioriterar. Att översätta 
detta till en sökmotoroptimering är en utmaning. I undersökningen har effekten av en 
sökmotoroptimering studerats och vilka faktorer som får en besökare att stanna kvar på 
webbplatsen. 
 
I intervjuerna fick deltagarna utrymme att uttrycka vad de upplever som viktiga egenskaper 
inom textilier. Dessa egenskaper kan ligga till grund för ett arbete med sökmotoroptimering. 
Chansen är att personer söker på just de egenskaper de vill ha. Nedan listas flera sökord 
och fraser, dessa kan kombineras med “möbeltyg” för att göra dem mer specifika. 
 

● Flamsäkert 
● Miljövänligt 
● Slittåligt 
● Kontor, offentligt utrymme 
● Svensktillverkat 
● Materialet, exempelvis lingarn. 
● Hållbarhet 
● Oeko-tex möbeltyg 
● Kvalitetsprover 
● Serietillverkning 

 
Dessa fraser och ord bör arbetas in i texten på webbplatsen, då kan företaget komma upp 
högre bland sökresultaten. På resultatsidan finns möjligheten att ange kortfattad 
företagsinformation, då kan användaren snabbt få information om företaget. 
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Spencer et al. (2012, s.91) skriver att en sökmotoroptimering bör ske efter att webbshopen 
är färdig. Annars finns det risk att kunderna inte hittar det de söker efter.  
 
 

5.1   Utvecklingsförslagets genomförbarhet 
 
Att webbplatsen uppfyller informationsbehoven som undersökningarna har visat bedöms 
vara genomförbart. Viktigt är att informationen är korrekt och finns där besökaren letar efter 
den. I texterna kan även de föreslagna sökorden arbetas in, då kan dessa dyka upp när en 
användare gör en sökning på en sökmotor.  
 
Funktionerna som föreslås på webbplatsens kassa-sida och produktsida är svårare att 
genomföra. Om företaget väljer att koda webbplatsen från grunden kräver det avancerad 
kunskap för att funktionerna ska fungera som utvecklingsförslaget föreslår. Ett alternativ är 
att använda sig av ett Content Management System (CMS), exempelvis WordPress eller 
Episerver. Fördelen med CMS är ett mindre krav på kodkunskaper, det finns plug-in som kan 
implementeras för att skapa funktioner. Nackdelen är att detta kan innebära vissa kostnader 
för företaget. Uppdateringar på webbplatsen kräver nödvändigtvis inte något arbete med kod 
om ett CMS används, vilket kan underlätta för företaget. Ett problem med plug-ins är att de 
inte alltid kan tillgodose behoven som företag eller besökare har, då tilläggen kan vara 
statiska med litet utrymme för förändringar.  
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6      Slutsatser och diskussion 
Med hjälp av det resultat som tagits fram från de båda datainsamlingsmetoderna går det att 
besvara undersökningens frågeställningar och syfte.  

6.1   Vilka faktorer behöver uppfyllas för att en potentiell 
kund ska bli en kund? 
Resultatet visar att det det finns ett samband mellan den grafiska designen på en webbplats 
och användarupplevelsen. Resultatet från de egna undersökningarna kan vidare stärkas av 
Wells, et al. (2011) och Reinecke, et al. (2013) utförda studier som pekar på att grafisk 
design har störst påverkan på den upplevda kvaliteten på en webbplats, deras resultatet 
pekar även på att bilder förstärker användarupplevelsen ytterligare. Resultatet från den egna 
undersökningen (Tabell 5, fråga nr. 13 och tabell 6, fråga nr. 3+4) pekar på vikten av 
användbarhet, med särskilt fokus på navigation och funktionalitet. Webbplatsen skall 
tillgodose besökaren med funktionella och lätthanterliga system samt använda sig av enkla 
navigationssystem. Undersökning av Wells, et al. (2011) visar att en balanserad kombination 
av design och information är det optimala. Tillsammans med resultat från den egna 
undersökningen kan konstateras att en jämn balans mellan användbarhet och 
användarupplevelse skapar ytterligare positivt intryck hos användaren. Att designen har stor 
påverkan på den upplevda kvaliteten på webbplatsen kunde stärkas av tidigare utförda 
undersökningar samt vår egen undersökning (Tabell 6, fråga nr. 5 och kap 4.2.1). Grafisk 
design skall därför ses som en viktig faktor som bör få fokus tidigt i utvecklingsarbetet. 
Utifrån enkätens resultat förefaller det att deltagarna anser designen som viktig, även om 
andra egenskaper anses än viktigare. 
 
Resultatet från undersökningarna visar att informationen på webbplatsen skall vara relevant, 
utförlig och tydlig för att uppnå en ökad trygghet gentemot företaget (Tabell 5, fråga nr. 4 och 
6, fråga nr. 1+6+8). Resultatet stärks av Grupta (2014) som menar att företag med utförlig 
produkt- och företagsinformation öppnar upp för en relation mellan kund och företag, och 
kan på så sätt skapa en tillit mellan kunden och företaget. Kunderna önskar att relevant 
information finns tillgänglig och väl synlig för att få en trygg upplevelse vid handel på 
Internet. Transparenta system som möjliggör insyn för kunderna upplevs som mer tillitsfullt 
(kap 4.2.3). 
 
Resultatet från enkätundersökningen visar att tillämpningar av tekniska och säkra 
datasystem och certifikat som trygg e-handel är viktigt och ökar tryggheten hos kunderna 
(Tabell 1 och 6, fråga nr. 11). Bill och Larsson (2014 s, 17) menar att tekniskt säkra system 
har ingen särskilt stor påverkan på den upplevda säkerheten. Resultatet ger därför inget 
tydligt svar på hur stor påverkan de tekniska systemen har på användaren. Enkätresultatet 
kan på grund av ett mindre deltagarantal gentemot tidigare forskning inte ses som helt 
tillförlitligt. Det kan dock diskuteras om de säkerhetssystem som nämns av Bill och Larsson 
(2014 s, 17) är visuellt synliga för användaren, exempelvis i form av certifikat på 
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webbplatsen. Då säkra och tillitsfulla system inte alltid är synliga för användaren, kan det 
vara svårt att få en uppfattning om exakt hur säker webbplatsen är. Certifikat som trygg 
e-handel är synligt för användaren genom grafiska element och visar på så vis tydligt för 
användaren att webbplatsen är säker och tillitsfull. Utförlig företagsinformation och certifikat 
påverkar om besökare känner sig trygga på webbplatsen (Tabell 1). Undersökningens 
resultat visade möjligheten till flera betalmetoder var viktigt för deltagarna (kap 4.2.3, Tabell 
3). Detta bör ses som viktigt även utanför den textila verksamheten. Värt att nämna är att 
certifikat som trygg e-handel erhålls genom att särskilda krav uppfylls för att försäkra om 
kvalitet och säkerhet på webbplatsen. Kraven gör det svårt erhålla ett sådant certifikat, det är 
alltså ingen garanti att företaget kan uppnå kraven. Certifikatet kan då kompletteras med 
tillämpning av stilren trygghetsskapande grafisk design, för att potentiellt förstärka 
besökarens tillit till företaget. Resultatet visar att arbetet med den upplevda tryggheten på 
webbplatsen bör tillgodose ett allmänt behov, men att fokus ska ligga på de faktorer som har 
störst påverkan, i detta fall certifikat.  

6.2   Vilka behov av informationsarkitekturen har 
användare vid besök på en webbplats som säljer 
textilier? 
Hur produkten visas har tydliga krav. Det ska finnas utförlig produktinformation som 
beskriver egenskaper hos tyget, exempelvis sammansättning och slittålighet var viktigt för 
undersökningsdeltagarna. I samband med produktinformationen ska det finnas bilder på 
produkten som visar den i flera sammanhang, som hur en fåtölj ser ut iklädd tyget. En bild 
på enbart tyget kan göra det svårt för deltagaren att visualisera tyget i ett verkligt 
sammanhang. Det visar på att kundens informationsbehov är stort innan köp av textilier på 
internet. (Tabell 6, fråga nr. 6+8, kap 4.2.1, kap 4.2.2) 
 
Ett företag som säljer textilier bör vara ärliga. Att beskriva hur produktionen av tyget går till 
och ställningstaganden till produktionsländer och arbetsmiljön kan vara avgörande för om en 
besökare vill utföra ett köp (kap 4.2). Är kunden välinformerad om företag och produkt 
skapar detta positiva kundrelationer som ökar chansen till köp. Frågan som bör ställas är om 
det gäller alla företag, även de vars produktion sker på ett oetiskt vis.I samband med 
uttalanden om positiva egenskaper hos ett företag nämnde intervjudeltagarna ärlighet och 
transparens (kap 4.2). Resultatet visar att transparens gällande positiva egenskaper kan 
gynna ett företag, dock krävs det ytterligare undersökning för att ta reda på om det gäller ett 
företag med negativa egenskaper. 
 
I studien framkom det inget unikt behov av webbplatsdesign inom textilbranschen, flera av 
deltagarna gav svar som antydde på redan etablerade faktorer som påverkar en användares 
designupplevelse, exempelvis enkel navigation utan dolda länkar. En anledning kan vara att 
deltagarna endast besitter en liten vetskap om webbplatsdesign. Det påverkar deltagarens 
möjlighet att ge utförliga svar. Det bör dock inte uteslutas att det kan finnas unika 
designbehov på webbplatser som säljer textilier, även om det inte framkommit i den här 
undersökningen. 
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6.3   Begränsningar 
I vår undersökning finns det ett förhållandevis litet fokus på grafisk design och 
sökmotoroptimering. För att skapa ett mer komplett utvecklingsförslag skulle dessa faktorer 
undersökas ytterligare. Resultaten som framkom från den egna undersökningen är ytliga, 
vidare undersökning krävs för att få ett mer generaliserbart resultat. 
 
Grafisk design är ett brett ämne där flera faktorer spelar roll. Som den tidigare forskningen 
visar har designen en stor påverkan på hur webbplatsen upplevs. Att ta reda på vad Bocotex 
kunder har för behov vad gäller grafisk design kan ge information om hur designen på deras 
webbplats bör utformas. Designen kommer nu baseras på antaganden och företagets 
grafiska profil. Om den designen passar kunden är inte säkert. 
 
Intervjuerna behandlade webbplatsdesign. Deltagaren fick svara på om webbplatsens 
design kan påverka hur produkterna upplevs. Om deltagaren svarade “ja” ställdes en 
följdfråga för att ta reda på vilket sätt designen kan påverka. Svaren som deltagarna gav var 
varierade och poängterade redan etablerade principer för webbplatsdesign. Det skulle 
behövas ytterligare undersökningar för att komma fram till ett resultat som visar vilken design 
som påverkar hur produkterna upplevs. 
 
Denna undersökningen tog inte reda på hur en sökmotoroptimering bör gå till för Bocotex. 
Utifrån intervjuerna togs det fram nyckelord. Om dessa reflekterar vad kunder och potentiella 
kunder söker efter på sökmotorer är inte säkert, då det var kunniga personer inom 
textilområdet som deltog i intervjuerna. Det kan finnas skillnad i kunskap inom textil mellan 
dessa personer och en vanlig kund. En undersökning med riktning mot kunder och 
potentiella kunder kan återge ett mer korrekt resultat, detta gjordes inte då enkäten var av 
kvantitativ form med fasta svarsalternativ. Patel och Davidson (2011, s.82) menar att 
kvalitativa intervjuer lämpar sig för att upptäcka och identifiera beskaffenheten hos något. Då 
skulle en kvalitativ undersökning passa bättre för det syftet, då det är helt okänt hur 
kunderna interagerar med sökmotorer. 

6.4   Förslag till vidare forskning 
En fördjupning inom grafisk design och sökmotoroptimering kan skapa ett mer komplett 
utvecklingsförslag. Att undersöka dessa ämnen inom Bocotex målgrupp kan ge en bättre 
förståelse för deras behov. Information om dessa behov leder till ett mer utarbetat avsnitt om 
grafisk design och sökmotoroptimering i utvecklingsförslaget.  
 
Det resultat som framkom från både intervjuer och enkätundersökningen visar att deltagarna 
uppfattar olika former av certifikat som viktigt vid besök på en e-handelswebbplats. Detta 
resultat stämmer inte överens med det resultat som framkom i både E-barometern (2016) 
och Bill och Larsson (2014) undersökningar. Frågor som skulle kunna undersökas vidare är 
om certifikat kan inge besökaren med en trygghet på webbplatsen?  
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Vidare anses att ytterligare forskning går att genomföra på samtliga ämnen då dessa 
presenteras kortfattat i studien. Det är även möjligt att tillämpa olika former av analysverktyg 
vid vidare forskning. Denna studie har i stor uträckning fokuserat på ett 
användbarhetsperspektiv. 
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Bilaga A: Missivbrev 
Samarbete kring studenters examensarbete 
  
Vi är mycket glada över att ert företag/organisation har visat intresse för att samarbeta med 
Högskolan i Borås när det gäller våra webbredaktörstudenters avslutande del i utbildningen i 
form av ett examensarbete. Samarbetet innebär att studenten får möjlighet att genomföra sitt 
examensarbete och samtidigt skaffa sig värdefulla erfarenheter inom sitt framtida 
yrkesområde liksom kontakter inför arbetslivet. Vi vill med detta brev berätta lite mer om hur 
examensarbetet går till. 
  
Det handlar alltså om ett examensarbete på Högskolans i Borås webbredaktörsprogram och 
det genomförs under slutet av vårterminen. Syftet är att studenten ska arbeta analytiskt med 
utveckling och förbättring av webbplatser för ett specifikt syfte och målgrupp. Studenten ska 
självständigt formulera problemställningar kring webbplatsutveckling och genomföra, 
dokumentera och diskutera ett webbutvecklingsprojekt där lämpliga utvecklingsinsatser 
och/eller förbättringar föreslås. Utveckling av en konkret webbplats kan ingå, men fokus 
ligger på det analytiska i examensarbetet och det är också det som examineras. 
  
Studentens examensarbete förutsätter tillgång till viss information samt möjligheter till 
kommunikation med ert företag/organisation. Projektet kräver att studenten ges möjlighet att 
med etablerade metoder och datorprogram samla in data och information av relevans för ert 
företags/organisations webbplats och dess användare. Datainsamlingen sker i enlighet med 
etablerade forskningsetiska principer och normer.  
  
Vi hoppas att ni har möjlighet att stödja studenten i dennes arbete i lämplig utsträckning. 
Datainsamlingen är studentens eget ansvar. Ert företag/organisation bistår genom att 
tillhandahålla den information och de eventuella åsikter, tankar och önskemål som studenten 
behöver känna till vad gäller bland annat webbplatsens syfte, målgrupp och 
utvecklingsbehov. Om det blir aktuellt, genom särskild överenskommelse mellan er och 
studenten, att studentens analys och utvecklingsförslag också helt eller delvis ska realiseras 
genom konkret utvecklingsarbete med er befintliga webbplats behöver ni  
Till de företag och organisationer som berörs också ge studenten sådan tillgång till 
webbplatsen så att det konkreta utvecklingsarbetet kan genomföras. 
  
Eftersom examensarbetet genomförs inom ramen för ett utbildningsprogram innebär det 
förstås också speciella förutsättningar. Inom utbildningens ram är syftet att 
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företagets/organisationens webbplats ska analyseras med tanke på verksamhetens mål och 
användarnas behov. Samtidigt vill vi betona att det handlar om en utbildning där vi från 
högskolans sida inte kan ge några garantier för att arbetet blir färdigt på utsatt tid, eller att 
studenten uppnår de kunskapsmål och de krav som vi ställer i utbildningen. Våra lärare 
kommer förstås att kontinuerligt stötta studenten under arbetsprocessen genom handledning 
och utvärdering för att skapa goda förutsättningar för arbetets slutförande. 
  
Vi hoppas också att det finns intresse hos er att i anslutning till kursavslutningen ta del av, 
utvärdera och kommentera slutresultatet i dialog med studenten. Den formella 
betygsättningen görs av berörda lärare och examinatorer. 
  
Studenternas godkända examensarbeten kommer att publiceras i elektronisk form via 
Högskolans i Borås bibliotek och deras fulltextdatabas (DIVA). Ni kan själva komma överens 
med studenten huruvida ert företag/organisation kan och får identifieras med namn, länk till 
webbplatsen eller identifierbara skärmdumpar som visar exempel på webbplatsens 
utformning. Möjligheter till anonymisering finns i de flesta fall, men det är viktigt att detta 
avtalas redan från början. Slutligen vill vi informera om att Högskolan är en statlig myndighet 
och lyder som sådan under offentlighetsprincipen. Enligt denna måste vi på begäran lämna 
ut allmänna handlingar i det fall ingen regel i offentlighets- och sekretesslagen säger annat. 
Sådana övriga handlingar skulle då vara eventuell mailkommunikation mellan ert 
företag/organisation och student och/eller programansvariga.  
  
I det fall ert företag/organisation skulle vilja ingå ett särskilt avtal för samarbetet kring den 
här kursen så vill vi informera om att den möjligheten också finns. För sådana eller övriga 
frågor och synpunkter, ta gärna kontakt med undertecknade programansvariga per telefon 
eller e-post. 
  
Vänliga hälsningar, och tack än en gång för ert samarbete och engagemang. 
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Bilaga B: Information till 
intervjudeltagare (E-post) 
Hej! 
Mitt namn är Daniel Vångström. Jag och en vän arbetar med examensarbetet till sista året 
på webbredaktörsutbildningen och gör nu ett arbete åt ett textilföretag. 
Företaget önskar då att få sin webbplats mer anpassad för målgruppen med hjälp av ett 
utvecklingsförslag som skall tas fram av oss.  
För att få fram ett önskat resultat har vi valt att genomföra intervjuer med personer, 
förslagsvis som har kunskap inom textil.  
Detta är tänkt att ge en bättre bild av vad kunderna är ute efter. Intervjufrågorna kommer 
bland annat att hantera vilka typer av element och faktorer som kan anses som mest 
nödvändiga vid köp av textilier på nätet.  
Jag undrar nu om det skulle finnas möjlighet till en kort intervju hos dig? Alternativt om du 
känner någon som kan tänkas ställa upp på en kort intervju, som har kunskap inom 
textilbranschen. Vi behöver utföra 4-6 intervjuer med olika personer för att få ett så statistiskt 
korrekt resultat som möjligt . 
Ha en fortsatt trevlig dag  
 
Mvh Daniel och Kasper 
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Bilaga C: Efter intervjuerna (E-post) 

Hej! 
Tack så mycket för din medverkan i vårt examensarbete! Vi vill bara fråga om det är okej om 
vi citerar dig i vårt arbete? Du kommer utöver detta vara anonym i arbetet. 

Mvh Daniel och Kasper  
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Bilaga D: Intervjufrågor 
Intervjufrågor 
1 Vad upplever du måste finnas på en webbplats som säljer textilier? 
 
2. Vad upplever du är den viktigaste faktorn för att kunna känna trygghet på 
webbplats? 
 
3. Finns det något information om textilier som är extra viktigt att ha tydligt på 
webbplatsen? 
 
4. Hur viktigt är det med utförlig information om företaget och de enskilda 
produkterna? 
 
5. Vad anser du att företaget kan göra för att sticka ut från mängden? 
 
6. Hur kan ett företag få en personlig kontakt med en besökare från början? 
 
7. Kan webbplatsens design påverka hur produkterna upplevs? 

- På vilket sätt? 
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Bilaga E: Enkätfrågor 
 
Enkät - Kunders behov vid e-handel 
 
Denna enkät ligger till grund för ett utvecklingsförslag åt Bocotex webbplats. Bocotex är ett 
företag i Kinna som säljer möbeltyger, de har över 200 år med erfarenhet från branschen.  
 
Du som deltagare är anonym. 
 
Vi som ligger bakom undersökningen är två studenter som pluggar 
Webbredaktörsprogrammet i Högskolan i Borås. Har ni några frågor eller något att tillägga 
kan ni kontakta oss här: 
Daniel Wångström s142997@student.hb.se 
Kasper Josefsson s142618@student.hb.se 
 
Tack för ditt deltagande! 
 

Vad anser ni inger mest trygghet vid ett besök av en webbplats?  

En tilltalande design 
Särskilda certifikat (säker e-handel m.m) 
Olika betalningsmetoder 
Utförlig företagsinformation 

 

Vilka källor är viktigast för dig/er när du ska handla en vara på 
nätet?  

Butikens egna webbsida 
Google (eller andra sökmotorer) 
Kundrecensioner 
Jämförelsesidor 
Rekommendation från vänner 
Nyhetsbrev via E-post 
Nyhetsutskick via Brev 
 

Vilket betalsätt vill du helst använda när du handlar en vara på 
internet?  

Faktura 
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Direktbetalning i bank 
Postförskott 
Konto- eller kreditkort 
Paypal 
Swish 
Annat 
 

Hur vill du helst få erbjudande från en webbutik där du är kund?  

Genom e-post 
Genom hemsidan 
Genom brevlådan 
Genom sms 
Genom webbplatsens sociala medier 
 

Hur viktiga upplevs följande faktorer för att du/ni som kund 
fullföljer ett köp hos en webbplats? 
 

Att det är enkelt att handla  
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att ni som kunder känner er trygga med att handla från 
webbplatsen  
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att företaget har ett brett sortiment utifrån den valda branchen * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att företaget är tydliga med vad totalkostnaden kommer att bli * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att inte behöva registrera sig för att genomföra köp * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
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Att företaget erbjuder snabba leveranser * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att företaget erbjuder olika betalsätt * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att företaget erbjuder fri frakt * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

 

Att företaget erbjuder flera olika leveranssätt * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Hur viktiga upplevs följande egenskaper när du/ni beslutar vilken 
webbplats som ska handlas ifrån? 
Information om produkterna * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Produktbilder som visar produkten från flera vinklar och 
sammanhang * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Bra sökfunktion * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Lättnavigerad webbplats * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Webbplatsens grafiska design * 
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Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Tydlig information om kundservice * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Webbplatsens utbud * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Tydlig information om företaget  
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Bilder som visar upp företaget och dess anställda * 
Mindre viktig 1 2 3 4 5 Mycket viktig 

 

Att inte behöva registrering för att genomföra köp * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att webbplatsen har trygghetscertifikat (Trygg e-handel eller 
annat)  
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att företaget/varumärket är välkänt * 
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att webbplatsen är responsiv (anpassad för mobiltelefoner)  
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 

 

Att webbplatsen erbjuder andra kunders omdömen och 
recensioner  
Mindre viktigt 1 2 3 4 5 Mycket viktigt 
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