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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka Företag X för deras bidrag till vår studie. Ett extra tack vill vi 
tillägna vår kontaktperson på samma företag för inspiration och information.  
 
Ett tack vill vi även tillägna de respondenter som har ställt upp på intervjuer, utan er hade vi 
inte kunnat komma fram till de slutsatser som vi har gjort.  
 
Sist, men verkligen inte minst, vill vi tacka vår handledare, Martin Behre, för stöd och 
vägledning under hela arbetets gång.  
 
 
Borås 2014-05-28 
   
 
_______________________ _______________________ 
 
Cecilia Linge   Sofie Svantesson 
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Abstract 
 
Swedish title: Online visual merchandising- ur ett konsumentperspektiv 
English title: Online visual merchandising- from a consumer point of view 
Written language: Swedish 
Authors: Cecilia Linge and Sofie Svantesson  
Completed (year): 2014 
Tutor: Martin Behre 
 
This thesis is about fashion companies and online visual merchandising from a consumer 
point of view. We have investigated what consumers consider important from the perceptive 
of atmosphere, navigation and product presentation in order to find the website attractive. 
Previous research indicates that if a consumer is going to make a successful purchase online, 
the website is required to be well developed with a good atmosphere. We have found a gap in 
previous research between the theory about online visual merchandising and the consumer 
point of view. The aim of the thesis is therefore to create a model, which takes the consumer 
perspective in consideration, which fashion companies can use when designing their website. 

We have found inspiration to our thesis from a case, in the thesis called Company X, which is 
a fashion company that mostly sells their products online. To gather data required for 
answering our research question, a qualitative direction for our thesis was chosen, where 
seven semi-structured interviews represented most of our data collection. We also did two 
observations at Company X in form of meetings that functioned as a pre-study for our 
interviews.  

Our result shows that consumer prefer a clean and simple website that is easy to navigate. The 
campaign picture should be uniform and simple, and all unnecessary pictures and texts should 
be removed. Also the navigation should be simple, because the consumer values few steps 
before reaching the specific product. The product picture and text should be in focus when the 
consumer is visiting the product page, because they want a quick view over the products 
properties. The consumers prefer three pictures of the product, one in front, one back and one 
from the side. The picture should be with a human model, photographed in a neutral 
environment. The product text should be short and concise but at the same time descriptive. A 
zoom and a catwalk-film are value added tools that should be added to the product 
presentation.   

From our research we can state that fashion companies have a huge challenge in front of them 
as regards development of their websites atmosphere, navigation and product presentation, in 
order to attract the consumer to purchase and to feel safe in their purchase decision. The 
finding of this study is that the consumers have high demands due to high expectations of the 
information flow from the fashion company. Fashion companies cannot yet customize their 
webpage in order to fulfill the consumers’ expectations; still it is essential to understand what 
the consumers demand. Because of this, our model can help fashion companies to use online 
visual merchandising in a more accurate way.  

Keywords: E-commerce, Online Visual Merchandising, S-O-R-model, Consumer point of 
view 
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Sammanfattning 
 
Svensk titel: Online visual merchandising – ur ett konsumentperspektiv 
Engelsk titel: Online visual merchandising – from the consumers point of view 
Uppsatsens språk: Svenska 
Författare: Cecilia Linge och Sofie Svantesson 
Färdigställd (år): 2014  
Handledare: Martin Behre 
 
Denna uppsats handlar om modeföretags online visual merchandising ur ett 
konsumentperspektiv. Vi har undersökt vad konsumenter anser vara viktiga aspekter ur 
perspektiven miljö, navigering och produktpresentation för att de ska finna en e-handelssida 
attraktiv. Tidigare forskning visar att för en kund ska genomföra ett lyckat köp på ett 
modeföretags e-handelssida krävs det att den virtuella miljön är väl utformad. Dock fann vi 
ett gap i tidigare forskningen där teorierna inte var prövade utifrån ett konsumentperspektiv. 
Målet var därför att skapa en modell, som tog hänsyn till konsumentens åsikter, och som 
modeföretagen kan ha användning för vid utformning av sin virtuella miljö.  

Vi har funnit inspiration till vår studie utifrån ett fallföretag, här i uppsatsen kallat Företag X, 
som är ett modeföretag som till största del bedriver sin handel på nätet. För att tillgå data som 
kunde besvara vår frågeställning valde vi en kvalitativ inriktning på vår studie där sju tycken 
semistrukturerade intervjuer utgjorde den största delen av vår datainsamling. Vi utförde även 
två observationer på Företag X i form av möten, som fungerade som en förstudie till våra 
intervjuer.  
 
Vår undersökning visade att konsumenter föredrar en avskalad och enkel e-handelssida som 
är lätt att hitta på. Reklambilderna på förstasidan ska vara enhetliga och inspirerande och alla 
onödiga bilder och texter ska tas bort. Även navigeringen ska vara enkel som möjligt eftersom 
konsumenten värdesätter så få klick som möjligt innan hen når den tänkta produkten. 
Produktbilderna och produkttexten ska vara i fokus på en produktsida eftersom hen gärna vill 
få en snabb överblick över produktens egenskaper. Konsumenten vill helst att det ska finnas 
tre bilder på produkten, en fram, en bak och en från sidan, som ska vara på en mänsklig 
modell mot en neutral bakgrund. Produkttexten ska vara kort och koncis men samtidigt 
beskriva en känsla av plagget. Zoom och catwalk-film är värdeadderande verktyg som gärna 
får finnas med vid produktvisningen.  
 
Utifrån vår studie kan vi konstatera att dagens modeföretag har en stor utmaning framför sig 
gällande utformning av sin e-handelssidas atmosfär, navigering och produktpresentation för 
att attrahera kunden till ett köp och för att hen ska känna sig säker i sitt köpbeslut. Utifrån vår 
studie kan vi också konstatera att konsumenterna är kräsna då de ställer höga krav på att 
informationsflödet från företagen ska uppfylla deras förväntningar på plagget. Då 
modeföretagen ännu inte kan individanpassa sina e-handelssidor i den höga grad som 
konsumenten troligtvis hade velat är det av stor vikt att företagen ändå har kunskap om vad 
deras kunder eftersträvar i fråga om den virtuella miljön. Därför kan vår utformade modell 
hjälpa modeföretagen att använda sig av online visual merchandising på rätt sätt.    
 
Nyckelord: E-handel, Online Visual Merchandising, S-O-R-modellen, Konsumentperspektiv 
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1. Inledning 
 
I inledningen presenteras bakgrunden till studien vars fokus är online visual merchandising ur 
ett konsumentperspektiv. Nedan följer även en presentation av fallföretaget som har inspirerat 
till det valda ämnet.  

1.1 Introduktion 
 
E-handeln fortsätter spikrakt uppåt för alla branscher i Sverige och den spås även fortsätta i 
samma riktning i framtiden, detta visar en rapport från 2013 i ett samarbete mellan Posten och 
Svensk Distanshandel. Under 2013 stod näthandeln för 6 % av den totala detaljhandeln i 
Sverige (HUI Research 2013). Svenskarna handlade kläder och skor online för 7,2 miljarder 
under samma år och kvinnorna var de mest flitigaste konsumenterna där varannan kvinna 
gjorde ett inköp under 2013 (HUI Research 2013). E-handeln har nått en ny fas där 
konsumenterna ställer allt högre krav på distanshandelsföretagen (HUI Research 2012). Idag 
förväntas mode- och textilföretag ha en e-handelssida med ett stort utbud, lättillgänglig 
information och en service som kan leverera varorna dagen efter. Lyckas inte företagen 
uppfylla kundens förväntningar är konkurrentens hemsida bara ett ”klick” bort (HUI Research 
2012).  
 
Det finns tendenser som tyder på att gränserna mellan de fysiska och virtuella butikerna håller 
på att suddas ut (Dagens Handel 2013). Emellertid finns vissa hämmade faktorer som 
försvårar e-handelns utveckling i klädbranschen: i en fysisk butik kan konsumenten klämma/ 
känna på och framförallt prova kläderna innan ett köp vilket minskar osäkerheten hos kunden 
(HUI Research 2012). För att reducera riskaspekten hos kunden och även locka till ett köp är 
det av stor vikt att företagen utformar sin e-handelssida så att kunden kan skapa sig en så 
verklig bild av plagget som möjligt (HUI Research 2012). Detta kan bli möjligt genom att 
modeföretagen använder sig av online visual merchandising vilket innebär en beaktning av 
hemsidans atmosfär, manövrering samt produktpresentation (Lennon & Ha 2010). 
 

1.2 Fallföretag 
 
Vi har i studien samarbetat med ett företag, här i uppsatsen kallat Företag X. Företag X är ett 
medelstort svenskt e-handelsföretag vars största fokus är försäljning av kläder. Idag står e-
handelsföretaget inför en stor omorganisation och ett av projekten i förändringsarbetet är 
hemsidans utformning, där fokus ligger på att utveckla informationsflödet mellan företaget 
och kunden. Företaget har idag en oönskat hög returgrad på delar av sortimentet, vilken de 
vill försöka minimera genom att på bästa sätt visualisera plagget för kunden. Därför önskar 
företaget förstå hur de på ett bättre sätt kan förmedla information om plagget via sina 
produktbilder, produkttexter samt storleks- och passformsguide.  
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1.3 Begreppsförklaring  
 
Nedan följer begreppsförklaringar som kan underlätta vid fortsatt läsning.  
 
Fysiska butiker: Traditionella butiker där kunden fysiskt besöker butiken för att handla.  
 
Förstasidan: Den första sidan som kunden kommer in på när hen går in på en e-handelssida. 
 
Online/nätet: Synonymt med internet, och oftast kopplat till shopping i studien.  
 
Produktpresentation: Inkluderar i studien all information som är kopplad till en specifik 
produkt så som produktbilder, produktinformation och storleksguide. Uttrycket används ofta i 
samband med produktsidan där den specifika produkten uppvisas på e-handelssidan.   
 
Sortimentssidan: Visar produktbilderna av alla plagg i en viss kategori, exempelvis jeans.   
 
Virtuella butiker: Butiker på internet, även kallat e-handelsbutiker och e-handelssidor i 
studien.  
 
Virtuell miljö: Synonymt med e-handelssidan och dess butiksmiljö/atmosfär.   
 

1.4 Bakgrund 
 
För att få en överblick över hur modeföretag använder sig av online visual merchandising har 
en forskningsöversikt utarbetats. Fokus i översikten ligger på de risker som är kopplade till e-
handel, samt vikten av att ha en välutformad virtuell miljö för att minska osäkerheten hos 
konsumenten. 
 

1.4.1 E-handelns komplexitet 
 
E-handel definieras som försäljning av varor via elektroniska kanaler som till exempel 
internet (Trebilocock 2002). Det som karaktäriserar e-handel är ett fysiskt avstånd mellan 
kund och försäljare samt att konsumenten varken kan känna eller prova produkten innan ett 
köp, vilket leder till en hög osäkerhet (Luo & Ba 2012). Enligt Postnords undersökning från 
2012 i ett samarbete mellan Nordens alla postorganisationer, framkom det att enkelheten, 
tillgängligheten och det billiga priset var de viktigaste fördelarna med e-handel enligt 
respondenterna. Solomon (2011) belyser följande fördelar med e-handel med tillgång till 
shopping dygnet runt, ett bredare utbud av produkter samt att kunden slipper ta sig till den 
fysiska butiken, vilket gör att kunden kan shoppa från hemmets trygga vrå och därmed blir 
shoppingen mer flexibel. En liknande diskussion framförs även av Siddiqui, O’Malley, 
McColl och Birtwistle (2003) som dessutom hävdar att kunden oftast förväntar sig något extra 
vid handel av kläder på en e-handelssida som skapar mervärde, till exempel mode- och 
trendtips.  
 
Luo och Ba (2012) delar in produkter som säljs via nätet i två typer av kategorier: låg- och 
högriskprodukter. Lågriskprodukter kan enkelt bedömas innan ett köp och innebär därför en 
mindre risk för konsumenten, till exempel en bok. Den mer komplexa kategorin av varor är 
högriskprodukter då dessa inte kan utvärderas innan ett köp utan kräver en fysisk inspektion 
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av produkten för att kunden ska vara säker på att få önskad vara (Luo & Ba 2012). Kläder 
tillhör högriskprodukter då en gedigen produktinformation krävs för att kunna illustrera 
plaggets fysiska egenskaper, trots detta går det inte att veta hur plagget kommer att vara innan 
en fysisk inspektion har gjorts (Luo & Ba 2012). Liknande diskussion förs av Dissanayake 
och Singh (2007); Ha, Kwon och Lennon (2007); Khakimdjanova och Park (2005); Kim, Kim 
och Lennon (2006); Luo och Ba (2012); Park och Stoel (2002); Tagg och Kawaf (2012) samt 
Yoo och Kim (2012), där ståndpunkten i deras studier är att det är riskfyllt att handla kläder 
på internet då en fysisk avsaknad av plagget är ett faktum och att kunden varken får tillgång 
till att prova plagget eller en verklig uppfattning om färg och material. Detta hävdar 
Khakimdjanova och Park (2005) och Tagg och Kawaf (2012) kan hämma kundens köpbeslut. 
  
En diskussion som förs i tidigare forskning inom e-handel är returrisken om plagget inte 
överensstämmer med den förväntan kunden byggt upp utifrån produktbeskrivningen och 
illustrationen på modeföretagets e-handelssida (Kim, Kim & Lennon 2006; Siddiqui et.al 
2003; Hjort 2013). Returer från konsumenter skapar höga kostnader, speciellt för e-
handelsföretag inom modebranschen då dessa säljer just högriskprodukter (Hjort 2013). 
Författaren menar att den genomsnittliga returgraden för ett modeföretag ligger runt 30-40 %. 
Hjort (2013) menar trots att returhanteringen är kostsam för företagen, är det ofta de mest 
lönsamma kunderna de som returnerar mycket, vilket adderar en komplexitet till 
sammanhanget.  
 

1.4.2 Den virtuella miljön 
 
Visual Merchandising innebär en strategisk presentation av företaget och dess produkter och 
har länge varit ett utbrett koncept inom modebranschen (Lennon & Ha 2010). Begreppet 
inkluderar all visuell kommunikation så som presentation av produkterna, rekvisita, musik, 
grafik och marknadsföringskampanjer. Lennon och Ha (2010) menar att modeföretag genom 
visual merchandising underlättar kundens köpprocess och skapar en attraktion som kan leda 
till ett köpbeslut.  
 
I takt med att e-handeln ökar har visual merchandising modifierats till att passa onlinebutiker, 
vilket Lennon och Ha (2010) benämner som online visual merchandising där miljö, 
navigering samt produktpresentation står i fokus (Ha, Kwon & Lennon 2007). Begreppet är i 
grund detsamma som visual merchandising, dock finns vissa fysiska olikheter som inte kan 
uppnås i en virtuell butik, så som lukt, temperatur och känslan av plaggets textur och 
passform (Lennon & Ha 2010). Istället för att prova plagget får konsumenten använda andra 
tekniker så som zoomning, syna bilder och läsa informationen om plagget för att känna sig 
säker i ett köpbeslut (Ha, Kwon & Lennon 2007). Författarna menar dock på att det ändå 
finns en osäkerhet i att handla kläder online jämfört mot en fysisk butik där kunden kan skapa 
sig en verklig uppfattning av plagget. Av denna anledning har riskaspekten även här varit i 
fokus inom tidigare forskning kring online visual merchandising, där diskussionen ofta 
handlar om att modeföretagen bör ha en bra e-handelssida för att kunden ska handla och 
känna sig trygg i sitt köpbeslut (Ha, Kwon & Lennon 2007; Khakimdjanova & Park 2005; 
Luo & Ba 2012; Tagg & Kawaf 2012; Yoo & Kim 2012).  
 
Siddiqui et.al (2003) påvisar att en bra virtuell miljö gör att kunden får en positiv 
köpupplevelse och då gärna återvänder till e-handelssidan i framtiden. Även Hong och Tanvi 
(2012) belyser vikten av att skapa harmoni och en positiv stämning för kunden när hen 
besöker en e-handelssida, eftersom risken att kunden lämnar sidan minskar om hen anser den 
vara attraktiv. Använder modeföretaget online visual merchandising på rätt sätt kan de öka 
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försäljningen (Khakimdjanova & Park 2005) och minska retur- och logistkkostnaderna 
(Dagens Handel 2013). Kim, Kim och Lennon (2006) menar på att om kunderna får ut 
tillräckligt med information för att skapa sig en bra bild av plagget kommer detta att minska 
risken att de får en annan produkt än de tänkt sig och på så vis kan returerna minskas.  
 
Stimulans Organism Response modellen (S-O-R) används ofta i forskning inom online visual 
merchandising. Modellen framhäver hur en e-handelssida uppfattas beroende på kundens 
nuvarande tillstånd och tidigare erfarenheter (Eroglua, Machleitb & Davisb 2001). Författarna 
menar på att konsumentens reaktion dels beror på vilken intention hen har med sitt besök på 
e-handelssidan samt vilken tidigare erfarenhet konsumenten har av varumärket och e-handel 
generellt. Det finns olika motiv till att en konsument väljer att handla på internet och detta 
påverkas i sin tur av intentionen med besöket på e-handelssidan. Två motiv som ofta 
undersöks när det kommer till shopping är nytta och nöje (To, Liao & Lin 2007). Är 
modeföretagen medvetna om kundens intention kan de anpassa sin virtuella butik och fånga 
in både den som är inne på e-handelssidan för nytta och den som är inne för nöjes skull 
(Koufaris 2002). Oavsett intention menar Khakimdjanova och Park (2005) att det är viktigt att 
skapa harmoni och en positiv stämning för kunden under besöket på e-handelssidan.   
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1.5 Problematisering 
 
Näthandeln är komplex i högre grad än handeln i en fysisk butik där konsumenten dels får 
tillgång till att prova och känna på plaggen, men även en fysisk personlig service som kan 
styrka ett köpbeslut (Luo & Ba 2010). Samtliga forskare inom ämnet är överens om att det 
därför är av stor vikt att modeföretag har en bra utformad e-handelssida. Emellertid visar även 
tidigare forskning att många modeföretag inom e-handeln har svårigheter med att skapa en 
bra virtuell miljö där deras plagg visas på ett så verkligt sätt som möjligt. Lyckas inte 
företagen med detta blir följden att kunden inte får det hen förväntar sig. Samtidigt belyser 
Hong och Tanvi (2012) vikten av att skapa harmoni och en positiv stämning för kunden när 
hen besöker e-handelssidan, eftersom det annars finns en risk att kunden lämnar sidan. Då e-
handeln förväntas öka i framtiden (HUI Research 2013) är det angeläget för modeföretag att 
ligga i framkant i utvecklingen av sina virtuella butiker.  
 
I tidigare forskning inom e-handel och online visual merchandising diskuteras riskaspekterna 
flitigt, där svårigheten för konsumenten att visualisera det verkliga plagget står i fokus. 
Forskarna konstaterar att dagens modeföretag bör ha en bra virtuell miljö i sin onlinebutik för 
att möta konsumenternas behov av informationssökning inför ett köpbeslut. Diverse olika 
slutsatser åskådliggör hur detta kan uppvisas genom hemsidans atmosfär, produktbilder, 
produktinformation och så vidare.  
 
I mindre utsträckning diskuteras vad konsumenten anser vara viktiga aspekter vid utformning 
av den virtuella miljön och information som rör klädesplaggen. Ha, Kwon och Lennon 
(2007); Khakimdjanova och Park (2005); Kim, Kim och Lennon (2006) samt Lennon och Ha 
(2010) har samtliga gjort innehållsanalyser 1  på diverse olika e-handelsbutiker inom 
modebranschen och konstaterat fakta; så här ser de virtuella butikerna ut, dock har de inte 
tagit hänsyn till konsumenternas åsikter gällande de olika e-handelssidorna. Trots att andra 
författare (Siddiqui et al. 2003; Kim, Kim & Lennon 2009; Tagg & Kawaf 2012; Luo & Ba 
2012; Kim & Forsythe 2008; Yoo & Kim 2012) inkluderat konsumenternas åsikter i sin 
forskning har även de endast konstaterat fakta och inte gått djupare in på problemet som 
sådant och undersökt vad konsumenten faktiskt anser vara viktigt vid utformningen av den 
virtuella miljön. Det finns därför inga tydliga direktiv för modeföretagen att följa när det 
kommer till vad konsumenten anser om ett modeföretags online visual merchandising och här 
har ett gap identifierats.  
 
 
  

                                                
1 Sammanställning av artiklar, se bilaga 1. 
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1.6 Problem och syfte 
 
För att en kund ska genomföra ett lyckat köp på ett modeföretags e-handelssida visar 
forskning att det krävs att den virtuella miljön är väl utformad. Syftet med uppsatsen är därför 
att undersöka vad konsumenter anser vara viktiga faktorer vid online visual merchandising ur 
perspektiven miljö, navigering och produktpresentation. Målet är att skapa en modell som 
modeföretag kan ha användning av vid utformning av sin virtuella miljö. 
 
För att uppfylla studiens syfte har följande frågeställning formulerats:  
 
Vad anser konsumenterna vara viktiga faktorer vid utformningen av ett modeföretags online 
visual merchandising ur perspektiven: miljö, navigering och produktpresentation?  
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2. Teoretisk referensram 
 
Nedan följer studiens teoretiska referensram inom ämnet online visual merchandising. Först 
görs en genomgång av online visual merchandising och de aspekter som hör ämnet till. 
Därefter kommer en djupare genomgång av hur kundresponsen påverkas av online visual 
merchandising. Avslutningsvis illustreras en undersökningsmodell som simulerar hur de olika 
teorierna kopplas till varandra.  
  

2.1 Online visual merchandising  
 
Visual merchandising är en strategisk presentation av ett företag och deras produkter (Lennon 
& Ha 2010) och genom att implementera detta kan e-handelsföretag öka sin försäljning 
(Khakimdjanova & Park 2005). Begreppet innebär att företagen ska attrahera kunder till ett 
köp samt underlätta för kunden under en köpprocess genom en visuell presentation av sitt 
koncept (Lennon & Ha 2010). Visual merchandising inkluderar både visuell kommunikation 
samt marknadsföring och exempel på detta är presentation av produkter, butiksdesign, hur 
skyltdockor stylas, rekvisita, belysning, grafik, musik och film etcetera (Lennon & Ha 2010).  
 
I takt med att e-handeln ökar har även online visual merchandising blivit ett utbrett koncept 
för e-handelsföretag inom modebranschen. I likhet med visual merchandising innebär det en 
presentation av produkterna i onlinebutiken för att attrahera kunderna till ett köp (Lennon & 
Ha 2010). Ha, Kwon och Lennon (2007) menar att många visual merchandising-baserade 
aktiviteter i en fysisk butik kan överföras i en virtuell butik så som att navigera kunden rätt, 
hur atmosfären är uppbyggd samt hur de kombinerar olika plagg med varandra. De påpekar 
dock att det finns vissa fysiska aspekter i visual merchandising så som lukt, temperatur och 
känslan av plaggen som endast kan upplevas i en fysisk butik och inte i en virtuell butik. Luo 
och Ba (2012) menar därför att risken ökar vid försäljning av kläder online då det kan finnas 
ett gap mellan den tänkta varan och den verkliga varan. Istället för att prova plaggen måste 
konsumenten använda andra tekniker så som zooming, se plagget i olika färger, kombinera 
dem med andra produkter virtuellt och läsa informationen om plagget för att skapa sig en 
uppfattning (Ha, Kwon & Lennon 2007).  
 
Ha, Kwon och Lennon (2007) benämner miljö, navigering samt produktpresentation som tre 
viktiga element att beakta i online visual merchandising. Miljö avser kundens 
helhetsuppfattning av onlinebutikens atmosfär och hur den påverkar kundens attityd gentemot 
onlinebutiken och produkterna som säljs där. Miljöaspekten innefattar allt ifrån uppladdning 
av bilder, musik, rörlig grafik och presentation av varumärket och dess onlinebutik. 
Navigering åsyftar till att det ska vara lätt för kunden att hitta på sidan, vilket inkluderar 
sökfunktioner och kategorisering av produkterna. Den sista aspekten som Ha, Kwon och 
Lennon (2007) framhäver i online visual merchandising är produktpresentationen som innebär 
hur produktbilderna, produkttexten, storlek- och passformsguiden är. Kläder är riskfyllt att 
handla online och en bristfällig produktpresentation kan hämma köpprocessen för kunden 
(Ha, Kwon & Lennon 2007). Även Lennon och Ha (2010) understryker att en bra 
produktpresentation och en intressant virtuell butiksmiljö med en spännande produktvisning 
kan öka kundens köpglädje och därmed även öka deras tillfredsställelse.  
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2.1.1 E-handelssidans miljö och navigering 
 
Khakimdjanova och Park (2005) belyser vikten av att skapa harmoni och en positiv stämning 
för kunden när hen besöker en e-handelssida. Kim, Kim och Lennon (2006) argumenterar för 
att den grafiska utformningen är viktigare på en e-handelssida där det säljs kläder än på de 
sidor som säljer exempelvis böcker, då kläder måste passa kunden på ett helt annat sätt. 
Klädköpet kan därför underlättas genom en väldesignad hemsida med bra layout som gör att 
kunden lätt kan söka information om produkten hen är ute efter (Luo & Ba 2010). Samma 
forskare menar då på att gapet mellan den tänkta och den köpta varan minskar, vilket kan 
reducera risken det innebär att köpa kläder online. Även Khakimdjanova och Park (2005) 
menar att en bra virtuell miljö som är välstrukturerad minskar risken för kunden då hen kan 
hitta rätt information vilket underlättar kundens köpbeslut.  
 
Tagg och Kawaf (2012) påstår att färg och grafik på hemsidan i största mån påverkar kundens 
uppfattning av företaget, men att musik inte har någon signifikant påverkan. Även 
målgruppen är en viktig aspekt när det kommer till utformningen av hemsidan och därför bör 
företag anpassa den efter sin valda målgrupp (Tagg & Kawaf 2012). Samma författare menar 
att en lättmanövrerad e-handelssida är att föredra då det underlättar informationsletandet för 
kunden. Detta styrks av Khakimdjanova och Park (2005) som hävdar att så få klick som 
möjligt för att nå den rätta informationen är att föredra.  
 

2.1.2 Produktpresentation 
 
Det finns flera olika sätt att presentera ett klädesplagg i en onlinebutik: på en mänsklig 
modell, en skyltdocka, hängandes på galge eller platt mot en bakgrund (Khakimdjanova & 
Park 2005; Ha, Kwon & Lennon 2007). Khakimdjanova och Park (2005) argumenterar för att 
uppvisning av plaggen bör ske på mänsklig modell för att visa siluetten och passformen på 
bästa sätt. De menar att kunden inte får en rättvis bild av plagget om det presenteras hängande 
på galge eller liggandes mot en platt bakgrund, vilket gör det svårt att visualisera känslan. 
Även Kim, Kim och Lennon (2009) argumenterar för att e-handelsföretagen bör visa kläderna 
på verkliga modeller då det blir enklare för konsumenten att få en uppfattning om hur plagget 
kommer sitta. Deras forskning stödjer teorin om att de hemsidor som visar plaggen på levande 
modeller skapar mer positiva känslor hos sina kunder än de som visar kläderna platt mot en 
bakgrund. Detta menar Kim, Kim och Lennon (2009) leder till en positiv attityd till e-
handelssidan samt att lusten att handla ökar. Khakimdjanova och Park (2005) argumenterar 
för att det är fördelaktigt att visa hela kroppen och inte bara kroppsdelen där plagget sitter, 
samt att det är viktigt att få se plagget ur olika vinklar. De menar även på att det är bra när 
plagget visas upp på olika kroppstyper så att kunden enklare kan jämföra sig med den 
modellen hen är mest lik.  
 

2.1.3 Produktbilder 
 
Eftersom den fysiska avsaknaden är ett faktum vid försäljning av kläder på internet är det av 
stor vikt för modeföretagen att ha bra produktbilder som på bästa sätt kan uppvisa plaggets 
verkliga egenskaper (Ha, Kwon & Lennon 2007; Khakimdjanova & Park 2005; Kim, Kim & 
Lennon 2006; Lennon & Ha 2010; Tagg & Kawaf 2012; Yoo & Kim 2012). Bilderna bör 
åtminstone visa plaggets fram- och baksida (Ha, Kwon & Lennon 2007), dock har en 360°-
graders rotation av plagget visats vara en teknik som många kunder uppskattar och som även 
kan reducera riskaspekten (Ha, Kwon & Lennon 2007; Tagg & Kawaf 2012). Många e-
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handelsföretag visar upp plaggen i en tvådimensionell illustration, dock menar 
Khakimdjanova och Park (2005) att en 3D-visning av plagget skulle efterlikna den verkliga 
produkten bättre. De menar även att modeföretagen bör utveckla denna teknik för att vara i 
framkant inom e-handeln. Enligt Kim och Forsythe (2008) har 3D rotation både en nytta- och 
nöjesfunktion medan 2D endast har en funktionell roll. Deras undersökning visar därför att 
3D rotation är mer effektivt än 2D bilder då den upplevda risken minskas samtidigt som nöjet 
ökar. Även så kallade catwalk-filmer är något som konsumenter ofta efterfrågar på e-
handelssidor (McCormick & Livett 2012). Författarna menar på att catwalk-filmer dels 
fungerar som informationsbekräftelse angående passform, färg och material men även att det 
är en attraktion till ett köp. 
 
För att konsumenten ska uppfatta detaljer på plagg så som dekorativa sömmar, knappar och 
texturen i materialet är en zoomningsfunktion att föredra vid produktbilderna (Ha, Kwon & 
Lennon 2007; Tagg & Kawaf 2012). För samma effekt kan enskilda detaljbilder uppvisas 
(Khakimdjanova & Park 2005), allt för att kunden ska erhålla tillräckligt med information för 
att känna sig säker vid ett köpbeslut. Även en produktkoordinering genom så kallade 
”outfits”, med det specifika plagget i fokus, har en positiv inverkan på konsumenternas 
köpprocess eftersom kunden då utvärderar helheten samtidigt som hen får tips och idéer om 
hur plagget kan användas (Khakimdjanova & Park 2005). Yoo och Kim (2012) hävdar att 
produktkoordinationen är en billig aktivitet för att öka merförsäljningen hos företaget, 
samtidigt som det skapar en harmonisk stämning hos kunden.  
 

2.1.4 Produktinformation 
 
När en konsument tar ett köpbeslut på nätet grundar hen det på de egenskaper hos en produkt 
som hen kan utvärdera innan inspektion av varan, exempelvis pris och beskrivning av 
passform (Kim, Kim & Lennon 2009). Därför menar forskarna på att en bra beskrivning av de 
egenskaper som kan utvärderas innan ett köp är viktigare vid handel i en virtuell butik än i en 
fysisk butik då kunden inte kan prova eller känna på plagget (Kim, Kim & Lennon 2009). 
Produktinformation i form av text hjälper kunden att visualisera det fysiska plagget och en 
tydlig produktinformation innehållande material, passform, detaljer, pris och så vidare 
minimerar därför kundens osäkerhet (Lennon & Ha 2010). Tagg och Kawaf (2012) påpekar 
att skriftlig information till och med är viktigare än bilder för att kunden ska skapa sig en 
rättvis uppfattning om plagget. Kim, Kim och Lennon (2011) hävdar att även en storleksguide 
är en kritisk informationsskälla för att säkerställa att plagget kommer att passa kunden. 
Emellertid påpekar Kim, Kim och Lennon (2006) att informationen inte får gå till överdrift då 
det istället kan skapa en motsatt effekt med att kunden tröttnar och lämnar sidan, då hen inte 
hittar rätt information. 
 

2.2 Kundrespons 
 
Stimulans Organism Response model (S-O-R) är en modell som ofta används vid teorier om 
visual merchandising. Modellen har sitt ursprung i psykologin och framhäver idén om att 
människor svarar olika på samma stimulans beroende på sitt nuvarande tillstånd och tidigare 
erfarenheter (Mehrabian & Russell 1974). Modellen har modifierats av Eroglua, Machleitb 
och Davis (2001) för att passa i en onlinemiljö, dock är intentionen densamma som 
ursprungsmodellen. Tanken är att konsumenter reagerar och beter sig olika vid besök på 
samma e-handelssida och resultatet av konsumentens inställning leder antingen till 
tillfredsställelse och ett eventuellt köp eller att kunden lämnar e-handelssidan. Olikheter i 
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konsumenters beteenden beror dels på interna faktorer så som vilka värderingar och attityder 
de har men även erfarenheter och hur de tar till sig information.   
 
Eroglua, Machleitb och Davis (2001) definierar stimulans som synliga och hörbara element 
för en e-handelskonsument vilka delas upp i direkt information och indirekt information. 
Direkt information innebär den information till kunden som krävs för att hen ska genomföra 
ett köp, exempelvis produktbilder, produktinformation, sökfunktion med mera (Lennon & Ha 
2010). Den indirekta informationen handlar om att skapa en atmosfär och känsla på 
webbsidan eftersom även den påverkar kundens köpupplevelse (Lennon & Ha 2010). Indirekt 
information inkluderar därför de aspekter som inte direkt är kopplade till köpet, som 
exempelvis färgställning på hemsidan, bakgrund, ikoner, färger, musik, mönster, typsnitt och 
så vidare (Lennon & Ha 2010). I enighet med S-O-R paradigmet påverkar både direkt och 
indirekt information stimuli hos konsumenten (Eroglua, Machleitb & Davis 2001). Beroende 
på hur kunden blir stimulerad av webbsidan påverkas förtroendet för företaget och som ovan 
nämnt är detta en viktig faktor då det innebär en hög risk att köpa kläder på internet (Kawaf & 
Tagg 2012). 
 
Organismen är den andra delen av S-O-R modellen och innebär den inre känslan hos 
konsumenten och hur den beror på kognition och påverkan av stimulans (Eroglu, Machleit, 
Davis 2003). Enligt samma författare påverkar atmosfären och intentionen sambandet mellan 
stimulans och organismen. Kawaf och Taggs (2012) forskning stödjer teorin om att det finns 
två huvudsakliga teman som är viktiga vid handel av kläder online. Det första temat är 
webbsidans atmosfär som påverkar kundens tillit och risktagande. Samma forskare menar på 
att högkvalitativa webbsidor har högre trovärdighet än de med låg kvalitet och därför minskar 
kundens upplevda risk. Även hemsidans estetiska utformning och design har en signifikant 
påverkan på konsumentens köplust (Kawaf & Tagg 2012; Hong & Tanvi 2012). Det andra 
temat är intentionen och Kawaf och Tagg (2012) menar på att om kunden är mer köpbenägen 
tenderar hen att engagera sig mer i besöket på e-handelssidan.  
 
Det finns olika motiv till att en konsument handlar på internet och To, Liao och Lins (2007) 
forskning visar att nytta är det motiv som starkast påverkar både informationssökningen och 
intentionen att handla då denna drivs av bekvämlighet, kostnadsbesparingar, tillgång till 
information och urval, medan motivet nöje drivs av äventyr, auktoritet och status (To, Liao & 
Lin 2007). Lennon och Ha (2010) menar att ju viktigare ett köpbeslut är, desto mer tenderar 
kunden att söka information innan köpet och därför har direkt information visats vara ett 
viktigare element när kunden är benägen att köpa än indirekt information. Emellertid menar 
Koufaris (2002) att surfa för nöjes skull är ett vanligt fenomen inom e-handelsvärlden och 
besöket på e-handelssidan inte direkt behöver vara kopplat till ett köp och då spelar även den 
indirekta informationen en stor roll. Det finns en större öppenhet till spontanköp om 
konsumenten finner e-handelssidan attraktiv och inspirerande och därför är det viktigt att 
anpassa e-handelssidan både efter den som är inne på sidan för nyttans skull och har 
intentionen att handla och den som är inne för nöjes skull (Koufaris 2002). Även Ha, Kwon 
och Lennon (2007) bekräftar att beroende på kundens intention med besöket på hemsidan 
skapas olika förutsättningar för vilka faktorer som är viktiga att beakta på en e-handelssida. 
 
Det sista steget i S-O-R modellen är respons och med det menas hur kunden svarar på den 
stimulans och känsla som hen upplever och det utfall som blir, exempelvis om kunden 
genomför köpet eller lämnar sidan (Eroglu, Machleit, Davis 2003). Kim, Kim och Lennons 
(2009) forskning stödjer S-O-R modellen som ett viktigt verktyg vid online visual 
merchandising och de förtydligar vikten av att återförsäljare på nätet gör sin hemsida så bra 
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som möjligt för att förbättra kundernas attityd gentemot den och på så vis öka intentionen att 
handla. Återförsäljare online behöver bestämma vilken typ av visuell presentation som är 
mest effektiv för just deras kunder för att sedan implementera de tekniker som behövs för att 
få rätt respons från konsumenterna (Kim, Kim & Lennon 2006). 
 

2.3 Undersökningsmodell 
 
För att illustrera hur vi kopplar de olika modellerna och teorierna i referensramen till varandra 
har undersökningsmodell sammanställts. Då fokus i studien är online visual merchandising ur 
ett konsumentperspektiv ämnar vi undersöka vad konsumenten anser vara viktiga aspekter i 
fråga om miljö, navigering och produktpresentation. Utifrån dessa tre aspekter dras paralleller 
med S-O-R-paradigmets direkta och indirekta information.   
 
Modellen illustrerar att företaget utformar sin online visual merchandising utifrån aspekterna 
miljö, navigering och produktpresentation. Detta i sin tur påverkar kunden och hur denna 
uppfattar e-handelssidan. Den indirekta och direkta informationen påverkar den stimulans 
kunden får av e-handelssidan utifrån den virtuella miljön. Beroende på tidigare erfarenheter 
och upplevelser påverkas konsumenten olika av samma stimuli och utfallet, om kunden köper 
eller lämnar sidan, beror på den upplevda känslan (Eroglu, Machleit & Davis 2001). 
 
Forskningen belyser vikten av att ha en bra utformad e-handelssida men saknar konkreta 
tillvägagångssätt att utföra detta på och det framgår inte heller vad konsumenten anser vara 
viktigt. Det är här vi finner det gap i forskningen som kommer ligga till grund för studien. 
 
 
 
  

Figur 1. Undersökningsmodell utformad av författarna. 
Online visual merchandising med ursprung från Ha, Kwon och Lennon (2007)  
samt Eroglua, Machleitb och Davis (2001) S-O-R-modell. 	  
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3. Metod 
 
I detta kapitel är de metodval som är använda i studien beskrivna. I första delen beskrivs val 
av metod och de för- och nackdelar som finns med den. I andra delen diskuteras urvalet av 
respondenter och sedan har en genomgång av utförandet gjorts. Därefter diskuteras 
materialets reliabilitet, validitet och generaliseringsmöjligheter och slutligen presenteras 
alternativa metoder.  
 

3.1 Val av metod 
 
För att få fram data som kunde besvara vår frågeställning valde vi en kvalitativ inriktning på 
vår forskning där sju stycken semistrukturerade intervjuer utgjorde större delen av 
insamlingen. Vi utförde även två observationer på Företag X i form av möten, som fungerade 
som en förstudie till våra intervjuer. Vi har också analyserat Företag X och deras konkurrenter 
genom att granska deras hemsidor för att kunna skapa ett intervjuunderlag2. Den valda 
metoden gav oss möjlighet till en djupare förståelse för konsumenternas åsikter och beteende 
vilket den interpretivistiskt inriktningen förespråkar (Bryman & Bell 2011).  
 

3.2 Semistrukturerade intervjuer 
 
För att få svar på studiens frågeställning har semistrukturerade intervjuer utförts. Anledningen 
till detta var att det finns en struktur i frågorna samt att det finns rum för en flexibilitet som 
möjliggör en djupare och mer ingående förståelse för respondenternas åsikter (Bryman & Bell 
2011). Som grund för utformningen av intervjuunderlaget användes information från två 
observationer på Företag X. Dessutom granskades diverse olika e-handelssidor inom 
klädbranschen, mestadels svenska modeföretag, men även utländska. De e-handelsföretag 
som vi undersökte var: amazon.com, asos.com, bonaparteshop.se, ellos.se, esprit.com, 
hm.com, kappahl.se, landsend.se, lindex.se och nelly.com. Granskningen av dessa utgjorde 
inte en metod i sig, utan fungerade som inspiration till intervjuunderlaget. Valet av e-
handelssidorna uppkom i samband med observationerna på Företag X, inläsning av tidigare 
forskning inom området samt egna erfarenheter av e-handel. De aspekter som beaktades på 
varje e-handelssida var i enhet med Ha, Kwon och Lennons (2007) forskning inom online 
visual merchandising: miljön på hemsidan, navigeringen samt produktinformationen. 
Granskningen gav oss en inblick i hur modeföretag utformar sin e-handelssida och använder 
sig av online visual merchandising.  
 
Vid utformning av intervjuunderlaget utgick vi, som ovan nämnt, dels från Ha, Kwon och 
Lennons (2007) faktorer atmosfär, navigering, produktpresentation. Inspiration hämtades 
även från Khakimdjanova och Park (2005); Kim, Kim och Lennon (2006) samt Lennon och 
Ha (2010) som samtliga gjort innehållsanalyser på olika e-handelsföretag som säljer kläder.  
Även om konsumentperspektivet skiljde sig mellan tidigare forskares studier och denna studie 
är inriktningen på online visual merchandising den samma, vilket gjorde att vi ansåg att 
perspektiven ändå skulle utgöra ett bra underlag. 
 
 

                                                
2 Intervjuunderlag, se bilaga 2 
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I åtanke vid utformning av intervjuunderlaget fanns även studiens undersökningsmodell. 
Angående SOR-modellen undersöktes vilka stimuli som respondenten ansåg vara viktiga på 
en e-handelssida och om dessa korrelerade med teorin. Undersökningen var upplagd så att 
kundens intention var ett köp och inte enligt Koufaris (2002) benämning ”nöjessurfing”. För 
att få svar angående vad respondenten ansåg om den indirekta informationen nämndes inget 
om intentionen förrän respondenten hade svarat på frågan om helhetsuppfattningen av den 
första e-handelssidan.  
 
Innan projektintervjuernas start gjordes två pilotintervjuer på ett sätt som skulle efterlikna 
intervjuerna. Kvale (2007) menar på att det är bra att utföra pilotintervjuer, dels för att öva på 
intervjuteknik men även för att kontrollera själva innehållet i intervjun. Före pilotintervjuerna 
diskuterades hur vi som intervjuare skulle förhålla oss till situationen då Bryman och Bell 
(2011) påpekar att det lätt kan uppstå så kallad intervjuareffekt och social anpassning vid 
intervjuer. Med detta menas att intervjuarna kan leda respondenten att svara på ett visst sätt, 
eller att hen väljer att svara så för att göra dem nöjda. Vi upptäckte efter pilotintervjuerna att 
det var svårt att agera neutralt, då respondenten ibland behövde styras för att svara på en viss 
fråga. Vi anser dock att detta var nödvändigt för att frambringa så utförliga svar som möjligt 
från respondenten, vilket är syftet med vårt metodval. 
 

3.3 Observationer 
 
Innan arbetet påbörjades med de semistrukturerade intervjuerna observerades två möten på 
Företag X. Mötena ledde till en större och bättre förståelse för uppdragsföretaget och hur 
deras tankar gick angående ämnet och vi kunde därför använda materialet för utformning av 
vårt intervjuunderlag. Det första mötet fungerade som ett uppstartsmöte där vi tog del av 
information angående företaget och dess situation. Även målsättningen med vårt samarbete 
diskuterades och hur arbetet skulle fortlöpa framöver. Under mötet deltog en affärsutvecklare, 
som även fungerade som vår kontaktperson under perioden samt en sortimentsansvarig. 
Andra mötet på Företag X var något mer djupgående och det var även fler deltagare med. 
Syftet med mötet var att starta en diskussion kring hur företaget skulle kunna utveckla den 
virtuella miljön på sin e-handelssida. Stort fokus låg på deras framtagna passformsguide3 och 
hur denna kan utformas för att på bästa sätt förmedla rätt information till kunden. 
 
Under observationerna var mötesdeltagarna medvetna om vår roll som forskare och de var 
även införstådda med syftet till varför vi var där. Detta gjorde oss till deltagande observatörer 
med en öppen forskarroll enligt Bryman och Bell (2011). De påpekar att det finns en del 
aspekter att ta i beaktning angående observationer: mötesdeltagarna är medvetna om att vi är 
på plats för att observera och därför kan mötesdeltagarna falla in i en viss roll som de annars 
inte hade intagit. Vi kan även leda dem i en viss riktning genom att vi exempelvis antecknar 
under mötets gång och risken är då att de säger svar som de tror att vi vill höra (Bryman & 
Bell 2011). Vi valde därför att spela in våra möten istället för att anteckna för att sedan 
transkribera ljudinspelningarna. Efter mötena hade vi löpande mailkontakt med 
affärsutvecklaren och kundansvarig på Företag X, som ett stöd inför vår studie.  
 
  

                                                
3 Passformsguide, se bilaga 3 
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3.4 Val av respondenter 
 
Då studiens ansats var kvalitativ var det centrala att välja respondenter som kunde uppfylla 
informationsbehovet och därför var frågan om ett statistiskt urval mindre viktigt (Bryman & 
Bell 2011). Då syftet var att få en djupare förståelse kring konsumenternas åsikter angående 
den virtuella miljön var det istället av stor vikt att lämpliga respondenter valdes som kunde 
besvara vår frågeställning. Detta blev då ett bekvämlighetsurval eftersom vi själva valde ut 
personer i vår närhet som var passande för att besvara våra frågor. Dessa personer tipsade oss 
sedan vidare till andra respondenter vilket gjorde att det blev en form av ett snöbollsurval 
(Bryman & Bell 2011). Följden av att vi på något plan kände respondenterna gjorde att vi 
kunde få mer utförliga svar då samtalet flödade mer fritt samt att respondenterna kände sig 
trygga med oss som intervjuare.  
 
Vårt mål var att utföra så många intervjuer att vårt informationsbehov uppfylldes, vilket 
resulterade i sju stycken. Respondenterna skulle vara i åldrarna 20-55 då det är Företag X:s 
största målgrupp. En annan faktor som avgjorde att vi valde just kvinnor är att denna grupp 
handlar på nätet i störst utsträckning (HUI Research 2013). Samtliga kvinnor vi intervjuade4 
var mellan 23-52 år och vi valde att avgränsa oss till respondenter som var vana e-handlare 
eftersom vi drog slutsatserna att de hade mest information att ge oss.  
 

3.5 Utförandet av intervjuerna 
 
Intervjuerna gick ut på att respondenten skulle sitta vid en dator och gå in på två olika e-
handelsföretags hemsidor, var av en var Företag X. Valet av det andra e-handelsföretaget, 
fortsättningsvis kallat Företag Y, gjordes på grund av att de, likt Företag X, till största del har 
internet som försäljningskanal. Därutöver är företagen relativt olika i fråga om grafisk design, 
utbud och målgrupp. Dock eftersträvades en olikhet i sidorna då vi ville ta del av ett större 
spann av åsikter från respondenterna. Respondenternas tidigare erfarenheter och åsikter togs 
inte i beaktning angående de valda e-handelssidorna. Valet av dator som hjälpmedel berodde 
på att det är den plattform som konsumenter fortfarande handlar mest igenom (HUI Research 
2013), samt att det skulle vara lättare för respondenten att utvärdera e-handelssidorna genom 
en större skärm.  
 
Intervjuerna inleddes med tre frågor, med fasta svarsalternativ, för att få en uppfattning om 
respondentens vana att handla på nätet. När dessa frågor var besvarade bads respondenten gå 
in på Företag Y:s förstasida. Här ställdes frågor som vad den övergripande känslan var, om 
sidan var lättförståelig samt vilken målgrupp hon trodde att sidan riktade sig till. Därefter 
ombads respondenten leta sig fram till ett par slim fit jeans som hon skulle kunna tänka sig att 
köpa. När hon gjorde detta fördes anteckningar över hur hon tog sig till sidan, det vill säga om 
hon använde sig av sökfunktionen eller av avgränsningsalternativen. 
 
Väl när respondenten hade hittat ett par jeans som tilltalade henne ställdes frågor om det var 
lätt att hitta den valda produkten och i så fall varför/varför inte samt frågor om den 
övergripande känslan som hon fick. Därefter ombads hon granska alla bilder på den specifika 
produkten och därefter frågade vi henne om hon hade velat se plagget på fler sätt, vilka 
funktioner som var bra samt om plaggbilderna gav henne tillräckligt med information för att 
hon skulle få en rättvis bild av produkten. Sedan bads hon läsa produktinformationen och 

                                                
4 Tabell över respondenter, se bilaga 4 
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därefter berätta vad hon ansåg om den, om den förmedlade en känsla av plagget, dess 
passform och om informationen var lättläst. 
 
Därefter fick respondenten hitta storleksguiden samtidigt som noteringar gjordes om den var 
lätt att hitta. När hon hade funnit storleksguiden frågade vi om hon brukade använda sig av 
verktyget och vad hon ansåg om det. Frågor ställdes även om hon förstod hur hon skulle mäta 
för att få fram rätt storlek. Därefter fick respondenten svara på hur säker hon skulle vara på att 
få hem förväntad produkt på en skala 1-5. Sedan ställde vi samma frågor, fast kring Företag 
X:s hemsida. Vi avslutade intervjun med att visa ett förslag på en passformsguide och frågade 
om den skulle kunna hjälpa respondenten att bli mer säker på den vara hon bestämt sig för.  
 

3.6 Sammanställning av intervjuerna 
 
Innan vi startade med transkriberingen skapade vi ett transkriberingsunderlag för att 
underlätta vid senare sammanställning av empirin. Underlaget delades upp i atmosfär, 
navigering, produktsidan, produktbilder, produktinformation, storleksguide och 
passformsguide i enlighet med intervjuunderlaget, vår undersökningsmodell och därmed Ha, 
Kwon och Lennons (2007) aspekter angående online visual merchandising. 
Transkriberingsprogrammet Express Scribe användes under hela förloppet.   
 
Vi gjorde även ett underlag för analysen efter samma rubriker som intervjuunderlaget. Vi tog 
de viktigaste delarna ur transkriberingen och sammanställde de olika intervjuerna med 
varandra. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade hade vi inte ställt exakt samma frågor 
till alla respondenter vilket gjorde att vi fick göra en egen tolkning av svaren. Därefter 
sammanställde vi de olika svaren vi fått in i en tabell5 för att lättare få en överblick. 
 

3.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
Kvale (2007) benämner reliabilitet, validitet och generaliserbarhet som vetenskapens heliga 
treenighet, som ska beaktas under hela forskningsprojektets förlopp. I vår studie har de olika 
begreppen behandlats utifrån ett mer induktivt förhållningssätt där fokus legat på att få 
förståelse för ett visst fenomen, vilket Bryman och Bell (2011) benämner som interpretivistisk 
epistemologi.  
 
En kvalitativ studie, som i detta fall till största del bestod av semistrukturerade intervjuer, har 
en relativt låg extern reliabilitet enligt Bryman och Bell (2011). Det beror på att det är svårt 
att återskapa den sociala situation som uppstår vid intervjutillfället och att instrumentet, som i 
detta fall var vi som intervjuare, inte är hållbart över tid, och därför är även studien svår att 
replikera. Det vi gjorde för att öka replikerbarheten i studien var att vi var väldigt 
strukturerade vid datainsamlingen genom att spela in alla intervjuer och observationer samt att 
vi tog kompletterade anteckningar, vilket även Bryman och Bell (2011) förespråkar. 
Dessutom har vi tydligt redogjort hur vi gick tillväga med intervjuerna och analys av empirin. 
Aspekten kring intervjuarens agerande, även benämnt som intern reliabilitet av Bryman och 
Bell (2011), var något som vi diskuterade flitigt innan projektintervjuernas start. Eftersom vi 
utförde intervjuerna parallellt skulle det betyda att vi påverkade våra respondenter olika, på 
grund av våra olika personligheter (Kvale 2007). För att minska denna påverkande faktor var 
vi noga med förberedelserna av hur vi skulle tala, ställa frågor och agera i allmänhet. För att 
                                                
5 Sammanställning av intervjuerna, se bilaga 5 
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uppnå en högre intern reliabilitet intervjuade vi varandra och tränade på att vara så neutrala 
som möjligt. Dock togs det fasta på Kvales (2007) diskussion kring att ett alltför stort fokus 
på den interna reliabiliteten kan motverka kreativiteten och föränderligheten. En intervju ska 
skapa utrymme till frågan varför och behöver där med inspireras av föränderligheten (Kvale 
2007). 
 
För vidare diskussion kring treenigheten kommer begreppet validitet kring en kvalitativ studie 
näst på tal. Validitet benämner Bryman och Bell (2011) som hur bra insamlad data 
sammankopplas med teori. Avsikten med intervjuerna var mer interpretivistiskt för att kunna 
besvara syftet i högre grad än att förkasta hypoteser. Kvale (2007) menar att intern validitet 
inte behöver stämma överens med teorin då det bör skapas en diskussion, nya idéer och 
differentieringar inom området, vilket vi eftersträvade. Dock var teorin i 
undersökningsmodellen ständigt i fokus under vår empiriinsamling för att på bästa sätt kunna 
koppla dessa till vår analys och slutsats.  
 
Med generaliserbarhet menas i vilken utsträckning den insamlade data kan generaliseras till 
en hel population. Kvale (2007) menar på att en kvalitativ studie inte kan generaliseras 
statistiskt till en hel population utan att hela situationen beror på olikheter i människors natur 
och tidigare erfarenheter. Detta kan härledas till en mer konstruktivistisk ontologi. Dock finns 
en möjlighet att få en djupare förståelse för individen som kan besvara syftet med studien på 
ett djupare plan. Istället för att säga ”som det är” kan det istället sägas ”som det kan bli”, 
vilket förespråkas av en postmodern psykologi. Det öppnar nya vägar och tankesätt som kan 
användas i andra sammanhang inom området, vilket på så vis ger vår studie viss 
generaliserbarhet. Dessutom har vi baserat vår undersökningsmodell på tidigare forskning 
inom området där teorierna är väl beprövade och därmed anser vi kunna öka vår 
generaliserbarhet trots vår kvalitativa inriktning.  
 

3.8 Kritik av vald metod 
 
Bryman och Bell (2011) menar på att forskning inte uppstår i ett vakuum utan den formas av 
den kontext som den befinner sig i. Företagsekonomisk forskning handlar om att lösa ett 
problem som finns, och beroende på problemet ska ett lämpligt metodval göras. Dock finns 
det inget som är rätt eller fel när det kommer till metod utan det handlar snarare om att hitta 
lämplig metod för valt problem.  
 
När vi började uppsatsen hade vi en mer kvantitativ frågeställning där vi ville hitta statistiska 
samband mellan en hemsidas utformning och minskade returer. Efter diskuterande kom vi 
dock fram till att vi ville ha en djupare förståelse för vårt valda problem och därför valde vi en 
kvalitativ inriktning. Tidigare forskare har till största del gjort innehållsanalyser6 för att 
undersöka ämnet, och vi ansåg därför att konsumentens åsikter var mer intressanta att ta del 
av då detta saknades i tidigare forskning.   

                                                
6 Sammanställning av artiklar, se bilaga 1 
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4. Empiri  
 
Vi har intervjuat sju kvinnor7 i åldrarna 23-52 som alla tidigare har handlat kläder på internet. 
Samtliga respondenter har handlat minst 1-4 gånger det senaste halvåret och besöker en e-
handelssida som säljer kläder minst en gång i veckan eller mer. Den främsta anledningen till 
besöket är att de vill få inspiration. Nedan följer en sammanställning över vad de ansåg vara 
viktigt vid utformningen av en e-handelssida utifrån faktorerna atmosfär, navigering och 
produktpresentation. Avslutningsvis har en sammanfattning över svaren gjorts. 
 

4.1 Miljö 
 
Förstasidan på en e-handelssida som säljer kläder bör vara stilren och så avskalad som möjligt 
enligt alla respondenter. Är den för ”plottrig” med mycket bilder, text och rörliga grafik är det 
svårt för dem att veta vad de ska fokusera på. Dessutom ger det ett oseriöst intryck av 
företaget angav respondenterna.  
 

Förstasidan får inte vara plottrig eftersom den då känns oseriös. 
Den ska vara stilren och enkel så att kläderna får tala för sig själva.8 

 
Respondenterna ansåg även att produktkategorierna som finns på förstasidan ska vara så få 
som möjligt för att det ska vara lätt att hitta. Många av respondenterna uppgav att de nästan 
aldrig scrollar ned på förstasidan för att ta del av allt som finns där, utan att de direkt går in på 
en kategori av en produkt.  
 
Bilderna på förstasidan är det viktigaste ansåg alla respondenterna då det är det första de ser 
och de vill gärna se produktnyheter och vad som är de stora trenderna för tillfället. Bilderna 
ska vara inspirationsbilder där plaggen visas upp på mänskliga modeller för att få en 
helhetsbild av kläderna. Samtliga respondenter uppgav att de gärna vill se en hel outfit med 
exempelvis skor och accessoarer som passar till. Emellertid får det inte vara för många olika 
reklambilder, då detta är ett störande moment. En av respondenterna tyckte att alla bilder ska 
vara enhetliga med samma bakgrund eftersom hon då anser att sidan blir mer stilren och 
lättöverskådlig. Hon uppgav att bilderna antingen kan vara fotade inne i en studio eller i en 
verklig miljö, bara de väljer samma. En av respondenterna påpekade att många e-handelssidor 
vill visa allt på en och samma gång vilket hon kan ha förståelse för, dock blir det en motsatt 
effekt för henne då hon istället tröttnar. Hon förklarade att det är lättare att fokusera på färre 
bilder åt gången och att företaget då istället byter inspirationsbilder oftare.  
 

4.1.1. Grafik 
 
Respondenterna uppgav att de sällan läser annonstext och annan information på förstasidan, 
och att för mycket text tar bort fokus på bilderna vilket inte är bra. Den text som ändå finns 
med på förstasidan bör vara enhetlig och tydlig. Att ha olika typsnitt, blanda gemener och 
versaler eller olika färger på texten svarade respondenterna negativt på. Samtliga respondenter 
påpekade att färgerna på en e-handelssida bör vara neutrala, där svart och vitt ofta kom på tal. 
                                                
7 Tabell över respondenter, se bilaga 5 
8 Citat från respondent 1, intervju den 30 april 2014 
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De menade på att neutrala färger gör att bilderna hamnar i fokus, och att starka färger skapar 
en ”billig” känsla av e-handelssidan och varumärket i sig. Färgerna i bilderna får gärna gå 
ihop med varandra för att det ska vara visuellt tilltalande uppgav en av respondenterna. Alla 
respondenter kunde lätt se vilken målgrupp e-handelssidorna vände sig till bara genom 
granskning av förstasidan. Dessutom ansåg de att bilderna och texten på annonserna 
korrelerade väl med det som de var sugna på att shoppa, det vill säga sommar- och 
festklänningar samt badmode.  
 

4.2 Navigering   
 
Sex av sju respondenter använde sig av den så kallade trädfunktionen, det vill säga att de 
valde menyn i överkant på förstasidan, exempelvis dam för att sedan klicka sig vidare till 
jeansen. Endast en av respondenterna använde sig av sökrutan och detta var då i syfte att söka 
efter ett specifikt märke. Respondenten som använde sökrutan förklarade att det blir lättare att 
avgränsa sökningen och att hon då slipper gå igenom de produkter som hon inte är intresserad 
av.  
 
Antal klick respondenterna använde sig av innan de nådde produktsidan med jeansen 
varierade från 1-4 klick. Mest klick hade Företag X:s hemsida då det var flest steg att ta sig 
igenom innan respondenterna kom till sortimentssidan med jeans. Respondenterna var alla 
överens om att så få klick som möjligt är att föredra eftersom det ska vara enkelt att nå 
produkten de är ute efter.  
 

4.2.1 Sortimentssidan och kategorier 
 
Flera av respondenterna ansåg att främst Företag X:s hemsida var rörig och att det var svårt 
att få en överblick över hela sortimentet. Detta berodde bland annat på att det var för många 
kategorier att gå igenom innan de kunde klicka sig in på sortimentssidan för jeansen. Det 
framkom också att många av respondenterna redan vid sortimentssidan sorterar bort plagg 
som inte intresserar dem och därför är det viktigt att få en bra översikt över alla produkter 
menar de. Dessutom påpekade tre av respondenterna att det ogillar att de måste fylla i hur 
många bilder som ska laddas på sortimentssidan, då de menade på att de vill se så många 
bilder som möjligt vid första anblick. Respondenterna förklarade att de därför tycker att 
funktionen ”visa alla” är bra. Några av respondenterna menade på att sortimentssidan borde 
vara mer enhetlig genom likadana bilder på plaggen, exempelvis på en verklig modell eller en 
docka mot vit bakgrund.  
 

4.2.2 Filtrering 
 
Samtliga respondenter valde, åtminstone vid en av e-handelssidorna, att använda sig av 
filtreringen. En av respondenterna förklarade att hon brukar välja att avgränsa sin sökning och 
då framförallt efter modell, exempelvis efter slimmade jeans eller maxiklänning. Samma 
respondent menade på att hon nästan aldrig sorterar efter märke eller färg, men att 
funktionerna ändå gärna får finnas där om hon skulle vilja avgränsa sin sökning mer. En 
annan respondent berättade att hon endast använder sig av avgränsningen om hon är ute efter 
någon specifik produkt, exempelvis en röd klänning. En av respondenterna använder sig 
däremot nästan alltid av sortering av märke för att slippa kolla igenom sådant hon inte är 
intresserad av. Att avgränsa på storlek var inget vår undersökning kunde visa vara en vanlig 
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företeelse. En av respondenterna berättar att hon aldrig skulle avgränsa efter storlek eftersom 
hon inte vill missa ett plagg då hon tänker att plagget kan komma in på lager igen.  
 

Jag brukar inte använda mig av filtreringen, 
dock tycker jag att det är en bra funktion när jag är ute efter en speciell vara.9 

 
Sammanfattningsvis använder sig de flesta av respondenterna av avgränsningen ifall det är för 
mycket produkter att scrolla igenom eller om det är något specifikt de är ute efter. Flera av 
respondenterna avgränsar ändå inte sin sökning i slutändan eftersom de inte vill missa några 
produkter.  
 

4.2.3 Scrollning 
 
Samtliga respondenter använde sig av scrollning för att kolla igenom de olika produkterna på 
sortimentssidan. En av respondenten beskrev att hon inte brukar klicka in sig på produkterna 
utan istället bara scrolla igenom bildflödet på sortimentssidan. En annan respondent berättar 
att hon scrollar igenom allt, samtidigt som hon gör minnesanteckningar och när hon scrollat 
klart går hon in på de produkterna som verkade intressanta. Två respondenter menade att det 
är bra att bilden ändras från exempelvis fram-till baksida genom att de håller pilen på bilden 
eftersom de på detta sätt får en bättre överblick och då slipper klicka in sig på produktsidan. 
Genom att respondenterna scrollade igenom utbudet fick de en bra uppfattning av sortimenten 
och de kunde även bilda sig en känsla om e-handelssidan.  
 

4.3 Produktpresentation 
 
Respondenterna uppgav att de vill ha en så avskalad produktsida som möjligt där fokus ska 
vara på det specifika plagget i form av bilder på plagget samt på produktinformationen. En av 
respondenterna angav att det är bra att resterande bilder på produkten finns vid sidan av den 
stora produktbilden men i ett mindre format, eftersom hon då får en överblick av alla bilder 
och slipper scrolla ner på sidan. All onödig information om leveranstid och betalningssätt 
behöver inte finnas med på produktsidan, då de menar på att den informationen istället kan 
finnas med i ett senare skede när de väl bestämt sig för att inhandla plagget.  
 

Ojdå, här var mycket information. Jag blir alldeles trött…10 
 
Samtliga respondenter uppgav att de gärna vill ha inspirationsbilder på andra plagg, 
accessoarer och skor som passar till det specifika plagget på produktsidan. Dock menade de 
på att dessa bilder kan komma längre ned på sidan för att inte ta upp plats för den valda 
produkten. Många påpekade också att det är viktigt att ha produkter som verkligen passar till 
plagget och inte exempelvis strumpor som en av e-handelssidorna hade. Att uppvisa plagg 
som andra har köpt ansåg en av respondenterna vara en onödig kategori då hon menar på att 
hon struntar i vad andra har köpt, medan en annan respondent tyckte att detta var bra.  
 
  

                                                
9 Citat från respondent 3, intervju den 24 april 2014 
10 Citat från respondent 6, intervju den 17 april 2014 
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4.3.1 Recensioner 
 
Alla respondenterna var positiva till de kommentarer som andra kunder hade fyllt i om 
plagget. En av respondenterna uppgav att hon genomgående läser recensionerna om hon 
verkligen vill ha plagget eftersom det gör att hon får en klar bild av produkten, dess passform 
och storlek. Dock påpekade många av respondenterna att kommentarerna inte får ta plats från 
produktbilderna och informationen utan att det istället bör finnas som ett tillval på 
produktsidan så att de själva kan välja att gå in där. Ett förslag från en av respondenterna var 
att företaget även skulle skriva egna recensioner angående storleken på det specifika plagget.  
 

4.4 Produktbilder 
 
De flesta av respondenterna ansåg att det bör finnas minst tre produktbilder: en framifrån, en 
från sidan och en bakifrån. Många vill även se en detaljbild om det är någon speciell del av 
plagget som bör visas upp extra nära, exempelvis en dragkedja eller materialets textur. 
Samtliga respondenter upplevde att de fick en bättre bild av plaggets passform när det visades 
på en levande modell istället för liggandes platt mot en bakgrund. Flera av respondenterna 
ansåg att det då var enklare att visualisera midjehöjden, smalheten på byxorna och hur plagget 
kommer att sitta. En del menade dock på att de vill se både och, eftersom en modellbild också 
kan vara missvisande eftersom alla har olika kroppsformer.  
 

På ett par jeans räcker det med två bilder. Hade det varit en annan typ av plagg hade jag 
gärna sett en detaljbild eller att det går att zooma.11 

 
Många av respondenterna ansåg att modellerna bör stå rakt upp och ner utan några speciella 
poser för att få en bra bild av plaggets passform. På produktbilderna av jeans räcker det att 
endast se den nedre delen av kroppen men att vid uppvisning av klänningar och tröjor ska hela 
kroppen visas anser många av respondenterna. Några av respondenterna hade hellre sett att 
alla foton var tagna likadant, helst i en fotostudio, för att få en så enhetlig känsla som möjligt. 
Många av respondenterna ansåg att det bästa är att få se byxorna utan styling, men att en 
stylingbild som komplement kan vara bra för att få en helhetskänsla. Några av respondenterna 
ansåg inte att produktbilderna speglade passformen särskilt väl eftersom de inte känner att de 
ser likadana ut som modellen. Dessutom uttryckte fyra av respondenterna att de specifikt ville 
ha med information om modellens längd, storlek på plagget hon bär och hur långt ned 
exempelvis en klänning går på benet eftersom det känns säkrare att handla då.    
 

4.4.1 Catwalk-film 
 
Åsikterna vad gäller huruvida en catwalk-film är ett bra verktyg eller inte gick något isär 
bland respondenterna. Fyra av sju respondenter ansåg att det är ett bra verktyg medan de tre 
andra uppgav att de inte tittar på den. De som var för filmen lade fram argument som att den 
visade plaggets passform bättre, att plagget blev mer levande samt att mönster och textur 
framhävdes tydligare. En respondent som var positiv till catwalk-filmer uppgav att hon mest 
tittar på den för att det är roligt och att den adderar värde till köpupplevelsen. De 
respondenterna som inte ansåg att catwalk-filmen var nödvändig berättade att det är för att 
filmen inte bidrar till köpupplevelsen. En av respondenterna ansåg att jeansen ändå inte 
kommer att sitta så på henne då hon inte ser ut som modellen.  
                                                
11 Citat från respondent 7, intervju den 30 april 2014 
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4.4.2 Zoomning 
 
Samtliga respondenter angav att både Företag X:s och Företag Y:s zoomningsfunktioner inte 
var bra. Många av respondenterna menade dock på att trots den dåliga zoomen, är det ändå ett 
verktyg som kan hjälpa dem att visualisera plagget bättre. De menade på att en 
zoomningsfunktion trots allt är bättre än detaljbilder eftersom de då själva kan välja vilken 
detalj de vill se. En av respondenterna påpekade däremot att hon inte tyckte att 
zoomningsverktyget hjälpte särskilt mycket utan hon ansåg att en detaljbild på exempelvis 
fickan hade räckt. 
 
På Företag X:s hemsida ansåg en av respondenterna att zoomningsfunktionen var svår att hitta 
då hon var tvungen att gå över bilden med pilen för att verktyget skulle visas. Hon föreslog då 
att zoomningsfunktionen alltid borde finnas synlig på produktsidan. Dessutom var det många 
som påpekade att det var onödigt att alla andra färger som fanns av jeansen kom upp i 
zoomningsrutan när de hade valt en specifik färg. Tre av respondenterna tyckte det var bäst 
när bilden är fast och de endast kan röra pilen över bilden så att den delen av bilden förstoras 
upp.  
 

4.4.3 360 grader 
 
De tillfrågade respondenterna var positivt inställda till ett 360-graders verktyg. Dock ansåg 
några av dem att det hade räckt med bättre och fler bilder. De respondenter som valde 
produkter som hade denna funktion tyckte inte att den fungerade särskilt väl då jeansen inte 
satt snyggt på provdockan. Detta drog snarare ner intrycket av jeansen och respondenterna 
ville inte längre köpa plagget.  
 

4.5 Produktinformation 
 
Överlag förstod alla respondenterna produktinformationen på de besökta e-handelssidorna. En 
av respondenterna påpekade dock att hon ibland har svårt att förstå vad det är för material i 
klädesplaggen och kom därför med förslaget att företagen kunde skapa en ordlista för bättre 
förståelse. Två av respondenterna uppgav att de sällan läser produktbeskrivningen, då de får 
en uppfattning av passformen genom att titta på produktbilderna.  
 
Hur respondenterna ansåg att produkttexten bör skrivas varierade, dock var alla överens om 
att informationen bör vara kort och koncis. Två av respondenterna ville ha informationen i 
punktform för bättre struktur och lättöverskådlighet. En av dem kom med idéer på vilka 
kategorier som skulle finnas med där modell, material, detaljer och märke fanns med som 
förslag. Resterande respondenter tog ingen konkret ställning till vilken textform som var bäst. 
Emellertid uppgav en av respondenterna att hon hade föredragit att texten skulle beskriva 
känslan av plagget bättre och en annan respondent påpekade att mer information om detaljer 
hade varit bra. Alla respondenter påpekade att modeföretagen bör arbeta mer med 
produkttexten rent formmässigt med punkter, rätta gemener och versaler samt hela meningar. 
Att inte ha en väl genomarbetad produkttext skapar ett ”oseriöst” intryck enligt en av 
respondenterna. En annan av dem menade på att texten inte får vara svårförstådd då det lätt 
kan uppstå syftningsfel. 
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”Hällor i linningen med slitningar fram och bak”, då kan man ju tro att det är slitningar på 
hällorna, det är ju syftningsfel. Det borde stå slitningar fram och bak på benen.12 

 
Alla respondenter anmärkte på att de blev förflyttade ned på sidan då de ville läsa mer av 
produkttexten på Företag X:s hemsida vilket var något som upplevdes negativt och som ett 
störande moment. Många av respondenterna poängterade även att de endast vill ha 
information om det valda plagget, då många av produktsidorna hade information om andra 
färger i samma modell. Många av dem uppgav att produkttexterna tillsammans med bilderna 
gav en bra uppfattning om passformen på plagget.  
 

4.6 Storleksguide 
 
Företag X:s och Företag Y:s storleksguider skiljer sig främst åt i ett avseende: Företag X 
mäter efter kroppsmått och Företag Y efter plaggmått. Samtliga respondenter ansåg att den 
guide som mätte efter kroppsmått var enklast att förstå sig på och relatera till. De ansåg även 
att Företag X:s storleksguide var tydligare och mer förklarande, dock anmärkte de på att det 
fanns onödig information som exempelvis hur de mäter bystmått när de ska hitta rätt storlek 
på ett par jeans. De menar att det endast borde finnas relevanta mått i storleksguiden för just 
den produktgruppen de är inne på, exempelvis byxor. Informationen var, enligt en respondent, 
alldeles för lång och krånglig för att hon skulle orkar läsa den.  
 

Jag behöver ju inte veta hur jag ska mäta min byst när jag kollar på jeans, och så visar de 
vad innerbenslängd är men det finns inte med i tabellen. Jag blir lite tokig på det här. Jag 

fattar ingenting!13 
 
Tre av respondenterna uppgav att de brukar använda sig av storleksguiden när de känner sig 
osäkra på det plagg de ska köpa. En av respondenterna uppgav att hon särskilt gör det vid köp 
av BH och bikini medan en annan respondent endast gör det vid köp av jeans. Några av 
respondenterna påpekade att de trots storleksguiden hade tagit sin ”vanliga storlek” istället för 
att gå efter storleksguidens hänvisning. Dock menade andra respondenter på att guiden hade 
kunnat hjälpa dem att bli mer säkra i sitt val av storlek. En av respondenterna berättade att 
hon varit med om en incident där hon mätte sig och tog en storlek utifrån guiden men att den 
var för stor när hon fick hem varan. Hon sa att den storleken hon brukar ha hade passat bättre, 
trots guidens anvisningar.  
 
Flera av respondenterna tycker inte att det är fördelaktigt att storleksguiderna endast går efter 
standardmått och inte efter plagget i sig eftersom de vill veta hur storleken är på just det 
specifika plagget. En respondent ansåg att bilderna på hur hon ska mäta är minst lika viktiga 
som texten då hon ändå inte orkar läsa allt. Ett förslag som en av respondenterna lade fram 
var att det kunde finnas en film på hur hon skulle mäta sina mått och hur hon skulle utläsa sin 
storlek i tabellen.  
 
  

                                                
12 Citat från respondent 2, intervju den 17 april 2014 
13 Citat från respondent 3, intervju den 30 april 2014 
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4.7 Passformsguide 
 
Fyra av respondenterna var måttligt positiva till det utkast av passformsguiden som Företag X 
tagit fram. Dessa respondenter uppgav att de kan se passformen bara genom att titta på 
bilderna och läsa produkttexten. Trots denna inställning menar de på att det inte skulle vara 
helt fel att den finns att tillgå vid behov. De tre andra respondenterna var positiva där en 
uttryckligen var mycket positiv till passformsguiden. Dessa respondenter uppgav att de skulle 
känna sig säkrare på att plagget skulle passa när de använt sig av passformsguiden. Om 
passformsguiden ska finnas med på hemsidan är alla respondenterna överens om att den bör 
finnas på produktsidan som ett tillval för kunden, likt storleksguiden.  
 

4.8 Sammanfattning 
 
Nedan följer en tabell över de viktigaste delarna ur empirin där respondenternas åsikter har 
sammanfattats. I bilaga 5 finns en sammanfattning av respondenternas samtliga svar.  
 
Tabell 1, sammanfattning av intervjuer. 
 
Förstasidan Enkel och avskalad på bilder och text. Enhetliga reklambilder som är 

inspirerande.  
Navigering Så få klick som möjligt. Få kategorier vilket underlättar sökning efter 

produkt. Filtrering används endast när kunden är ute efter en specifik 
vara.  

Produktsidan Enkel och avskalad med produktbilderna och produkttexten i fokus.  
Produktbilder Minst tre bilder: fram, bak och sida. Plaggen ska visas på verklig 

modell, gärna mot neutral bakgrund. Catwalk-filmen adderar värde till 
köpupplevelse, zoomen likaså om den fungerar.  

Produktbeskrivning Kort och koncis text i flytande form. Texten bör vara väl genomarbetad.  
Storleksguide Kroppsmått är att föredra där text och bild illustrerar hur man mäter.  
Passformsguide Kan vara ett bra verktyg, dock endast om man känner sig osäker på 

plaggets passform. Bör finnas likt storleksguiden som ett tillval.  
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5. Analys 
 
Nedan analyseras empirin utifrån undersökningsmodellen, där online visual merchandising 
innefattar miljö, navigering och produktpresentation. Detta i sin tur kan härledas till direkt- 
och indirekt information och vad konsumenter anser vara viktiga aspekter vid utformning av 
ett företags online visual merchandising.  
 

5.1 Miljö  
 
I motsats till vad S-O-R-modellen framhäver om människors olika reaktion på samma 
stimulans (Eroglua, Machleitb & Davis 2001) svarade våra respondenter relativt enhetligt vid 
frågan om miljö och uppfattning av en e-handelssida. Våra respondenter ansåg att de båda 
undersökta e-handelssidorna var något ”röriga” vilket Kim, Kim och Lennon (2006) anser att 
de inte ska vara. Emellertid förekom vissa avvikelser på specifika bilder och annan grafik, 
dock kan det urskiljas en homogen ståndpunkt angående helhetsuppfattningen bland alla 
respondenter. Oavsett vart respondenten befann sig på e-handelssidorna var uppfattningen att 
atmosfären var rörig, med för mycket bilder och text, vilket skapade en negativ inställning till 
e-handelssidan och företaget bakom den. Enligt Khakimdjanova och Park (2005) är det av 
stor vikt att kunden attraheras av e-handelssidan för att hen ska handla där. Dessutom menar 
Kawaf och Tagg (2012) att bra utformade e-handelssidor har en högre trovärdighet och ökar 
kundens risktagande.  
  
Det uttalade ändamålet med besöket på den första e-handelssidan var inte beskriven för 
respondenten när hon skulle redogöra sin övergripande känsla av e-handelssidan och företaget 
bakom. Det vi senare kunde urskilja var att åsikterna inte förändrades trots att respondenterna 
var medvetna om intentionen, det vill säga processen fram till ett köp. Således kan vi påstå att 
liknande åsikter kring helhetsuppfattningen skulle kunna gälla för både kunden som har 
intentionen att handla men också för nöjessurfaren.  
 
Vi fann att den indirekta informationen påverkar kundernas respons lika mycket när 
intentionen är ett köp som vid nöjessurfing, vilket stöds av Eroglua, Machleitb och Davis 
(2001) samt Lennon och Ha (2010). Vår studie påvisar att om konsumenterna inte känner att 
sidan är attraktiv och har en harmonisk atmosfär vill de heller inte handla där och responsen 
blir att de lämnar sidan. Detta stöds av Hong och Tanvi (2012) vars studie visar att kunden 
tenderar att lämna en e-handelssida om den inte är tilltalande. Har dock kunden tagit ett 
köpbeslut är den direkta informationen så som produkttext och bilder mer väsentligt för 
kunden, vilket Lennon och Ha (2010) också poängterar. Vår studie påvisar att konsumenten 
inte läser produkttexterna och använder sig av exempelvis storleksguiden om intentionen är 
annat än ett köp. I enighet med Koufaris (2002) är det därför av stor vikt att modeföretagen 
anpassar e-handelssidan efter både den som är inne på sidan för att handla men även den som 
är inne för nöjes skull.   
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5.1.1 Förstasidan 
 
Samtliga respondenter är eniga om att en e-handels förstasida bör vara så stilren som möjligt 
med få reklambilder och text. För mycket grafik i form av rörliga bilder, text och starka färger 
svarar respondenterna negativt på och menar då att det är svårt att veta vart de ska börja 
fokusera. Detta stöds av Khakimdjanova och Park (2005) som menar att det är viktigt att e-
handelssidans atmosfär skapar harmoni och positiv stämning hos kunderna för att öka 
köplusten. Starka färger i sidans layout och mycket annonser gör att respondenterna får ett 
oseriöst intryck av e-handelssidan och varumärket som står bakom den. Eftersom färg och 
grafik påverkar kundens uppfattning om företaget (Tagg & Kawaf 2012) är det viktigt att 
modeföretagen beaktar detta vid utformning av sin e-handelssida. I och med detta stärks S-O-
R-paradigmet där Eroglua, Machleitb och Davis (2001) samt Lennon och Has (2010) teori om 
att indirekt information påverkar kundens köpupplevelse och viljan att handla.  
 
Vi kan konstatera att reklamkampanjerna respondenterna uppmärksammade vid första anblick 
när de gick in på e-handelssidorna var viktiga. Detta eftersom det var det första de såg samt 
att många av respondenterna valde att inte fortsätta scrolla ned på förstasidan. Våra 
respondenter ansåg att reklamkampanjerna ska framhäva nyheter och kombinationer av plagg, 
vilket gör att de känner sig inspirerade att utforska sidan och detta stöds även av 
Khakimdjanova och Park (2005). 
 

5.2 Navigering 
 
Vår undersökning visar att konsumenter anser att det ska vara lätt att hitta på en e-handelssida 
genom välutvecklade sökfunktioner och tydlig kategorisering av produkterna, vilket stöds av 
Ha, Kwon och Lennon (2007) samt Tagg och Kawaf (2012). Våra respondenter ansåg även att 
så få kategorier som möjligt är att föredra eftersom det då minimerar stegen till själva 
produkten, detta påvisar även Khakimdjanova och Parks (2005) studie.  
 
Våra respondenter beskrev att behovet av att söka och avgränsa efter produkter förändrades 
beroende av deras intention att handla, då de menar att om de är ute efter en speciell produkt 
tenderar de att avgränsa sin sökning mer. Detta stöds av To, Liao och Lins (2007) som menar 
på att sökningen avgränsas i högre grad om kunden är ute efter en speciell produkt. Vi 
upptäckte att samtliga respondenter valde att scrolla igenom många produkter trots att de hade 
kunnat avgränsa sin sökning ytterligare på sortimentssidan, detta eftersom de inte ville missa 
något plagg. På grund av detta är det viktigt att bilderna på sortimentssidan är bra och tydliga 
så att konsumenterna inte behöver gå in på produktsidan för att bilda sig en uppfattning om 
varan.  
 

5.3 Produktpresentation 
 
Vår undersökning påvisar att produktsidan bör vara så enkel utformad som möjligt där fokus 
enbart ska vara på produktbilderna och informationen. För mycket övrig information gör att 
kunderna riskerar att distraheras från den specifika produkten, vilket stöds av Kim, Kim och 
Lennon (2006). De flesta av respondenterna går in på en e-handelssida för att få inspiration, 
och de menar att information om leveranser och betalning kan komma i ett senare skede då de 
väl har tagit ett köpbeslut, eftersom informationen som sådan inte lockar till ett köp. Samtliga 
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respondenter var positiva till andra kunders recensioner om storlek och passform, men de 
menar på att det hade varit bra om företaget kunde lägga in egna kommentarer om detta.  
 
Inspirationsbilder eller bilder på plagg som passar till det specifika klädesplagget bör finnas 
med på produktsidan, dock bör detta ligga längre ned på sidan för att fokus inte ska försvinna 
från den specifika produkten. Detta styrks av Khakimdjanova och Park (2005) samt Yoo och 
Kim (2012) som menar på att produktkoordinering är bra då det har en positiv inverkan på 
konsumentens köpprocess. Dessutom säger Siddiqui et.al (2003) att kunden oftast förväntar 
sig mode- och trendtips på en e-handelssida. På produktsidan påverkar därför både den 
indirekt och direkta informationen konsumentens känsla för företaget och dess produkter 
(Lennon & Ha 2010).  
 

5.3.1 Produktbilder 
 
Ett av de viktigaste verktygen för att kunden ska kunna bilda sig en uppfattning av ett plagg 
på en e-handelssida är produktbilderna och enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) bör dessa 
visa plaggets fram- och baksida. Teorin stöds delvis av vår undersökning då våra respondenter 
menar på att de gärna vill se produkten framifrån, bakifrån men också från sidan. Våra 
respondenter var måttligt förtjusta över de olika zoomverktygen som fanns på e-
handelssidorna, men de menar samtliga att det skulle vara ett bra verktyg om det fungerade. 
Ha, Kwon och Lennon (2007) samt Tagg och Kawaf (2012) menar att zoomning är att 
föredra, dock anser Khakimdjanova och Park (2005) att detaljbilder skulle kunna fungera som 
ett komplement. Vår undersökning stödjer teorin om att detaljbilden skulle kunna ersättas av 
ett zoomverktyg som konsumenten enklare kan styra själv. Tagg och Kawafs (2012) 
forskning visar att en 360-graders rotation minskar riskaspekten, dock ansåg respondenterna i 
vår studie att detta verktyg skulle kunna hjälpa men att det inte var en nödvändighet.  
 
Respondenterna föredrar att plagget ska visas på en verklig modell, utan några poser eftersom 
det försvårar visualiseringen av plagget. Resultatet stöds dels av Khakimdjanova och Park 
(2005) men även av Kim, Kim och Lennon (2010) som menar på att uppvisning av plaggen 
bör ske på en mänsklig modell eftersom det annars är svårt att få en rättvis bild av produkten. 
Khakimdjanova och Parks (2005) forskning visar att hela kroppen och inte enbart den 
kroppsdel där plagget sitter bör visas upp vilket skiljer sig något från vår studie. Majoriteten 
av respondenterna menade på att vid uppvisning av jeans räcker det att visa endast nederdelen 
av kroppen, medan vid uppvisning av exempelvis klänningar och tröjor ska hela kroppen 
visas. Flera av respondenterna uttryckte tydligt att de gärna hade velat veta modellens längd 
samt vilken storlek hon har på sig för att enklare kunna jämföra sig. Helst ska produktbilderna 
vara tagna i en fotostudio vilket gör bilderna mer enhetliga på hemsidan.  
  
McCormick och Livett (2012) menar att en catwalk-film är en informationsbekräftelse 
angående passform, färg och material. Vår undersökning stödjer teorin då majoriteten av 
respondenterna ansåg att catwalk-filmen var ett bra verktyg då det framhäver plaggets 
passform, textur och mönster, vilket gör plagget mer levande. De som var positivt inställda till 
filmen menade att det förhöjer köpupplevelsen samt adderar ett värde, vilket även 
McCormick och Livetts (2012) studie påvisade.  
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5.3.2 Produktinformation 
 
Kim, Kim och Lennon (2009) menar att informationen på en e-handelssida inte får gå till 
överdrift vilket våra respondenter också anser. Merparten av respondenterna tycker att texten 
ska vara i flytande form, dock är det viktigt att den är lättläst och genomarbetad eftersom den 
annars ger ett oseriöst intryck. Att endast ha information om det specifika plagget och en 
bättre beskrivande känsla av produkten uttryckte respondenterna vara viktiga aspekter vid 
produkttexten. Det stöds av Lennon och Ha (2010) vilka hävdar att produkttexten hjälper 
kunden att visualisera det fysiska plagget samtidigt som det ger en tydligare uppfattning av 
material, passform och detaljer vilket minimerar kundens osäkerhet. Tagg och Kawaf (2012) 
menar däremot på att skriftlig information är viktigare än bilder, vilket inte vår studie stödjer.  
 

5.3.3 Storleks- och passformsguide 
 
Kim, Kim och Lennon (2011) hävdar att en storleksguide är en kritisk informationsskälla för 
att säkerställa att plagget kommer att passa kunden. Våra respondenter ansåg att det är ett bra 
verktyg men att de sällan använder det. Om de använder storleksguiden är det för att bekräfta 
att de har valt rätt storlek, emellertid anser de sig ändå inte säkra på att plagget kommer att 
passa.  
 
Ett problem som uppmärksammades vid granskning av storleksguiderna var att de var 
svårförstådda med för mycket information. Därför bör texten vara kort och lättläst och gärna 
med bilder, alternativt en film, som visar hur guiden fungerar. Guiden ska bara visa de mått 
som är relevanta för produkten annars kan det skapa förvirring. Alla respondenter var överens 
om att guiden ska visa kroppsmått och inte plaggmått då det är lättare att relatera till 
kroppsmåtten. 
 
En	  passformsguide kan enligt respondenterna vara ett bra verktyg för att få en bättre bild av 
plaggets passform. Dock var bilderna över passform av låren mindre viktigt att illustrera och 
det skulle räcka med illustration av midjehöjd och benslut. Om passformsguiden ska finnas på 
produktsidan bör den ligga som ett tillval likt storleksguiden, eller vara sammanslaget med 
den.   
 

5.4 Sammanfattning 
 
Analysen visar att studien och tidigare teorier inom online visual merchandising stämmer väl 
överens med varandra. Konsumenternas åsikter stödjer de teorier som tidigare utarbetats inom 
ämnet14 och vi finner inga större avvikelser. Dock anser vi att en djupare förståelse för 
konsumentens åsikter har erhållits, då det är av stor vikt att modeföretagen anpassar sin e-
handelssida efter sin kundgrupp (Kim, Kim & Lennon 2006). .  
 
 
   

                                                
14 Sammanställning av artiklar, se Bilaga 1 
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6. Slutsats  
 
Utifrån studien har vi kunnat dra vissa generaliserande slutsatser som kan gälla för 
modeföretag som bedriver försäljning på internet. Det har vi kunnat göra på grund av att 
merparten av vår studie stöds av de befintliga teorierna inom området online visual 
merchandising. Nedan följer således en slutsats, som avslutas med vårt bidrag till 
forskningen.  
 

6.1 Miljö 
 
Vår studie visar på att direkt och indirekt information är båda viktiga aspekter att beakta vid 
online visual merchandising, vilket överensstämmer med S-O-R-paradigmet (Eroglua, 
Machleitb & Davis 2001). Likaså visar vår studie att informationsaspekterna yttrar sin 
relevans i olika stadier under kundens besök på e-handelssidan. Indirekt information har stor 
betydelse för att konsumenten ska finna e-handelssidan attraktiv, vilket påvisas redan när 
kunden kommer in på förstasidan. Här skapar sig konsumenten en uppfattning om 
modeföretaget och produkterna som säljs där genom de reklambilder, texter och 
färgställningar som finns på sidan. Lyckas inte modeföretagen skapa en attraktiv sida med 
inspirerande miljö som lockar kunderna till att stanna kvar, finns det en stor risk att hen 
lämnar sidan.  
 
Konsumenter attraheras av en avskalad och enkel förstasida med få bilder och text eftersom 
för mycket information leder till att kunden tappar fokus. Det finns även en risk att 
konsumenten uppfattar företaget som oseriöst. I likhet med förstasidan ska även produktsidan 
vara enkel och avskalad från onödig information, där produktbilderna och informationen om 
det specifika klädesplagget ska vara i fokus. En lättöverskådlighet där produkten och 
informationen är i ögonhöjd är eftersträvansvärt eftersom att kunden vill slippa scrolla ned på 
sidan.  
 

6.2 Navigering 
 
Navigeringen på en e-handelssida ska vara enkel och lättförståelig då konsumenten 
eftersträvar få steg till själva produkten. Har modeföretaget många olika varumärken och 
produktkategorier är det väsentligt att de strukturerar dem efter så få kategorier som möjligt 
för att konsumenten lättare ska hitta. Filtrering av produkter används i högre grad när kunden 
är ute efter en specifik produkt och intentionen är ett köp, än när konsumenten endast är ute 
efter inspiration. Av denna anledning är det viktigt att modeföretagen har en fungerande 
navigering, som passar oavsett kundens intention.  
 

6.3 Produktinformation 
 
Produktbilderna är en viktig aspekt inom shopping av kläder på nätet, då det är bilderna som 
till största del påverkar konsumentens visualisering av plagget. På sortimentssidan är 
produktbilderna en kritisk informationskälla då konsumenterna redan här sållar bort produkter 
som inte tilltalar dem. Det är därför betydande att bilderna är tydliga och enhetliga för att 
konsumenterna ska kunna skapa sig en bra känsla för produkterna. 
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På produktsidan ska bilderna framhäva minst plaggets fram- och baksida samt en bild tagen 
från sidan. Även relevanta detaljbilder är eftersträvansvärt, framförallt om inte 
zoomningsverktyget är bra. Dessutom vill konsumenterna gärna ha en inspirationsbild på hur 
plagget kan kombineras med andra kläder och accessoarer. Kläderna ska uppvisas på en 
levande modell, mot en avskalad bakgrund, för att maximalt fokus ska hamna på produkten. 
Även catwalkfilmer är ett bra verktyg för att kunden ska få en verklig bild av plaggets 
material, textur och passform. Filmen fyller också en underhållande funktion som kan skapa 
en högre attraktion till ett köp.   
 
Produkttexten är ingen kritisk informationskälla om intentionen inte är ett köp då kunden 
sällan läser den. Motsatsvis är den dock viktig om kunden väl bestämt sig för att köpa 
klädesplagget. Texten ska vara kortfattad men samtidigt beskrivande för att kunden ska få en 
uppfattning om passform, känsla av material och storlek. Om texten inte är genomarbetad 
med exempelvis rätt gemener, versaler och tecken skapar det ett oseriöst intryck. Recensioner 
från andra konsumenter om det specifika plagget bör finnas med på produktsidan, då det ger 
kunden ytterligare en informationskälla om hur plagget kommer att vara i verkligheten. 
Därutöver kan även recensioner från företaget om storleken av klädesplagget finnas 
tillgängligt för konsumenten att ta del av på produktsidan.  
 
Storleksguiden på en e-handelssida används inte i hög grad av konsumenterna, dock är det ett 
verktyg som bör finnas tillgängligt vid behov. Emellertid finns det ändå en osäkerhet hos 
kunden att plagget inte kommer att passa, trots användningen av guiden. För att kunden ska 
känna sig säkrare ska storleksguiden vara utformad efter kroppsmått där en bild och en 
förklarande text illustrerar hur mätningen ska utföras. Dessutom ska storleksguiden vara 
anpassad efter det specifika plagget och endast mäta väsentliga kroppsmått.  
 

6.4 Konsumenten och online visual merchandising  
 
Utifrån studien kan vi konstatera att dagens modeföretag har en stor utmaning framför sig 
gällande utformning av deras e-handelssidors miljö, navigering och produktpresentation. 
Eftersom kläder ingår i kategorin högriskprodukter (Luo & Ba 2012) är det väsentligt att 
modeföretagen på bästa sätt lyckas med att visualisera plagget för att kunden ska känna sig 
säker i sitt köpbeslut. Det är även viktigt att e-handelssidan är attraktiv för att kunden 
överhuvudtaget ska vilja handla. Utifrån vår studie kan vi konstatera att konsumenterna är 
kräsna och ställer höga krav på att informationsflödet från företagen ska uppfylla deras 
förväntningar. Då modeföretagen ännu inte kan individanpassa deras e-handelssidor i den 
höga grad som konsumenten troligtvis hade velat är det av stor vikt att företagen har kunskap 
om vad deras kunder önskar i fråga om den virtuella miljön. 
 
Ur studien har vi format följande modell över vad konsumenten anser vara viktiga aspekter 
vid online visual merchandising. Vi valde att sammanfatta de tre viktigaste aspekterna vid 
varje kategori av förstasidan, navigeringen, produktsidan, produktbilden, produkt-
beskrivningen samt storleks- och passformsguiden. Modellen kan i sin tur användas som 
riktlinjer för modeföretag, vid optimering av sin online visual merchandising. Den slutliga 
rekommendationen är således: lyssna till konsumenten, det är nyckeln till modeföretagets 
framgång. 
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Figur 2. Online visual merchandising ur ett konsumentperspektiv, Modell utformad av författarna. 
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7. Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 
 
Nedan följer en beskrivning av studiens bidrag till forskningen samt förslag på hur vidare 
forskning skulle kunna fortlöpa inom online visual merchandising.  
 

7.1 Studiens bidrag 
 
Efter studiens slut kan vi konstatera att området online visual merchandising är välforskat och 
att vår studie stödjer de flesta av de uttalade teorierna inom området. Ingen häpnadsväckande 
avvikelse har upptäckts, emellertid var vårt syfte att bidra till forskningen med teorier om vad 
konsumenterna anser vara viktiga aspekter vid utformning av ett modeföretags e-handelssida 
med fokus på atmosfär, navigering samt produktpresentation.  
 
Vår modell över konsumentperspektivet kring online visual merchandising är därför vårt 
bidrag till forskningen. Eftersom det inte tidigare fanns riktlinjer på hur modeföretagen bör 
utveckla sin e-handelssida enligt aspekterna atmosfär, navigering och produktpresentation, 
anser vi att vår modell kan vara ett bra underlag för detta. Samtidigt kan den även fungera 
som en mall för modeföretagen vid undersökningar av vad konsumenterna anser om deras e-
handelssida. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
 
I studien har vi endast fokuserat på att undersöka vad konsumenten anser vara viktigt vid 
online visual merchandising då intentionen är ett köp och det hade därför varit intressant att 
undersöka om resultatet hade skiljt sig åt om intentionen varit en annan. Ett förslag på vidare 
forskning kan då vara att ha en referensgrupp där intentionen med besöket på e-handelssidan 
är att nöjessurfa och jämföra denna med en grupp som har intentionen att handla. Det skulle 
kunna ge mer specifika infallsvinklar på hur modeföretagen kan anpassa sina e-handelssidor 
efter intention.  
 
I vår studie var samtliga respondenter medvetna om vilka företag som låg bakom e-
handelssidorna som de besökte. Det innebär troligtvis att det påverkade respondenternas svar 
omedvetet, då de tidigare hade en uppfattning om företagen. Därför är ett förslag på vidare 
forskning att göra samma undersökning återigen, fast då väga in respondenternas tidigare 
erfarenheter och uppfattning av företagen bakom e-handelssidorna och därför undersökt om 
resultatet skiljt sig åt från vår studie.  
 
Då vi hade en kvalitativ ansats på vår forskning hade det även varit intressant om en liknande 
undersökning hade gjorts av kvantitativ karaktär, så som en enkät. Enkäten skulle kunna 
skickas ut till kunder som redan hade handlat på e-handelssidan för att få ett bredare 
perspektiv på hela köpprocessen. Samtidigt hade den kvantitativa inriktningen skapat en 
större generaliseringsförmåga samt att statistiska samband mellan köpbeteende och 
uppfattning av en e-handelssida hade kunnat identifieras.  
 
Trots att det forskats mycket inom e-handel anses det fortfarande vara ett nytt fenomen där 
det finns oändligt mycket kvar att upptäcka och utveckla då e-handeln förväntas öka i 
framtiden (HUI Research 2013). Detta är bara några av de förslag på riktningar som 
ytterligare forskning kan ta och vi väntar med spänning på vidare resultat.  
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Bilaga 2 
 

Intervju 
 
Hur många gånger har du handlat kläder på internet det senaste halvåret?  
1. Ingen gång  2. 1-4 gånger  3. 5-9 gånger  4. 10 ggr eller fler 
 
Hur ofta besöker du en e-handelssida som säljer kläder?  
1. Aldrig  2. Någon gång i månaden 3. Varje vecka   4. Varje dag
  
Vad är den största anledningen till att du går in på en e-handelssida som säljer kläder?  
1. För att handla  2. För att få inspiration 3. För att hitta det bästa priset 4. För att köpa ett  
 
speciellt plagg  5. Annat ________________________________________________________________________ 
 
Gå in på Företag Y.   
Frågor om förstasidan 

• Vad är det första du ser?  
• Är sidan lättöverskådlig? Varför tycker du så?  
• Vilken målgrupp tror du att sidan riktar sig till?  
• Tycker du att den text som står har ett bra typsnitt? Är den lätt att läsa?   
• Vad tycker du om färgerna i bakgrunden? Finns det en annan färg som du hade 

föredragit? 
• Vad är den övergripande känslan du fick av hemsidan? 
• Om du hade fått ändra på vad som helst på förstasidan, vad hade det varit? 

  
Vi vill nu att du ska hitta ett par slim fit blåa jeans som du skulle kunna tänka dig att köpa. 
Om du inte hittar några som du hade kunnat tänka dig att köpa så får du ändå välja ett par 
som tilltalar dig.  
 
Att fylla i medan respondenten letar efter sina jeans 
 

- Räkna antal klick 
 

 
- Beskriv hur kunden tar sig till produkten (trädfunktion eller sökmonitor).  

 
 

- Använder sig respondenten av filtrering eller scrollning? 
 

 
- Hur många par jeans går respondenten in på innan hon hittar ett par hon gillar? (Fråga 

varför de andra inte var bra) 
 
 

 
Navigering till produktinformationen 

• Var det lätt att hitta ett par jeans som tilltalade dig och som du kan tänka dig att köpa? 
• Var det något som var svårt? 
• Vad är den övergripande känslan här? Vad gillar/inte gillar du? 
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• Allmänna följdfrågor, t.ex. varför använde du dig av trädfunktionen/varför avgränsade 
du inte sökningen mer? 

Produktsidan 
Be respondenten kolla på alla plaggbilder. 
  

• Vad tycker du om plagget som visas upp? Borde det visas på andra sätt? 
• Vad tyckte du om filmen? Gav den dig ytterligare information?  
• Var zoomningsfunktionen bra? Hade en 3D-visning hjälpt dig att visualisera plagget? 
• Tycker du att plaggbilderna ger dig tillräckligt med information för att få en bra och 

rättvis bild av plagget? Vad hade kunnat vara bättre? Vad var det som var bra? 
• Har du fått en uppfattning av passformen utifrån produktbilderna?  

 
Be respondenten läsa produktinformationen 
 

• Vad anser du om produktbeskrivningen?  
• Förmedlar informationen en känsla av hur plagget är? 
• Var informationen lättläst? 
• Saknar du någon information?  
• Var det någon överflödig information? 
• Är det någon information som du inte förstår?  
• Får du en uppfattning om vilken passform plagget har? 

 
Vi vill att du med hjälp av storleksguiden väljer en storlek du tror kan passa dig. (Notera om 
den är lätt att hitta).  
 

• Har du tidigare använt dig av en storleksguide när du har handlat på internet? 
• Nu när du ser storleksguiden, förstår du hur du ska mäta för att få fram rätt storlek? 

 
Låt respondenten mäta sig själv utifrån guiden.  
 

• Kan du utifrån storleksguiden avgöra vilken storlek du ska köpa?  
• Känner du dig säker på att plagget kommer att passa? Vad gör dig säker/osäker? 
• Var det lätt att förstå guiderna?  
• Har du fått en bra uppfattning om hur plagget kommer att sitta? 
• Har du förslag på förändringar på storleksguiden? 

 
Fråga respondenten hur säker hon skulle vara att få hem förväntad produkt på en skala 1-5. - 
- Motivera! 
Fråga allmänt om respondenten har några idéer på hur produktpresentationen ska vara. 
Skulle respondenten kunna tänka sig att köpa plagget?    
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Gå in på Företag X   
 
Frågor om förstasidan 

• Vad är det första du ser?  
• Är sidan lättöverskådlig? Varför tycker du så?  
• Vilken målgrupp tror du att sidan riktar sig till?  
• Tycker du att den text som står har ett bra typsnitt? Är den lätt att läsa?   
• Vad tycker du om färgerna i bakgrunden? Finns det en annan färg som du hade 

föredragit? 
• Vad är den övergripande känslan du fick av hemsidan? 
• Om du hade fått ändra på vad som helst på förstasidan, vad hade det varit? 

  
Vi vill nu att du ska hitta ett par slim fit blåa jeans som du skulle kunna tänka dig att köpa. 
Om du inte hittar några som du hade kunnat tänka dig att köpa så får du ändå välja ett par 
som tilltalar dig.  
 
Att fylla i medan respondenten letar efter sina jeans 
 

- Räkna antal klick 
 

 
- Beskriv hur kunden tar sig till produkten (trädfunktion eller sökmonitor).  

 
 

- Använder sig respondenten av filtrering eller scrollning? 
 

 
- Hur många par jeans går respondenten in på innan hon hittar ett par hon gillar? (Fråga 

varför de andra inte var bra) 
 
 

 
Navigering till produktinformationen 

• Var det lätt att hitta ett par jeans som tilltalade dig och som du kan tänka dig att köpa? 
• Var det något som var svårt? 
• Vad är den övergripande känslan här? Vad gillar/inte gillar du? 
• Allmänna följdfrågor, t.ex. varför använde du dig av trädfunktionen/varför avgränsade 

du inte sökningen mer? 
Produktsidan 
Be respondenten kolla på alla plaggbilder. 
  

• Vad tycker du om plagget som visas upp? Borde det visas på andra sätt? 
• Vad tyckte du om filmen? Gav den dig ytterligare information?  
• Var zoomningsfunktionen bra? Hade en 3D-visning hjälpt dig att visualisera plagget? 
• Tycker du att plaggbilderna ger dig tillräckligt med information för att få en bra och 

rättvis bild av plagget? Vad hade kunnat vara bättre? Vad var det som var bra? 
• Har du fått en uppfattning av passformen utifrån produktbilderna?  
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Be respondenten läsa produktinformationen 
 

• Vad anser du om produktbeskrivningen?  
• Förmedlar informationen en känsla av hur plagget är? 
• Var informationen lättläst? 
• Saknar du någon information?  
• Var det någon överflödig information? 
• Är det någon information som du inte förstår?  
• Får du en uppfattning om vilken passform plagget har? 

 
Vi vill att du med hjälp av storleksguiden väljer en storlek du tror kan passa dig. (Notera om 
den är lätt att hitta).  
 

• Har du tidigare använt dig av en storleksguide när du har handlat på internet? 
• Nu när du ser storleksguiden, förstår du hur du ska mäta för att få fram rätt storlek? 

 
Låt respondenten mäta sig själv utifrån guiden.  
 

• Kan du utifrån storleksguiden avgöra vilken storlek du ska köpa?  
• Känner du dig säker på att plagget kommer att passa? Vad gör dig säker/osäker? 
• Var det lätt att förstå guiderna?  
• Har du fått en bra uppfattning om hur plagget kommer att sitta? 
• Har du förslag på förändringar på storleksguiden? 

 
Passformsguiden 
Visa respondenten passformsguiden 

• Anser du att dessa passformsbilder skulle kunna hjälpa dig att känna dig mer säker på 
att jeansen kommer att passa? 

• Vart tycker du att denna information ska finnas på produktsidan? (Vid 
produktbeskrivningen, bilderna eller vid storleksguiden) 

• Har du något förslag på hur de kan utvecklas/förändras? 
 
Fråga respondenten hur säker hon skulle vara att få hem förväntad produkt på en skala 1-5. 
- Motivera! 
Fråga allmänt om respondenten har några idéer på hur produktpresentationen ska vara.   
Skulle respondenten kunna tänka sig att köpa plagget?    
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Bilaga 3 
 
Förslag till passformsguide.  
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Bilaga 5 
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Besöksadress: Bryggaregatan 17	  l	  Postadress: 501 90 Borås	  l	  Hemsida: www.textilhogskolan.se 


