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Förord  
 
Vi vill först och främst tacka våra respondenter för att ni ställt upp, utan er hade denna studie 
inte varit möjlig. Ni har bidragit med givande tankar och åsikter.  
 
Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Jenny Balkow för värdefull feedback under 
arbetets gång. Ett tack också till vår handledargrupp som medverkade till viktiga 
kommentarer och intressanta diskussioner vilka varit till stor hjälp.  
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Abstract 
This thesis focus is on the visual merchandising online for companies selling sports apparel. 
The study is conducted from a consumer point of view. Our research aim to study product 
pages for sports apparel to see how the product information available, both visual and verbal, 
is perceived by consumers. This will lead to mapping out which elements on a product page 
that is of importance for the respondents and how the elements should be designed.  
 
Visual merchandising can be defined as the strategic presentation of a company and their 
product, or products, whose function is to attract customers and ease the buying process. 
Therefore the visual merchandising online is the visual sales in an online environment. There 
are challenges with online shopping: a company has to communicate their products in the 
approriate way that both appeal to customers and give the right expectations. There is a need 
to compensate for what is lost when the shopping does not occur in physical store 
environment where the product can be perceived visual and is tangible. Research shows that a 
clear strategy for visual merchandising can lead to competitive advantage and be crucial for 
attracting customers.  
 
As a pre-study six product pages from three different companies was analyzed. The research 
was then conducted through semi-structured interviews with ten respondents. During the 
interviews the respondents viewed the product pages so that they then could share their 
opinions and observations. The study’s research model and theoretical framework were the 
foundation for the interview questions. The research model was created from the S-O-R-
model to be able to map out the respondents behaviors and to clarify the factors behind their 
response.  
 
The result of the study is a guide for designing the elements of a product page; the product 
page as a whole, the product picture and the product information. The compilation of this 
study shows that a clean and simple product page was preferred. Focus should be on the 
chosen product so that the page is not perceived as disorganized. Important direct signals are 
price, picture and product description. However, if the intention is to make a purchase other 
information about returns, delivery or terms of purchase can be considered relevant direct 
signals. There should be at least two pictures of the garment, from the front and from the 
behind. The pictures should be of good quality and not to dark. They should have a sporty feel 
to them since they are presenting sports apparel. Consumers want the ability to see details and 
seams, through a zoom function or detail pictures. The verbal information is important for 
describing the materials function and composition since this is hard to get an idea of just by 
viewing the pictures.  
 
Keywords: visual merchandising online, consumer point of view, S-O-R model, sports 
apparel 
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Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om visual merchandising online med fokus på företag som säljer 
sportkläder. Studien har genomförts ur ett konsumentperspektiv. Vår undersökning syftar till 
att studera produktsidor för sportkläder för att se hur konsumenter uppfattar den 
produktinformation, både visuell och verbal, som produktsidorna innehåller. Därigenom ska 
en kartläggning kunna göras av vilka element som är av vikt för respondenterna samt hur 
dessa bör utformas.  
 
Visual merchandising kan förklaras som den strategiska presentationen av ett företag och 
deras produkt, eller produkter, vars funktion är att attrahera kunder och underlätta 
inköpsprocessen. Således är visual merchandising online den visuella försäljningen i en 
onlinemiljö. Det finns utmaningar vid onlineshopping som tycks vara detta: att kommunicera 
sina produkter på ett rättvisande sätt som både lockar och ger rätt förväntningar. Man måste 
väga upp för det som går förlorat när köpet inte längre sker i en fysisk butiksmiljö, där en 
produkt upplevs både visuellt och taktilt. Forskning visar att en tydlig strategi för visual 
merchandising ge konkurrensfördelar och vara avgörande för att locka kunder. 
 
Som en förstudie analyserades sex olika produktsidor. Undersökningen genomfördes sedan 
genom semi-strukturerade intervjuer med tio respondenter. Under intervjuerna fick 
respondenterna besöka produktsidorna för att sedan kunna dela med sig av sina åsikter och 
iakttagelser. Intervjufrågor formulerades utifrån undersökningsmodellen som formulerats 
samt det teoretiska ramverket. Undersökningsmodellen skapades utifrån S-O-R-modellen för 
att kunna kartlägga respondenternas beteenden samt tydliggöra vilka faktorer som ligger till 
grund för deras respons.   
 
Resultaten av studien är en guide för utformningen av en produktsidas element; produktsidans 
helhet, produktbilder samt produktinformation. Sammanställningen av denna studie visar att 
en ren och avskalad produktsida föredras. Fokus ska ligga på den valda produkten för att inte 
sidan ska upplevas som rörig. Viktiga direkta signaler är pris, bild och produktbeskrivning. 
Dock kan det vara så att om intentionen verkligen är att genomföra ett köp kan annan 
information som exempelvis rör retur-, leverans- eller köpvillkor anses vara relevanta direkta 
signaler. För hela plagget är två bilder att föredra, en framifrån och en bakifrån. Bilderna bör 
vara av mycket god kvalitet och inte heller vara för mörka. Produktbilderna bör ha en 
sportigare framtoning för att ge konsumenter känslan att det faktiskt är ett sportplagg som 
presenteras. Konsumenter vill även ha möjlighet att se plaggets detaljer och sömmar. Detta 
kan göras genom zoom-funktion eller detaljbilder. Den verbala informationen är viktig för att 
beskriva materialets funktion och komposition då detta kan vara svårt att få en uppfattning om 
bara genom bilder av ett plagg. 
 
 
Nyckelord: visual merchandising online, konsumentperspektiv, S-O-R modellen, 
sportkläder 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs den ökande e-handeln som är bakgrunden till studien, samt de 
problem rörande online-försäljning av kläder som uppkommit. Studien har en inriktning mot 
e-handelsföretag som säljer träningskläder. Därför beskrivs kortfattat även marknaden för 
träningskläder och den trend som idag råder och har lett till ett ökande intresse för 
träningsrelaterade produkter.  

1.1 Introduktion 
Enligt e-barometerns årsrapport 2014 väljer allt fler företag och konsumenter att använda sig 
av internet för att göra affärer, vilket har resulterat i att e-handeln under de senaste åren ökat 
för varje år och kurvan förespås att fortsätta peka uppåt. Under 2014 ökade e-handeln i 
Sverige med 16 % och den totala försäljningen uppgick till 42,7 miljarder kronor. Idag står e-
handeln för 6,4 % av den totala försäljningen inom detaljhandeln (HUI research, 2014). 
 
E-handeln började redan på 1990 talet, då öppnade bland annat det amerikanska företaget 
Amazon sin e-handelssida. Till en början var många företag skeptiska till e-handeln men efter 
IT-kraschen 2000 blev e-handeln en accepterad handelskanal (GS1 Sweden, HUI research 
2013). Några år senare, 2008, ansåg det flesta företag att det var viktigt med en webbsida och 
allt fler företag valde att erbjuda sina kunder att handla online via en nätbutik (Chaffey et al. 
2009). 
 
Enligt HUI Research (2013) är sporthandeln över internet en bransch som växer snabbt. 
Undersökningen av HUI Research (2013) påvisar även att sport och hälsa har blivit trendigt 
och branschen tar till viss del marknadsandelar från modehandeln. Hälsotrenden spås att hålla 
i sig, vilket i så fall kommer att driva tillväxten framåt. Nya aktörer har etablerat sig på den 
svenska marknaden, och under 2013 omsatte de svenska detaljhandelsföretagen inom 
sporthandeln en miljard kronor genom internet-handel. Det betyder att försäljningen över 
internet kom att växa med 28 % (HUI Research, 2013).  
 
Ett stort problem många företag upplever med e-handel är att många konsumenter känner sig 
osäkra då det ska handla via internet. På grund av detta har olika certifikat upprättats som 
bland annat ”Trygg e-handel”, som säkerställer att företaget har en trygg handel vad gäller 
bland annat betalningslösningar samt håller sig till de lagar och regler som är kopplade till e-
handel (Trygg e-handel, 2015). Det andra stora problemet som uppstår när konsumenter ska 
handla via internet är avsaknaden av den fysiska kontakten, att man inte kan känna och prova 
varan. Detta har skapat stor problematik och är en av de största anledningarna till att 
konsumenter väljer att inte beställa via internet utan istället väljer att gå till en fysisk butik 
(Pahlberg och Bengtson, 2013). För att minska problematiken och även locka kunden till att 
köpa produkterna är det viktigt att företag utformar hemsidan så att kunden kan få en så 
verklig bild av produkten som möjligt (HUI Research, 2012). Enligt Ha och Lennon (2010) 
kan detta möjliggöras genom att företaget använder sig utav visual merchandising online. 
 

1.2 Forskningsöversikt 
Visual merchandising kan förklaras som den strategiska presentationen av ett företag och 
deras produkt, eller produkter, vars funktion är att attrahera kunder och underlätta 
inköpsprocessen. I en fysisk butiksmiljö innebär visual merchandising både sälj- och visuella 
aktiviteter, såsom produktpresentation, butikens utformning, skyltdockor, ljussättning och 
skyltar (Ha och Lennon 2010). Visual merchandising online är således visuell försäljning i en 



 

2 
  

online-miljö och har en viktig roll enligt Ha, Kwon och Lennon (2007). Vid försäljning online 
är konkurrensen mellan olika aktörer stor och det gäller att fånga potentiella kunders intresse 
och uppmärksamhet (Ha, Kwon och Lennon 2007). Under senare år när e-handeln ökat har 
även forskningen kommit att intressera sig mer för visual merchandising i en online-miljö. 
 
I likhet med forskning kring butiksmiljön finns det forskning som stödjer att miljön, den 
virtuella i det här fallet, är viktig för e-handeln. I en studie av Peng och Kim (2014) var 
slutsatsen att företag bör utveckla hemsidor som är tilltalande eftersom miljön påverkar 
kunders attityder och känslotillstånd. I förlängningen påverkas deras köpbeteende. Ha och 
Lennon (2010) visar i sin studie att det kan vara av vikt för företag som bedriver online-
handel att utvärdera sina kunders köpbeteenden och attityder. I deras studie framkom att 
beroende på om man har avsikt att shoppa eller bara besöker sidan utan intention så kommer 
man attraheras av olika saker. Detta innebär att om företag analyserar kunderna bättre kan de 
sedan ge bättre service och produkter som passar kundernas önskan och behov. 
 
Khakimadjanova och Park (2005) menar att den visuella kommunikationen syftar till att skapa 
en positiv shoppingupplevelse och reducera den risk som kunderna kan uppleva. I deras studie 
framkommer att det finns mycket som e-handelsföretag kan förbättra för att bättre tillgodose 
konsumenternas önskemål. Khakimadjanova och Park (2005) föreslår att användningen av 
virtuella modeller skulle kunna reducera risken för att kunder inte kan förstå hur plagget ser ut 
på. Enligt Then och Delong (1999) föredrar konsumenter att mänskliga modeller visar 
kläderna. När Khakimadjanova och Parks studie (2005) genomfördes användes inte 3D-
visning eller möjligheten att se en produkt ur olika vinklar i en särskilt hög utsträckning. 
Mänskliga modeller fanns då endast på ungefär hälften av produktpresentationerna. Idag är 
det sannolikt att tekniska och visuella funktioner används i högre utsträckning för 
produktpresentation men enligt vår egen förstudie (se bilaga) samt vår erfarenhet av e-handel 
finns det fortfarande mycket som kan förbättras för att tillfredsställa konsumenters behov vid 
e-handel. Mänskliga modeller är exempelvis fortfarande inte någon självklarhet, se företag Y i 
förstudie. Detta leder oss in på problematiken kring visual merchandising online.  
 

1.3 Problemdiskussion 
Som tidigare nämnts är visual merchandising ett strategiskt verktyg inom marknadsföring. 
Enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) kan visual merchandising online både attrahera 
konsumenter och kommunicera företagets image. I situationer då den visuella 
kommunikationen inte överensstämmer med kunders förväntningar kan det till och med skada 
en butiks image. Tidigare forskning av Kim och Lennon (2008) påvisar att tillräcklig verbal 
och visuell produktinformation påverkar kunders attityd och leder till ökad vilja att 
konsumera. 
 
Visual merchandising är viktigt för att nå kunder, både de som kommer med en intention om 
att köpa en vara och de som bara ”tittar runt”. I en fysisk butik och online är miljön samt vad 
som kommuniceras av vikt. I en butiksmiljö kan kunder syna produkter taktilt och visuellt. I 
en onlinemiljö däremot blir kunderna beroende av den information som finns tillgänglig via 
hemsidan, exempel på detta kan vara en beskrivning i text samt bilder på produkten. Då 
kunder inte fysiskt kan granska produkten medföljer en osäkerhet för konsumenten gällande 
färg, tyg och passform, och det är inte säkert att dessa överensstämmer med kundens 
förväntningar (Ha och Lennon 2010). Den stora utmaningen vid online-shopping tycks vara 
detta: att kommunicera sina produkter på ett rättvisande sätt som både lockar och ger rätt 
förväntningar. Online-butikerna måste väga upp för det som går förlorat när köpet inte längre 
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sker i en fysisk butiksmiljö, där en produkt upplevs både visuellt och taktilt. Som forskningen 
som presenterades visade kan en tydlig strategi för visual merchandising ge 
konkurrensfördelar och vara avgörande för att locka kunder.  
 
Viktigt vid köp är den så kallade produktsidan. Denna studies definition av produktsidan är 
den sida man går in på för att titta på/läsa om och köpa en specifik produkt. Produktsidan 
innehåller både visuell information i form av exempelvis bilder och verbal information såsom 
skriftlig produktinformation. Vid studier av ett e-handelsföretags visual merchandising är 
självklart hela webbshopens uppbyggnad av vikt, med alltifrån sidnavigering till färgval och 
animationer. Fokus för denna studie kommer dock enbart vara produktsidorna och således de 
element som en produktsida består av. De element som studeras är; produktsidans helhet, 
produktbilder och produktinformation. Valet av element kommer ifrån Khakimadjanova och 
Parks (2005) studie om produktpresentation.  
 
Som tidigare konstaterats är sport och hälsa något som blivit trendigt de senaste åren, dock är 
forskningen kring visual merchandising inom sportklädesbranschen ett outforskat område, då 
den tidigare forskningen främst fokuserat på modeföretag (e.g. Khakimadjanova och Park 
2005; Young, Kwon och Lennon 2007; Then och Delong 1999). Med stöd i detta kommer 
därför fokus i denna studie vara på visual merchandising online inom sportklädesbranschen. 
När man handlar träningskläder är i många fall både funktion och estetik viktigt. Vilken 
påverkan detta har på den visuella och verbala försäljningen kommer inte kunna kartläggas 
men naturligtvis kommer det att innebära att det även undersöks hur väl plaggens funktion 
beskrivs då det är kläder avsedda för träning.  
 

1.4 Syfte 
Visual merchandising online kommer att studeras ur ett konsumentperspektiv. Den del av den 
visuella försäljningen som studeras är produktsidor hos e-handelsföretag som säljer 
sportkläder. Fokus för studien är hur konsumenter uppfattar den produktinformation, både 
visuell och verbal, som produktsidor för sportkläder innehåller. 
 
Frågeställningar: 
 
Vilka element på en produktsida är av vikt för våra respondenter vid inköp av ett sportplagg 
från en online-butik och hur påverkar elementen deras respons?  
 

§ Hur bör dessa element vara utformade för att tillgodose våra respondenters behov? 
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2 Teoretisk referensram 
I detta avsnitt avhandlas de teorier inom visual merchandising online som ligger till grund för 
denna studie. Fokus ligger på teori kring de element som ingår i produktpresentationen på en 
produktsida. Sist presenteras den undersökningsmodell som tagits fram och som styrt arbetet.  

2.1 Produktsidan 
Enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) handlar produktpresentationen om visual merchandising-
element som är kopplade till hur produkter presenteras visuellt och den produktinformation 
som ges. När det kommer till visual merchandising online föreslår författarna att detta kan 
vara den viktigaste delen av den visuella försäljningen.  Information (Kim och Lennon 2000) 
och produktpresentation (Park, Lennon och Stoel 2005) har ett samband med den risk som 
konsumenten uppfattar när de online-shoppar samt i vilken utsträckning de har för avsikt att 
göra ett inköp. 
 
Presentationen av kläder online simulerar den traditionella shoppingupplevelsen i butik, 
bortsett från att det inte går att prova kläderna. Ha, Kwon och Lennon (2007) konstaterar att 
det är då den visuella försäljningen med bilder och videor samt information kring produkt och 
köp ska väga upp för det som går förlorat när shoppingen sker i en online-miljö. I Ha, Kwon 
och Lennons (2007) studie av online-butiker i Sydkorea och USA visade det sig att 
majoriteten av butikerna använde olika presentationsmetoder för att visa sina produkter, de 
färgställningar som finns samt hur man kan matcha produkten med andra produkter i deras 
online-butik. Allt för att få en upplevelse så nära den traditionella fysiska butiksupplevelsen 
som möjligt.  
 
Enligt Park, Lennon och Stoel (2005) finns en relation mellan den risk som en kund upplever 
vid inköp online och i vilken utsträckning de har en intention att handla. Om en kund upplever 
online-shopping som riskfyllt är det negativt och kan innebära att de väljer bort att köpa 
produkter online. Park, Lennon och Stoel (2005) påvisar att när kunder känner sig säkra på 
online-shopping ökar deras intention att handla. Därför är det viktigt för butiker online att 
göra shoppingen mindre riskfylld. Här kan en korrekt och rättvisande visuell presentation 
(exempelvis färger eller passform) minska den risk som kunden upplever.  
 
Then och Delong (1999) framhåller att layout och design är grundläggande när man säljer 
kläder online samt att information har en viktig roll. Det förordas att ju mer information som 
kunden får, desto mer positiv kommer kunden vara till att handla online (e.g. Then och 
Delong 1999; Kim och Lennon 2000). I en studie av Peng och Kim (2014) var slutsatsen att 
företag bör utveckla hemsidor som är tilltalande eftersom miljön påverkar kunders attityder 
och känslotillstånd. Författarna kommer fram till att i förlängningen påverkas deras 
köpbeteende. En tilltalande hemsida innebär att kunderna blir mer positiva och tenderar att 
handla mer.  

2.2 Produktbilder 
Som nämnts tidigare saknas den fysiska närvaron vid handel över internet, vilket gör att 
konsumenter inte kan känna på och prova klädesplagg innan köp, på grund av detta måste e-
handelsföretag på bästa sätt använda sig utav produktbilder för att visa produktens verkliga 
egenskaper (e.g. Yoo och Kim, 2012; Khakimadjanova och Park 2005) Enligt 
Khakimadjanova och Park (2005) finns det fyra olika presentationssätt för en klädprodukt; på 
en mänsklig modell, på en provdocka, på en platt yta eller på en galge, det två sistnämnda är 
något som används allt mera sällan. Författarna påpekar vidare att det mest populära 
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presentationssättet bland konsumenter är att visa plagget på en mänsklig modell, då passform 
och fall framkommer på bästa sätt, detta styrks även i Kim, Kim och Lennons (2009) studie. 
Enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) studie erbjuder de flesta e-handelsföretag produktbilder 
ur olika vinklar, oftast fram-, bak- och från sidan. Ha, Kwon och Lennon (2007) föreslår i sin 
studie att ett e-handelsföretag, i modebranschen, minst bör ha en bild från framsidan och en 
från baksidan på produkten för att tillgodose kundens behov. McCormick och Livett (2012) 
hävdar även att “multi-view”, bilder ur olika vinklar, bidrar till att kunden upplever ett större 
nöje och medverkar även till minskad riskupplevelse, samt ökad köpintention och lojalare 
kunder.  
 
En förlängning av multi-view är enligt McCormick och Livett (2012) att använda sig utav 3D-
bilder med 360 graders rotation eller att använda sig utav catwalkfilmer. Catwalkfilmer är 
enligt McCormick och Livett (2012) något som företag bör sträva efter att använda då 
catwalkfilmerna på bästa sätt kan visa produktens passform, drapering, rörelse och därmed ge 
konsumenten en så verklig bild av plagget som möjligt. Enligt Khakimadjanova och Park 
(2005) leder användandet av catwalkfilmer och 3D-bilder till reducerad riskupplevelse hos 
konsumenter som handlar kläder via internet.  
 
Enligt Yoo och Kim (2012) kan företag förstärka produktbildernas effekt genom olika 
visualiseringsverktyg såsom zoom och detaljbilder. McCormick och Livetts (2012) studie 
poängterar att zoom och detaljbilder gör det möjligt för konsumenten att få en tydligare bild 
av den verkliga produkten och underlättar för konsumenten att på ett bättre sätt avgöra 
kvaliteten på produkten.   

2.3 Produktinformation 
Enligt Kim och Lennon (2008) är både den visuella och verbala informationen (i denna studie 
innebär verbal information att informationen är i textform) avgörande för att en kund ska 
fastställa ett köpbeslut. Kim och Lennon (2008) menar även att den verbala informationen har 
större påverkan på köpbeslutet än den visuella.  Kim, Kim och Lennon (2006) påpekar att den 
verbala informationen på e-handels hemsidor minst måste informera om produktens pris, 
storlek samt färg för att en konsument ska kunna ta ett köpbeslut. Ha och Lennon (2010) 
hävdar att mer information om produkten reducerar den upplevda risken med handel över 
internet. Kim, Kim och Lennon (2006) påvisar vidare att information om passform, 
material/fiberkomposition samt tvättråd upplevs som viktigt för konsumenten och är något 
som bör finnas med på hemsidans produktsidor.  Författarna fastställer också att 
informationen inte ska gå till överdrift för risken är då att kunden inte snabbt och enkelt kan 
hitta rätt information utan istället tröttnar och väljer att lämna sidan.   

2.3.1 Kundrecensioner   
Enligt Wei och Lu (2013) söker många konsumenter information om produkten på internet 
innan hen fattar ett köpbeslut. Enligt Liu och Zhang (2010) studie anses kundomdömen som 
en av de mest pålitliga verbala informationskällorna av konsumenterna. Därför påpekar Liu 
och Zhang (2010) vidare att det är viktigt för företag att erbjuda kunder möjlighet att 
recensera produkten efter köp. Detta stöds även av Park, Lee och Han (2007) studie där de 
hävdade att köpintentionen ökade i relation till ökat antal kundrecensioner. Negativa 
omdömen kan påverka konsumenters köpbeslut negativt, vilket påvisats i Kim och Guptas 
(2010) studie.  
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2.3.2 Storlekstabell 
Khakimadjanova och Park (2005) påvisar att många konsumenter upplever oro över storlek 
och passform på plagg då de handlar över internet. Kim, Kim och Lennon (2006) framhåller 
att det är viktigt för en e-handelshemsida att tillgodose konsumenten med en detaljerad och 
noggrann storlekstabell, då kunden inte fysiskt kan prova produkten och behöver tillräckligt 
med information om produkten för att kunna ta ett köpbeslut. Kim, Kim och Lennon (2006) 
redogör vidare att det finns fyra olika typer av storleks/mått-tabeller; mått med måttguide och 
bild, mått med måttguide utan bild, mått med bild och sist mått utan bild. I deras studie 
framkom det även att ¼ del av de undersökta hemsidorna inte hade någon storlekstabell vilket 
enligt Kim, Kim och Lennon (2006) kan orsaka ett negativt köpbeslut.  

2.4 Undersökningsmodell – Atmospheric qualities of online 
retailing 

Flertalet forskare har använt sig av Mehrabian och Russels S-O-R modell för att studera 
butiksmiljöer, både fysiska och virtuella butiker (e.g Peng och Kim 2014; Ha och Lennon 
2010). Mehrabian och Russel menar att shopping-miljön består av stimuli (S) som påverkar 
organismer (O) och produkten av detta är en närmande eller undvikande respons (R) gentemot 
butiken, men även när det gäller intentionen att konsumera och viljan att göra ett återköp 
(Mehrabian och Russel 1974 se Peng och Kim 2014). Modellen undersöker hur omgivningens 
signaler påverkar konsumenternas interna tillstånd och externa respons i en butiksmiljö (Peng 
och Kim 2014). 
 
Eroglu, Machleit och Davis (2001) har tagit fram modellen; Atmospheric qualities of online 
retailing som i grunden är en S-O-R modell, men som fokuserar på den virtuella butiksmiljön. 
Modellen beskriver hur hemsidans onlinemiljö påverkar konsumentens känslomässiga och 
kognitiva tillstånd vilket i sin tur påverkar utfallet av shopping-upplevelsen (Eroglu, Machleit 
och Davis 2001). Ha och Lennon (2010) påpekar i sin studie att modellen, Atmospheric 
qualities of online retailing, tar större hänsyn till webbrelaterade signaler än Mehrabian och 
Russels S-O-R modell, och är därmed en bättre analyseringsmodell när det kommer till visual 
merchandising online. För att anpassa modellen till denna studie har ett val gjorts att fokusera 
på de delar i modellen som innefattar produktsidan. Alltså kommer all övrig information, som 
inte berör produktsidan, i modellen gällande online visual merchandising inte att tas upp i 
denna studies undersökningsmodell.   
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Stimuli består enligt Eroglu, Machleit och Davis (2001) modell av onlinemiljöns signaler, 
vilka Eroglu, Machleit och Davis delat in i direkta och indirekta signaler. De direkta 
signalerna är den information som krävs för att konsumenten ska kunna genomföra köpet. 
Direkta signaler kan vara både verbala och visuella. Den verbala informationen är, i textform, 
exempelvis: beskrivning av produkten, pris, leverans- samt köp- och returvillkor. De visuella 
signalerna är den visuella informationen, exempelvis bild på produkten.  Indirekta signaler är 
information som inte är nödvändig för konsumenten men som hjälper till att skapa en trygg 
atmosfär. Enligt Eroglu, Machleit och Davis (2001)  är indirekta signaler exempelvis; färger, 
bakgrundsmönster, typsnitt, ikoner och bilder. Dessa indirekta signaler kan hjälpa till att göra 
den direkta verbala informationen mer lättläslig och även skapa en image för hemsidan. 
Eroglu, Machleit och Davis (2001)  påvisar att om dessa signaler används fel kan det ge 
motsatt effekt och göra hemsidan rörig och att den uppfattas som distraherande. Indirekt 
information är även enligt författarna andelen tomt utrymme på sidan, även kallat ”amount of 
with space”, vilket innebär hur mycket av sidan som inte är upptagen av färg, bild och text.  
 
Organism innebär hur hemsidans stimuli påverkar konsumentens känslor och tankar och 
består enligt Eroglu, Machleit och Davis (2001) av känsla och kognition. Känsla är enligt 
Eroglu, Machleit och Davis (2001) den nivå av lust, nöje och dominans konsumenten känner 
då den är inne på hemsidan. Känslan av lust och nöje kan öka för konsumenten då denna 
känner sig trygg på e-handelshemsidan men även minska om hemsidan känns oseriös och 
rörig. De menar att känslan av ökad dominans kan vara anledningen till att konsumenten 
väljer e-handel framför handel i en fysisk butik då konsumenten själv har större kontroll över 
köpprocessen. Känslan av dominans kan dock minskas om hemsidan exempelvis är långsam 
eller och det är svårt att få kontakt med företaget via telefon eller mejl. Kognition är enligt 
Eroglu, Machleit och Davis (2001) allt det som kommer upp i konsumentens medvetande 
gällande köp, bearbetning och sökning av information. Detta påverkas av konsumentens 

Figur 1.  Modell framtagen av studiens författare baserat på Eroglu, Machleit och Davis (2001) modell Atmospheric 
qualities of online retailing men med ett fokus på produktsidan.  
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attityd, tidigare erfarenheter, uppmärksamhet och kunskap och hur detta påverkar 
konsumentens tolkning av hemsidans direkta och indirekta information.  
 
Det finns två faktorer som påverkar konsumentens känsla och kognition då denne påverkas av 
e-handelshemsidans stimuli. Dessa faktorer är engagemang och atmosfär. Enligt Eroglu, 
Machleit och Davis (2001) påverkas konsumenter olika av online-miljöns signaler baserat på 
dennes engagemang. Konsumenternas känslomässiga och kognitiva tillstånd påverkas i större 
utsträckning av onlinemiljöns signaler om konsumenten har ett stort engagemang, jämfört 
med om denne inte är engagerad alls. Med Atmosfär menar Eroglu, Machleit och Davis 
(2001) att hemsidans miljöegenskaper påverkar kunders beslut om var och hur denne handlar, 
samt hur mycket tid som läggs på onlineshopping.  
 
Det sista steget i modellen är Respons vilket enligt Eroglu, Machleit och Davis (2001) 
antingen är en positiv eller negativ handling gentemot e-handelshemsidan. Med en positiv 
handling menar författarna att konsumenten väljer att stanna på hemsidan för att upptäcka 
mera och eventuellt fatta ett köpbeslut. En negativ handling innebär således att konsumenten 
väljer att lämna e-handelshemsidan.  

2.4.1 Användning av undersökningsmodellen 
Modellen Atmospheric qualities of online retailing används i denna studie för att skapa en 
förståelse för hur konsumenter påverkas av de indirekta och direkta signalerna på en 
produktsida. Utefter detta kan en intervjuguide skapas där både de direkta och indirekta 
elementen på en produktsida undersöks. I denna studie undersöks hur respondenterna 
uppfattar produktinformation, alltså hur och varför de tolkar den som de gör. När det kommer 
till detta, alltså respondenternas känsla och kognition, kommer dessa att påverkas av deras 
egna engagemang och webbsidans atmosfär. Intervjuguiden syftar då till att kartlägga även 
detta. För att undersöka responsen kommer också vilken av produktsidorna som föredras av 
respondenterna vara en viktig fråga. Analysen kommer även att ta sin utgångspunkt i 
modellen då den syftar till att förklara respondenternas beteenden samt tydliggöra vilka 
faktorer som ligger till grund för deras respons.  Responsen har också undersökts genom att 
respondenterna fått ta ställning till vilken sida de skulle välja att handla produkten ifrån.  
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3 Metod 
I metodkapitlet tas metodval för studien upp. Urval av respondenter diskuteras samt 
utförandet av de intervjuer som gjorts och bearbetningen av dessa. Slutligen resoneras kring 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för studien och detta leder fram till en diskussion 
kring metodval samt etik. 

3.1 Metodval 
Denna studie har en kvalitativ inriktning där datainsamlingen bestod av semistrukturerade 
intervjuer som gjordes med tio respondenter. Som en förstudie innan intervjuerna 
analyserades produktsidor hos olika e-handelsföretag. Produktsidorna som studerades hos de 
olika e-handelsföretagen var produktsidor för sportplagg. Detta för att studiens syfte var att 
undersöka produktsidor för sportkläder.  

3.2 Val av e-handelsföretag 
Vi valde tre olika e-handelsföretag till denna studie, där sedan två produktsidor valdes ut för 
studien från respektive hemsida. Av de två olika produktsidorna, hos respektive e-
handelsföretag, var det en produktsida för en sporttopp och en för ett par träningstights.  Alla 
tre företag är multi-brand retailers och säljer andra produkter än sportplagg. Vi valde dessa tre 
företag då de har olika produktpresentationssätt. Företag X använder sig av mänskliga 
modeller som fotas från olika vinklar för att på så sätt visa hur plagget ser ut, både framifrån 
och bakifrån samt detaljer. Företag Y använder sig av skyltdockor för att presentera plaggen, 
och har bilder framifrån och bakifrån. Företag Z använder sig av både bilder och videoklipp 
där en modell går på en catwalk för att presentera hur plagget ser ut. Således har vi tre olika 
produktpresentationsalternativ för vår studie; video, mänskliga modeller samt skyltdockor, 
vilket enligt Khakimadjanova och Park (2005) samt McCormick och Livett (2012) är de tre 
vanligaste sätten att presentera en produkt på.  

3.3 Studie av produktsidor 
Första steget i studien var att göra en förstudie (se bilaga 1) av de olika e-handelsföretags 
produktsidor (se bilaga 3). Produktsidorna som studerades var samma som sedan visades för 
respondenterna under de semistrukturerade intervjuerna.  
 
För analysen av produktsidorna skapades en mall. Mallen innehöll olika attribut som kan 
finnas på en produktsida. Mallen gjorde det möjligt att snabbt utveckla en kunskap om vad 
som finns eller inte finns på de olika produktsidorna. Vi valde att analysera två olika 
produktsidor per företag. Vi valde medvetet produkter som var jämförbara mellan företagen. 
Vi grupperade in företagens produktsidor i tre olika grupper; produktsidor där kläder visas på 
provdocka, produktsidor där kläder visas på mänsklig modell ur olika vinklar samt 
produktsidor där rörlig video visas. Förstudien av produktsidor låg till grund för de intervjuer 
som sedan genomfördes. 

3.4 Intervjuer 
För att få svar på studiens frågeställning utfördes semistrukturerade intervjuer med tio 
respondenter. Innan intervjuerna genomfördes skapades en intervjuguide (se bilaga 2) för att 
vi skulle veta vilka frågor som skulle ställas. Intervjumetoden semistrukturerade intervjuer 
valdes för att få så liknande intervjuer som möjligt men fortfarande ge respondenterna 
utrymme för egna tankar och resonemang (Bryman och Bell 2011). 
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Figur 2. Tabell över studiens respondenter 

 

Som underlag till intervjuguiden används förstudien, som nämndes tidigare, Khakimadjanova 
och Parks (2005) forskning om produktpresentation samt Eroglu, Machleit och Davis (2001) 
modell; Atmospheric qualities of online retailing. För att vara säkra på att rätt intervjufrågor 
och teknik använts, och för att undersöka om frågorna som ställdes gav oss de fakta som 
behövdes, gjordes först två testintervjuer på två olika personer (Bryman och Bell 2011). 

3.4.1 Val av respondenter 
Tio respondenter valdes ut till denna studie då vår uppfattning är att fler respondenter inte 
hade gett oss en större förståelse. De tio utvalda respondenterna gav oss tillräckligt med 
material för att kunna utläsa de generella dragen. Tio till respondenter hade möjligtvis gett oss 
tio till unika drag men för denna studie var det tillräckligt med de generella dragen. De tio 
respondenterna som valdes för intervjuerna valdes genom bekvämlighetsurval och var 
konsumenter som någon gång handlat sportkläder via internet. Då vi gjorde en kvalitativ 
undersökning och ville få en djupare förståelse för problemet, valdes personer i vår närhet för 
intervjuerna. På detta sätt kunde vi välja respondenter som vi visste kunde ge oss utförliga 
svar som bidrog med något till vår forskning (Bryman och Bell 2011). För att öka 
generaliserbarheten i studien valde vi medvetet personer i vår närhet som är från olika delar 
av Sverige samt med olika sysselsättning och utbildningsbakgrund (Bryman 2002). Nedan är 
en tabell över de respondenter som deltagit i denna studie, samt data över deras respektive  
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3.4.2 Utförande av intervjuer 
Varje intervju spelades in med samtycke av respondenterna för att undvika att glömma av 
viktiga delar av intervjuerna samt för att underlätta för intervjuaren (Bryman och Bell 2011). 
Varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter. Intervjuerna av respondenterna utfördes på så sätt 
att respondenten fick sitta framför en dator och gå in på, de tidigare bestämda, produktsidorna. 
Fem av respondenterna fick gå in på produktsidorna för sporttoppen och fem fick gå in på 
produktsidorna för träningstightsen. Det gjordes för att få en bredare studie som inte enbart 
var fokuserad på träningstights eller sporttoppar. Till varje produktsida fick respondenten 
svara på ett antal frågor baserade på intervjuguiden. Produktsidorna visades i ordning baserat 
på hur avancerat produktpresentationssätt produktsidan hade, där företaget med lägst nivå 
visades först. Företag Y visades därför först och företag Z sist. Detta gjordes för att inte 
påverka respondentens svar.  

3.4.3 Bearbetning av intervjuer 
För att kunna analysera intervjuerna valde vi att först transkribera inspelningarna. Fördelarna 
med att spela in och transkribera intervjuer är att det hjälper intervjuaren att dokumentera vad 
som sägs, så att intervjuaren kan fokusera på att ställa rätt frågor samt anteckna om hur 
respondenten fysiskt reagerar. Det hjälper även intervjuaren att grundligare analysera vad 
respondenten svarar då inspelningen kan spelas om och om igen. (Bryman och Bell 2011). 
Både Lantz (2013) samt Bryman och Bell (2011) påpekar att transkribering tar lång tid och 
föreslår att intervjuaren tar anteckningar under intervjun för att sedan komplettera med 
ljudupptagningen istället för att transkribera hela intervjun, vilket kan ta upp mot 6 timmar för 
en timmas intervju.  Vi ansåg att det fanns ett behov av att inte bara analysera vad som sägs 
utan även hur respondenten reagerade. Därför valde vi enbart att anteckna kroppsspråk samt 
stödord, och helt förlita oss på inspelningen gällande respondenternas svar under intervjuerna.  
Efter att vi transkriberat intervjuerna sammanställde vi dessa med våra anteckningar från 
intervjuerna, så att vi lättare kunde få en helhetsbild över vad som sagts och gjorts.   

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är enligt Bryman och Bell (2014) tre viktiga delar 
då en studie utförs. Kvale och Brinkmann (2014) nämner däremot i sin bok att många 
kvalitativa forskare avfärdat detta då de anser att dessa begrepp står i vägen för skapande av 
kvalitativ forskning. Författarna nämner även att dessa begrepp i vissa fall lämpar sig bättre 
till kvantitativ forskning, vilket även stöds av Bryman och Bell (2014). Dock väljer författarna 
vidare att behålla de traditionella begreppen men anpassa dem till den kvalitativa forskningen, 
detta är något även vi valde att göra.  
 
Reliabilitet innebär att studien ska vara tillförlitlig, vilket innebär att om man gör om studien 
igen kommer man att få samma resultat, även om det är en annan person som utför den. Detta 
är enligt Kvale och Brinkmann (2014) ett problem då det är svårt att veta hur människor 
reagerar, en person kan ge olika svar till olika intervjuare, beroende på intervjuarens 
intervjuteknik. Detta är något som minskar reliabiliteten. För att göra reliabiliteten så hög som 
möjligt valde vi att vara så neutrala som möjligt i vår intervjuteknik samt att ha noggranna 
transkriberingar med kompletterande anteckningar för att underlätta om någon väljer att 
replikera vår studie (Kvale och Brinkmann 2014). 
 
Validitet beskriver Kvale och Brinkmann (2014) som i vilken utsträckning en metod 
undersöker vad den är avsedd att undersöka. Validitet innebär även enligt författarna att en 
slutsats är korrekt dragen från sina premisser, vilket innebär att vi inte kan dra slutsatser från 
något som vi inte har, samt att vi inte kan dra slutsatser som inte existerar. På grund av detta 
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var det viktigt att vi noggrant valde ut de frågor som ställdes under intervjuerna för att inte få 
ett glapp som påverkade vår slutsats. Vi var medvetna om validiteten då vi drog våra 
slutsatser, så att vi inte kom till slutsatser som vi inte hade premisser för.  
 
Även begreppet generaliserbarhet är svårt att applicera på kvalitativa forskningar där ett 
slumpmässigt stickprov inte tagits ut från hela populationen (Bryman 2002). Vår studie, där vi 
gjorde ett bekvämlighetsurval av personer i vår närhet, är enligt Bryman (2002) svår att 
generalisera då populationen är okänd. Därför valde vi personer i vår närhet som är från olika 
delar av Sverige samt inte har samma typ av sysselsättning för att få olika synvinklar. Detta 
gjorde att vi fick ett lite bredare urval än om vi valde exempelvis enbart personer från Borås 
med studier som sysselsättning. Vi valde vidare att även använda personer från olika 
utbildningsbakgrund för att ytterligare bredda urvalsgruppen. Vår studie är dock fortfarande 
för smal för att kunna generaliseras (Kvale och Brinkmann 2014).  

3.6 Metoddiskussion 
Tanken med att göra en kvalitativ studie är att kunna studera en mindre del av populationen, 
men att kunna studera dessa nära för att förstå deras beteenden, värderingar och åsikter som 
kommer framkomma vid intervjutillfällena. Vi har alltså valt ett mikro-perspektiv framför ett 
makro-perspektiv. Det innebär således att vår studie inte kan generaliseras till en större 
population. Ett större urval och annan typ av undersökning, förslagsvis en kvantitativ, hade 
kunnat leda till en studie vars resultat hade kunnat påvisa en mer allmän bild av situationen 
(Bryman och Bell 2005). 
 
Under intervjuerna visste respondenterna om syftet med intervjun i och med detta bad vi 
indirekt respondenterna att kritiskt granska de valda produktsidorna. Detta medför ofrivilligt 
att respondenterna kommer att upptäcka saker som de inte tidigare tänkt på, vare sig det är 
positivt eller negativt. Detta kan leda till att vi drar slutsatser som för en ”vanlig” konsument 
inte kommer att skapa mervärde. På grund av detta har vi ställt frågor som är neutrala och inte 
ledande, och även påpekat för respondenterna att de under intervjun bör tänka som de brukar 
göra och inte överanalysera.  
 
Ett annat alternativ för att få information från fler respondenter hade kunnat vara att anordna 
fokusgrupper. Bryman och Bell (2005) säger att en fokusgrupp är en slags gruppintervju där 
gruppen får diskutera och resonera kring frågor. Vidare påpekar författarna att fokusgrupper 
är ett bra redskap när man vill ha fram många olika åsikter i en viss fråga. Däremot påpekar 
Bryman och Bell (2005) att individer kan komma att modifiera eller utöka sina svar när de hör 
vad andra har att säga. Hen kan också hålla med om något som hen inte hade tänkt på utan att 
ha hört de andras åsikter. I fokusgrupper kan det även hända att vissa inte får komma till tals 
eller att man bara kommer fram till en gemensam åsikt och inte alls får fram de olika åsikterna 
som egentligen finns där (Bryman och Bell 2005). På grund av de negativa aspekterna med 
fokusgrupper valde vi att inte använda oss av semistrukturerade intervjuer istället då vi ville 
ha varje individs individuella åsikt och att de inte skulle vara påverkade av någon annan.  

3.7 Etik 
Enligt Bryman och Bell (2005) är etiska faktorer en viktig aspekt då man genomför en 
undersökning. Författarna påpekar vikten av att anonymisera både företag och respondenter i 
studier, både vad gäller namn och ort. I denna studie har både företag och respondenters namn 
anonymiserats och ersatts med fiktiva namn. Respondenters bostadsort tagits med i studien 
med godkännande av alla respondenter. Företagens namn har anonymiserats då vi inte haft 
kontakt med företagen angående studien utan enbart observerat deras hemsidor. Däremot 
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finns det en möjlighet för läsare av denna studie att gissa sig till vilket företag som är vilket 
genom att granska de bifogade riktiga produktsidorna i bilaga 3. Vi ansåg dock att denna 
studie inte innehåller någon konfidentiell information som företagen skulle vilja hemlighålla 
och anser därför att det är ett godkänt förfarande från vår sida.  
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4 Empiri 
I empirikapitlet beskrivs var och en av respondenterna. Deras iakttagelser och åsikter om de 
valda produktsidorna presenteras. Deras åsikter kring produktsidornas element har 
sammanfattats i textform. Utöver texten presenteras viktiga citat från respondenterna.  

4.1 Anneli 
Anneli handlar via internet cirka tre till fyra gånger per månad. Anneli hade tidigare varit inne 
på och kände igen alla hemsidorna. Även om hon inte handlat ifrån alla hade hon en positiv 
inställning till alla företag. Angående produktsidornas helhet föredrog Anneli en avskalad och 
stilren sida med fokus på den valda produkten. Företag X som hade många olika färger, 
mycket information och även flera andra produkter på sidan tyckte Anneli kändes plottrig och 
rörig, vilket tog fokus från själva produkten. Vidare ansåg Anneli att det var bra att företagen 
höll sig till ”sina färger” för att på så sätt få hemsidan mer enhetlig.  När det kom till 
produktbilderna ville Anneli ha möjlighet att se detaljer antingen genom en bra zoomfunktion 
eller genom detaljbilder. Catwalkfilmen på företag Z:s produktsida var uppskattad och hon 
hade gärna sett denna typ av produktvisning på fler hemsidor, då det gjorde så att hon fick se 
plagget i rörelse. Anneli ansåg inte att något av företagen hade en bra produktbeskrivning, 
som gav något som hon inte fick ut av bilden. Däremot hade företag Z nämnt att plagget 
ifråga var gjort på tio återvunna plastflaskor vilket Anneli tyckte var rolig information men 
inget som skulle påverka ett eventuellt köp. Storlekstabeller för plagg är något Anneli 
använder sig utav när det är ett nytt varumärke som hon inte använt tidigare och tycker att det 
är viktigt att det finns med. När det kom till kundrecensionerna föredrog Anneli diagrammet 
på företag X:s hemsida där kunder fått recensera om plagget var litet, lagom eller stort i 
storleken. Övriga kommentarer såsom sköna och snabb leverans var även de uppskattade.  
 
”I slutet spelar det ingen roll hur dåliga eller bra produktbilder/ informationen är på just den hemsidan, vet jag 
att det är en tillförlitligsida och denna har lägst pris och bäst villkor så kan jag hitta information i bild och text 
från andra källor” 
 
Ovanstående citat var det som Anneli svarade på frågan: vilken hemsida hon skulle välja att 
handla ifrån. Detta påvisar vikten för ett e-handelsföretag att inte enbart ha en bra produktsida 
utan även vikten av att ha rätt pris samt rätt köpvillkor.  

4.2 Beata 
Beata handlar över internet två till tre gånger i månaden och har handlat på alla hemsidor 
tidigare. Hon kan även tänka sig att handla ifrån alla företag igen, då hon var nöjd med sina 
tidigare köp. Beata föredrog en stilren produktsida med få färger och få andra produkter, så att 
fokus ligger på den valda produkten. När produktsidan hade många olika färger, bilder och 
mycket information kände Beata att sidan var oseriös och skulle inte handlat därifrån om hon 
inte kände till företaget. Beata föredrog basfärger som svart och vitt på produktsidan och en 
accentfärg som förknippades med företaget. Vidare påpekade Beata att dovare färger på text, i 
företag Y:s fall grå, var uppskattat då det inte kändes så ”hårt”. Andra produkter på 
produktsidan var inget som Beata tyckte störde, men enligt henne får det inte vara för många, 
tre räcker. Andra produkter på produktsidan är något Beata enbart går in på när hon bara 
”kollar runt” och inte vet exakt vad hon ska ha. Beata påpekade att hon föredrog ljusa 
produktbilder där man kan se detaljer och sömmar, hon föredrog även detaljbilder eller att 
man kunde zooma in på valda delar och på så sätt kunna se detaljer. Företag X:s 
zoomfunktion möjliggjorde att hon kunde bläddra bland alla bilder i helskärmsläge vilket var 
uppskattat då hon inte behövde trycka på ”zoom in” på varje bild. Catwalkfilmen gav enligt 
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Beata ingen extra information och hade därmed inte behövts. Produktinformationstexten ville 
Beata ha i flytande text och inte i punktform. Hon föredrog även när företaget beskrev detaljer 
som man inte kunde se på bilden som exempelvis en dold ficka i linningen. Hon föredrog 
även då både material och passform var beskrivna, så att hon på så sätt kunde få sig en bättre 
bild av det verkliga plagget. När det kommer till storlekstabellen använder Beata sig gärna av 
dessa om hon inte köpt plagget tidigare och hon föredrar plaggmåttlistor där måtten är för det 
specifika plagget. Standardmåttlistor anser Beata vara onödiga då olika märken alltid har olika 
mått så standardmått är enligt hennes erfarenhet nästan alltid fel.  
 
”Ja, jag läser alltid kundrecensionerna och tycker att dom många gånger ger bättre information än vad 
företaget ger. Exempelvis om man är osäker på storlekar brukar det nästa alltid vara någon som skrivit hur 
plagget är i storleken, och desamma gäller passform.”   
 
Beata uppskattar när det finns kundrecensioner på produktsidan och anser att dessa många 
gånger ger bättre information än företagens text om plagget. Om Beata skulle köpa tightsen 
skulle hon välja att handla dem ifrån företag Z hemsida då hon kände sig tryggast där då det 
var den sidan som kändes mest professionell.  

4.3 Clara 
Clara handlar via internet cirka en gång i veckan. Clara hade tidigare handlat och varit inne på 
två av företagens hemsidor och hade en positiv syn på företagen. Det tredje företagets 
hemsida hade hon inte varit inne på och visste inte om hemsidans existens men hon kände till 
företaget och hade en positiv syn även på det. Företag Z är Claras favorithemsida och är 
därifrån hon oftast handlar då hon handlar över internet. Clara vill ha en stilren och 
professionell produktsida med fokus på den valda produkten. Färgerna på produktsidan får 
inte vara för många men de får inte heller vara ”tråkiga” med enbart svart och vitt, utan hon 
ville gärna ha en annan färg som får ta mycket plats.  Andra produkter på produktsidan är 
inget som Clara kollar på vare sig det är liknande produkter eller vad andra har köpt. Dessa är 
enligt Clara helt onödiga att ha med. När det kommer till produktbilderna föredrar Clara 
catwalkfilmer och även en bra zoomfunktion så att hon på bästa sätt kan se detaljer och 
kvaliteten på plagget. Om en catwalkfilm inte finns vill hon ha bra detaljbilder så att hon kan 
få en uppfattning om plagget. Att bilderna är av bra kvalitet är viktigt för Clara och bildernas 
kvalitet får inte försämras vid in zoomning. I produktinformationen vill Clara ha information 
om material och kvalitet. Information om att träningstightsen exempelvis är mjuka anser Clara 
vara irrelevant information då hon själv kan utläsa det från produktbilderna. Storlekstabell är 
något Clara aldrig använt sig utav när hon beställt från en svensk hemsida.  
 
”Det är ju oftast gratis frakt och retur så då är det ändå enklare att bara beställa hem lite olika och prova 
hemma istället så då behöver jag inte hålla på och mäta”.  
 
Vidare påpekar Clara att om hon däremot ska beställa från en utländsk hemsida där returer 
ofta blir krångliga och dyra då skulle hon använda sig utav storlekstabellen för att vara så 
säker som möjligt innan hon beställer. Kundrecensioner är något Clara inte brukar bry sig om 
då hon anser att det är väldigt individuellt hur man upplever ett plagg. 
 
 ”Någon kanske tycker att tightsen sitter som ”en smäck” men det betyder inte att det kommer att göra det på 
mig”. 
 
 När det kommer till vilken sida hon skulle beställa ifrån så sa hon att hon skulle välja den 
sida som har fri frakt och fri retur samt det billigaste priset.  
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4.4 Diana 
Diana handlar kläder från internet max en gång i månaden och har tidigare bara handlat ifrån 
företag Z:s hemsida, men hon har en positiv inställning till alla företag. Diana föredrar en 
”tjejigare” produktsida med mycket rosa, men det var viktigt för henne att produktsidan 
fortfarande är stilren och inte innehåller för många olika färger och mönster. Det är även 
viktigt för Diana att färgerna som används går bra ihop, exempelvis så är rött och rosa ingen 
kombination som uppskattas.  
 
”Jag hade ju valt färger som passar ihop och kanske inte så många olika här är de rött, rosa, grönt, blått, svart 
och grått lite för mycket kanske, och sen kanske inte haft så mycket saker på sidan de är väldigt mycket olika 
bilder och rutor över allt.” 
 
Andra produkter på produktsidan var inget som Diana direkt tänkt på tidigare, men hon ansåg 
att om det ska vara andra produkter på sidan så ville hon ha produkter i samma tema. 
Exempelvis tycker hon att en festklänning på produktsidan för ett par träningstights inte 
passar in så bra. Det är även viktigt för Diana att det inte finns för många andra produkter på 
produktsidan då detta ger ett rörigt intryck. När det kommer till produktbilder är det viktigt 
för Diana att dessa inte är för mörka utan tillräckligt ljusa för att hon ska kunna se sömmar 
och liknande. Hon föredrar även antingen detaljbilder eller en zoomfunktion där hon kan 
zooma in på valda detaljer. Diana tyckte om catwalkfilmen då det möjliggjorde att hon kunde 
se plagget i rörelse och i alla olika vinklar. I produktinformationen föredrog Diana 
information om materialet i plagget, som att det transporterar bort fukt och även information 
om detaljer som man inte kan se exempelvis den dolda fickan. Information om att plagget är 
snyggt eller skönt anser hon är onödigt och kändes oseriöst. När det gäller kundrecensioner 
föredrog Diana kommentarer om hur plagget är i storleken och även hur plagget är gentemot 
produktbilden. En person hade kommenterat att plagget var mera mörkgrått än svart i 
verkligheten vilket var en kommentar som uppskattades. Diana brukar inte använda sig utav 
storlekstabeller utan brukar beställa hem sin vanliga storlek och sedan skicka tillbaka om det 
inte passar. Diana hade valt att beställa tightsen från företag Z hemsida då hon tidigare 
handlat där och varit nöjd med köpet.  

4.5 Emma 
Emma har bara handlat från företag Z tidigare, och har inte tidigare besökt de andra 
företagens hemsidor. Hon har ändå en positiv inställning till alla då hon hört talats om 
företagen tidigare.  Produktsidan vill Emma ha stilren och tydlig, hon påpekar vikten av 
helhetsintryck då det kommer till färger och layout. Det får inte vara för mycket färger, bilder 
och information som inte har med den valda produkten att göra, då det enligt Emma gör 
helhetsintrycket rörigt. Hon ser gärna att det finns information om köpvillkor och liknande på 
produktsidan men då gärna under en egen ”flik” så att all information inte finns framme hela 
tiden, vilket hon uppfattade som rörigt. Andra produkter på sidan tycker Emma är bra då hon 
kan hitta produkter som hon kanske inte lagt märke till annars. Emma vill gärna ha tydliga 
produktbilder och ser gärna detaljbilder. Vidare tycker Emma att det är viktigt att kunna 
zooma in på plagget för att bättre få en uppfattning om hur det är i verkligheten. 
Catwalkfilmen var inget som hon brukade kolla på och tycker inte att det behövs för att visa 
ett par träningstights.   
 
”De kan väl vara bra att ha catwalkfilm om de är något plagg rör sig mycket, exempelvis en klänning, så man 
kan se de men inte för träningstights, det tycker jag inte det behövs.” 
 
I produktinformationen vill Emma ha information som inte går att lista ut via bilden, såsom 
material och dolda detaljer exempelvis dolda fickor, platta sömmar och liknande. Att tightsen 
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är snygga och mjuka är saker som enlig Emma är irrelevant i en produktinformation då det 
dels är en individuell uppfattning och dels är något som hon kan utläsa själv från bilden. 
Emma anser att kundrecensioner är bra då de ofta innehåller information om hur plagget är i 
både storlek och passform. Emma brukar använda sig utav måttlistor och föredrar de som har 
mått för det specifika plagget, då hon ofta upplever att olika plagg och varumärken är olika i 
storlekarna. Emma hade valt att beställa plagget ifrån företag Z, då hon tidigare handlat här 
och varit nöjd med sitt köp.  

4.6 Frida 
Frida var mest bekant med företags Y:s hemsida, som hon varit inne på tidigare. Hon kände 
till de andra hemsidorna men hade ingen närmare kunskap annat än att hon visste att de 
tillhandahåller kläder. Det är sällan som Frida handlar kläder online, bara några gånger per år. 
Hon hade aldrig shoppat från någon av företagens hemsidor. När det kom till utformning och 
layout föredrog Frida en enkel, stilren och mer avskalad produktsida. Såhär sa hon om 
Företag X:s sida:  
 
”Lite pushig tycker jag den är. Så upplevde jag inte företag Y. Rabatt och rea… Jag känner mig lite mer sådär: 
oj då!. Vart ska jag kolla liksom? Vad vill jag ha? Då kanske jag känner att det blir lite för mycket. Och att jag 
inte heller orkar kolla.”  
 
Vidare föredrar Frida produktbilder där plagget visas på en människa istället för en docka 
eller att man bara visar produkten. Hon tycker att avsaknaden av modell gör att man inte kan 
se hur den faktiskt ser ut på. Hon tycker att en bra zoom-funktion är viktigt och föredrar när 
man kan dra zoomen över bilden och själv välja vad man vill förstora. Något som Frida 
uppskattade var att se en bild lite lägre ifrån där man får se en hel outfit och hon tyckte därför 
om att detta fanns på företag Z:s sida. Enligt Frida gav filmen på företags Z:s sida extra känsla 
för passform och hur plagget skulle sitta på men det var inte avgörande för hennes känsla för 
hur plagget ser ut då hon tyckte att bilderna var tillräckligt bra. Hon tyckte att 
produktbeskrivningen skiljde sig åt mellan de olika sidorna på så sätt att det var skrivet på 
olika sätt men sa ungefär samma sak. Frida brukar inte använda måttlistor särskilt ofta, 
möjligtvis för att kolla längden på byxor. När det kommer till produktrecensioner tycker inte 
Frida själv att hon bryr sig om produktrecensioner utan säger såhär:  
 
”Om nån säger att det är ett perfekt linne så har inte jag så stor nytta av det egentligen utan… alltså det är väl 
klart att det är bra att höra att nån tycker om det, men det spelar inte så stor roll för mig.” 
 
Om Frida skulle köpa linnet hade hon handlat från Företag Y. Hon motiverar sitt beslut med 
att hon känner till detta företag bäst och brukar handla i deras fysiska butik.  

4.7 Greta 
Greta handlar via internet cirka två gånger per månad och är således en rätt van 
internetshoppare. Hon kände till alla företagen. Hon hade tidigare handlat från företag Y:s 
sida och hade haft en bra upplevelse. Hon tyckte om att man kunde hämta ut sitt paket i butik. 
Hon gillade också att webbshoppen hade en funktion som gör att man kan se om en vara finns 
i deras fysiska butik.  Greta framhåller att hon föredrar tydliga produktsidor som är lätta att 
hitta på och med överskådlighet kring hur man hittar information och funktioner. Företag X 
tyckte hon hade en alldeles för plottrig känsla med mycket information, information som 
dessutom kändes oviktig för henne. Hon kommenterade detta såhär:  
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”Som sagt så stör det mig jättemycket att det står mycket oviktig information som jag inte är intresserad av just 
nu när jag tittar på själva produkten. Skulle jag välja att sen köpa hem det här, ja då är ju den här 
informationen viktig. Då känner jag att då kan man ju hitta den nån annanstans, längst ner eller längst upp.” 
 
Greta efterfrågade produktbilder där man får se plagget på en mänsklig modell och hon tyckte 
inte att passform eller hur plagget ser ut i verkligheten framgick när hon såg produkten på 
företag Y:s sida. Därför tyckte hon att produktbeskrivningen var till hjälp just för företag Y. 
Hon poängterade också att hon uppskattade att företag Y förklarade svåra och tekniska ord 
som flatlocksömmar om man klickade på ordet. Vidare så anser Greta att bra bilder är viktigt 
också för att man ska förstå hur materialet ser ut och känns. Här tycker hon att en bra zoom 
kan vara till hjälp då man kan zooma in och titta närmare på materialet. I 
produktinformationen tycker hon framförallt att det är bra att materialets funktion beskrivs 
eftersom detta inte kan framgå bara genom en bild. Catwalkfilmen tyckte hon var något 
onödig då det handlar om ett linne, hon underströk att det hade varit viktigare om man 
exempelvis köper en klänning och vill se hur den faller/rör sig. Produktrecensionerna är inget 
som påverkar hennes uppfattning om ett plagg nämnvärt när hon shoppar. Greta brukar inte 
använda sig av mått listor utan säger själv att hon istället chansar och utgår ifrån storlekarna. 
Slutligen nämner Greta:  
 
”Jag brukar gå in och titta på olika hemsidor och så hade jag nog till slut valt den som var billigast. Eller så 
brukar jag välja den som har bäst villkor, till exempel frakt.” 
 
För att kunna fatta beslut om vilket företag hon hade handlat ifrån hade hon alltså behöver 
mer information och behövt göra mer research kring både pris och köpvillkor.  

4.8 Hanna 
Hanna är en van internetshoppare som har handlat från alla hemsidorna. Hon handlar online 
flera gånger per månad. Tidigare erfarenheter av företag X och Y är positiva. Företag Z har 
hon däremot haft problem med vid köp. Det har varit saker hon beställt som sedan inte funnits 
eller blivit försenade. Hon uppskattar en ren och enkel produktsida där man får en bra 
överblick. Hanna kan se en fördel i att visa produkter utan mänsklig modell och säger såhär:  
 
”Får man en människa är det lättare att man går efter hur den människan ser ut i linnet snarare än hur man 
själv ser ut i linnet.” 
 
När det ändå finns modeller tar Hanna upp att hon tycker att mångfalden är dålig när det 
gäller olika kroppstyper. På företag X:s sida visas olika modeller vilket hon ser som positivt 
eftersom de är en aning olika men i hennes tycke hade Företag X kunnat välja modeller som 
är mer olika i kroppens utseende, exempelvis en i strl. S, en i strl. M och en i strl. L. Detta 
anser hon också är ett problem med företag Z som har olika modeller men som alla är väldigt 
lika. Hanna tycker inte alls om företags Z:s catwalkfilm och med sina egna ord beskriver hon 
bilder och catwalkfilm från företag Z såhär: 
 
”Det är lite löjliga bilder och löjlig catwalk. Med tanke på att det är ett träningsplagg som de visar känns det 
bara fel att gå runt som att det är någon design-klänning man bär. Det gör mig lite avtänd på det här linnet.” 
 
När det kom till möjligheten att zooma var Hanna inte särskilt imponerad utan tyckte att alla 
sidorna kunde bli bättre. Hanna tyckte att alla produktbeskrivningarna tog upp det som hon 
ville veta och uppskattade förklaringen av Dri-FIT (tyget är s.k. Dri-FIT som ska hålla en sval 
under träning) som fanns på Företags Y:s sida och som Nike använder. Företag Z tyckte hon 
hade en enklare beskrivning av plagget och poängterade att de inte valde att skriva om Dri-
FIT. Måttlistor var inget som Hanna använder sig av utan hon utgår ifrån den storlek hon 
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brukar ha. Vidare så tyckte Hanna inte att recensioner av produkter är särskilt viktigt när hon 
handlar utan hon bildar istället sin egen uppfattning utifrån bilder och produktbeskrivning. 
Om hon hade köpt linnet hade hon valt Företag X. Hon tyckte att de gav bäst bild över hur 
linnet skulle se ut i verkligheten samt har uppfyllt hennes förväntningar vid tidigare köp. 
Hanna säger också att det är denna sida hon handlat från mest utav de tre.  
 

4.9 Ines 
Ines handlar via internet då och då men inte varje månad. Hon har hört talas om alla 
hemsidorna innan men har bara handlat från Företag Z tidigare. Hon hade då en främst positiv 
upplevelse då produkterna kom i tid men alla varorna levde inte upp till hennes förväntningar. 
När det kommer till färg och layout uppskattar hon när man använder iögonfallande 
accentfärger i kombination med svart, grått och vitt. Hon beskriver Företag Y:s produktsida 
som ”snabb” och ”clean” och tycker att detta passar då det är en sportbutik. Hon anser att 
Företag Z:s produktsida är väldigt rosa och hon beskriver sig själv som lite avskräckt av 
sidan. Hon tycker också att sidan känns mindre seriös och framförallt när det gäller 
sportkläder: 
 
”Nu heter den ju Nike Pro Tank men jag hade ju inte litat på att jag skulle få samma funktionsduglighet från den 
här sidan.” 
 
Gällande produktbilder föredrar hon när plagg visas på en mänsklig modell. Såhär beskriver 
hon Företag X:s bilder: 
 
”Man hade velat ha en bild hur det ser ut i rörelse och det får man ju definitivt här. Man får hur det veckar sig 
och lägger sig. Hur det sitter tight på kroppen och hur långt det är.” 
  
Men samtidigt tycker hon också om när bara plagget visas. Catwalkfilmen fann hon inte 
särskilt viktig utan hon tyckte att den kändes överflödig och töntig. För Ines är det ett plus om 
det finns möjlighet att zooma in eller om det finns en närbild så att man verkligen kan se och 
få en känsla för tyget. Vidare vill Ines ha en enkel och kort produktinformation och gillar hur 
Företag Y har staplat upp den i punktform. Ines tycker att alla sidorna bör ha tydligare länkar 
till storleksguide, gärna med mått, eftersom det är något hon finner viktigt. Recensionerna 
tycker Ines är bra men samtidigt inte avgörande för köp. Hon jämför det med om hon skulle 
boka hotell och tycker att när hon gör det är det jätteviktigt och när det gäller kläder är det ett 
komplement men inget hon måste ha läst för att våga köpa ett plagg. Ines hade valt företag Y 
om hon skulle köpa linnet. Detta motiveras med att hon tycker om deras hemsida och layout 
samt har en god uppfattning om företaget.  

4.10  Jennie 
Internetshopping är inget nytt för Jennie. Hon kände till alla företagen men har inte handlat 
från någon av deras webbshoppar. Hon påpekar när det gäller produktsidorna att hon föredrar 
när man är konsekvent i sin formgivning och håller sig till sin grafiska profil. När hon tittar på 
Företag Y:s sida säger hon att hon skulle kunna hålla för namnet på företaget och ändå förstå 
vilken sida det är. När det kommer till Företag X så känner Jennie att sidan är rörig samt ser 
”billig” ut och säger såhär:  
 
”Det är jättemycket saker överallt. Det ger ett väldigt plottrigt intryck. Jag blir lite stressad av att handla här. 
Jag är inte dum i huvudet men jag blir lite förvirrad.”  
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När plagget visas på en mänsklig modell tycker Jennie att det är bra för att man ser passform 
och hur det sitter på en människa. Samtidigt påpekar hon också att hon själv har svårt att 
relatera till någon av modellerna då hon inte tycker att hon har samma kropp och att linnet 
alltså inte skulle sitta likadant på henne. Hon skulle gärna se linnet på fler kroppstyper. 
Catwalkfilmen tycker hon är bra och tillför något extra utöver bilderna men hon kan också se 
vissa problem med den. Såhär beskriver hon det: 
 
”Tre olika modeller, alla har samma kroppsform och är jättesmala så att man ser ju och det är bra med olika 
vinklar och hur tyget sitter på kroppen. Det ger ju en bra uppfattning om hur det ser ut. Men typ om jag kanske 
har stora bröst så framkommer inte det så bra hur den sitter.” 
 
Jennie påtalar att en ordentlig zoom är bra men att hon helst vill välja själv om hon vill 
använda den, inte att den kommer automatiskt när man för musen över bilden. I 
produktinformationen fastnar Jennie för att det beskrivs bra hur materialet fungerar och hon 
tycker det är ett bra komplement till bilderna framförallt då hon inte kan känna på/se plagget 
när hon handlar via internet. När hon handlar brukar hon inte använda mått listor särskilt ofta, 
framförallt inte när det gäller märken hon känner till som hon redan har handlat från som 
exempelvis. Recensioner är generellt inte viktigt för Jennie när hon shoppar och hon föreslår 
att man skulle kunna ha dessa i en flik eller rullgardinsmeny så att man själv får välja om man 
vill titta på dessa. De recensioner som fanns till produkten på Företag X:s tyckte hon ändå var 
bra och gav henne viktig information kring passform. Trots att Jennie inte tycker om Företag 
Z:s sida tyckte hon att de lyckades ge bäst bild av plagget. Hade hon velat köpa linnet hade 
hon dock valt Företag Y då hon gillar företaget och varumärket samt tycker att de har 
snyggast hemsida. Hon poängterar också att hon gillar deras fysiska butiker.  
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5 Analys 
I föregående empirikapitel presenterades insamlad data som analyseras i detta avsnitt. 
Analysen sker utifrån undersökningsmodellen samt de teorier inom visual merchandising 
online som utgör vårt ramverk. De element som analyseras är; produktsidan, produktbilder 
och produktinformation. Slutligen avslutas avsnittet med en analys utifrån S-O-R som då 
knyter ihop de olika elementen och grundas i vår undersökningsmodell.  

5.1 Produktsidan 
Enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) ska shoppingupplevelsen online vara så nära den fysiska 
upplevelsen i butik som möjligt. Tanken är att bilder och information väger upp för att man 
inte kan se eller prova plagget när man shoppar online. Hur man bedömer hur väl man är nära 
den fysiska butiksupplevelsen är svårt.  Den tolkning som gjorts i denna studie gällande 
produktsidor är att plagget ska visas upp på ett tillfredställande sätt som visar hur plagget 
skulle se ut i verkligheten samt att den produktinformation som finns är relevant och tillför 
något utöver bilderna. I studien kan man se att de tre företagens produktsidor lever upp till 
detta i olika hög grad. Faktorer som gör att upplevelsen inte blir lika bra online är exempelvis 
att de inte har bilder där plaggen sitter på en mänsklig modell, mörka bilder som inte visar 
detaljer eller om produktinformationen inte tillför något. Företagens produktbilder och 
produktinformation kommer att avhandlas mer djupgående i avsnitt 5.2 och 5.3.   
 
I undersökningen framkommer det att respondenterna uppskattar avskalad design med lite 
färg, till exempel accentfärger. Enligt undersökningsmodellen är de indirekta signalerna inte 
nödvändiga för att man ska kunna fatta ett köpbeslut men syftar till att skapa en trygg 
atmosfär och skapa en image (Eroglu, Machleit och Davis 2001). Alla respondenter i studien 
kände sig trygga med företagens produktsidor. Respondenterna förklarade detta genom att de 
kände till företagen. Hade respondenterna inte själva handlat från hemsidorna tidigare så 
kände de någon som gjort det och om så inte var fallet hade de i alla fall vetskap om att detta 
är välkända företag. Det är alltså svårt att utläsa hur produktsidans miljö ger trygghet. Något 
som framkom var att flera respondenter kände igen den indirekta informationen från Företag 
Y:s fysiska butiker; typsnitt, färgval och framtoning. Detta upplevdes som positivt då de 
kände igen sig och fick en känsla av trygghet.  
 
Peng och Kim (2014) säger att online-butiker bör vara tilltalande då miljön påverkar kunders 
attityder och känslotillstånd. Studiens respondenter var positiva till de produktsidor som hade 
färg och layout som de gillade. I det stora hela var respondenterna nöjda med produktsidorna 
och det var mest mindre detaljer som kunde förbättrats. Fokus på produktsidan ska vara den 
valda produkten. För mycket annan information såsom tips på andra produkter eller köp-
/leveransvillkor bedöms enligt respondenter inte som viktigt. Tvärtom så tycker de överlag att 
det är störande med för mycket information och nästan alla respondenterna beskrev företag 
X:s sida som rörig eller plottrig. Flera respondenter föreslog att till exempel recensioner eller 
köp-/leveransvillkor kan placeras i ”flikar” som man själv får välja om man vill titta på. 
Kopplar man detta till undersökningsmodellen kan man säga att de direkta signalerna som 
behövs för att respondenterna i alla fall ska överväga ett köp endast tycks vara pris, bilder och 
produktbeskrivning. Annan information kan istället uppfattas som irrelevant. Detta kan dock 
ha en koppling till vilken intention respondenten (eller kunden) har, alltså det engagemang 
som respondenten har. En respondent påpekade att om hen faktiskt skulle köpa produkten på 
riktigt hade hen funnit information om retur-, leverans- och köpvillkor viktiga och de skulle 
då alltså kunna betraktas som relevanta direkta signaler. Ha och Lennon (2010) är inne på en 
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liknande linje då de säger att om kunden tagit ett köpbeslut är de direkta signalerna som 
produkttext och bilder mer väsentliga än om de bara nöjessurfar.  

5.2 Produktbilder 
Enligt Eroglu, Machleit och Davis (2001) kräver konsumenter produktbilder, det vill säga 
direkta visuella signaler, för att kunna genomföra ett köp. Yoo och Kim (2012) säger att 
produktbilderna ska underlätta för konsumenter att kunna visualisera plagget i verkligheten då 
dem handlar via internet. Även i denna studie var det viktigt för respondenterna med bra 
produktbilder. Flertalet ansåg att de inte kunde visualisera hur plagget såg ut i verkligheten 
när produktbilderna var dåliga, vilket även gjorde att respondenterna inte skulle handla ifrån 
den hemsidan. De bilder som ansågs vara dåliga, var mörka och det var svårt för 
respondenterna att se detaljer, även zoomfunktionen på denna produktsida var dålig. Detta 
visar på vikten av detaljbilder och möjlighet för konsumenten att kunna utläsa kvaliteten av 
plagget genom produktbilderna (McCormick och Livett, 2012).  
 
Ha, Kwon och Lennon (2007) påpekar att företag minst bör använda sig av två produktbilder, 
en framifrån och en bakifrån på plagget. Detta var något alla produktsidor i denna studie 
använde sig utav och var av stor vikt för respondenterna. I Khakimadjanova och Parks (2005) 
studie upptäcktes det att flertalet konsumenter vill se plagget på en mänsklig modell, vilket 
även respondenterna i denna studie föredrog. Anledningen som angavs för att det 
uppskattades var för att på en mänsklig modell sitter plagget annorlunda än på en skyltdocka, 
och det blir därmed lättare för respondenterna att visualisera plagget på sig själva. Något som 
framkom i denna studie men som inte har tagits upp i teorin är att vissa av respondenterna 
efterfrågade modeller i olika storlekar. Sannolikt var det svårt för respondenterna att 
visualisera plagget på sig själva för att de mänskliga modellerna på hemsidorna har en och 
samma kroppsform och storlek, vilket oftast är XS eller S och rak, smal kroppsform, vilket 
gör att modellernas kroppsform är långt ifrån respondenternas egna. Vår tolkning är att 
mångfald bland de modeller som visar upp plaggen hade upplevts som positivt och ytterligare 
möjliggjort visualiseringen samt tydliggjort passformen.  
 
Majoriteten av studiens respondenter ansåg inte att catwalkfilmen var av stor vikt, vilket 
McCormick och Livett (2012) påpekade var viktigt. Många av studiens respondenter 
påpekade att för sportplagg behövdes inte denna funktion. Troligtvis för att plaggen i denna 
studie var tighta i passformen vilket gjorde att de inte rörde sig när modellen gick. Därmed 
fick respondenterna inte ut något extra utav filmen, utöver produktbilderna. Hade plaggen 
varit lösare i passformen hade catwalkfilmen troligtvis varit mer uppskattad då 
respondenterna hade fått möjlighet att se hur plagget faller och rör sig. Catwalkfilmen 
upplevdes även tafatt då det var sportplagg som visades upp och inga modeplagg.  Så när 
modellerna gick som att det var modeplagg som visades försvann den sportiga känslan i 
plaggen och helhetsintrycket blev då fel enligt några av respondenterna. Bilderna som visades 
ansåg även många respondenter skulle vara sportigare i uttrycket och inte så tjejiga och 
gulliga som de upplevdes på Företag Z:s hemsida. När det är sportplagg som visas upp vill 
konsumenter få känslan av att det faktiskt är ett sportplagg och denna känsla behöver 
förmedlas via produktbilderna.  

5.2.1 Zoomverktyg 
Enligt McCormick och Livett (2012) hjälper ett bra zoomverktyg konsumenten att få en bättre 
bild över det valda plagget och dess kvalitet. Detta stöds även i denna studie då flertalet av 
respondenterna påpekade att de brukade använda zoomverktyget för att få en bättre bild över 
plaggets material och kvalitet. Zoomfunktionen där respondenten själv fick välja vilken del av 
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plagget som skulle förstoras var mest uppskattad i denna studie och ansågs även kunna ersätta 
detaljbilder. Då kunde respondenterna själva välja ut vilka delar av plagget de ville förstora 
och kunde få en bra bild över detaljerna. På så sätt fick respondenterna ut fler detaljbilder än 
om produktsidan enbart valde att ha en eller två detaljbilder och en zoomfunktion som enbart 
förstorade hela plagget.  

5.3 Produktinformation 
Kim och Lennon (2008) säger att den verbala informationen är avgörande för att en kund ska 
kunna fastställa ett köpbeslut och menar att den verbala informationen har större påverkan på 
köpbeslutet än den visuella informationen. En del av respondenterna tycker att verbal 
information är viktigt. Framförallt för att beskriva materialets funktion och komposition som 
de anser är svårt att få en uppfattning om bara genom bilderna, vilket styrker Kim och 
Lennons (2008) teori. Dock motsägs detta också i studien då några av respondenterna inte har 
funnit något större värde i den verbala informationen kring produkten. Det är möjligt att dessa 
respondenter inte var intresserade av plaggens funktion utan helt enkelt väljer vilka kläder de 
köper utifrån hur kläderna ser ut. Kim, Kim och Lennon (2006) påtalar att e-handels hemsidor 
ska ha information om pris, storlek och färg för att kunden ska kunna fatta ett köpbeslut. I 
denna studie hade alla hemsidor tydlig information om detta och inte särskilt förvånande var 
det att alla respondenter tyckte att denna information var relevant.  
 
Vidare så anser Kim, Kim och Lennon (2006) också att information om passform, 
material/komposition samt tvättråd upplevs som viktigt och bör finnas med. I denna studie 
framkommer det att respondenter uppskattar information framförallt om material och 
fiberkomposition. Några av respondenterna uppskattade information om passform. Tvättråd 
var dock inget som uppmärksammades av någon av respondenterna som viktig information, 
tvärtom så var det flera som tyckte att det var onödigt att företag X hade tagit en bild på 
lappen i plagget där tvättråden visas. Respondenterna uppmärksammade istället att det är 
viktigt att information om detaljer som inte syns på bild finns med i produktbeskrivningen, ett 
exempel på detta kan vara en dold ficka i linningen på ett par tights.  Kim, Kim och Lennon 
(2006) fastslår också att informationen inte får gå till överdrift för det kan ha en motsatt effekt 
och då istället vara jobbigt för kunden. Att överdrivet mycket information är jobbigt fastslås 
också i denna studie då respondenterna föredrar enkel och överskådlig information som känns 
relevant. Beskrivning av materialets funktion ska vara med och ska vara förklarat så att man 
kan förstå det. Materialbeskrivning är viktigt då upplevelsen är att detta inte kan framgå bara 
genom en bild.  

5.3.1 Kundrecensioner 
Liu och Zhang (2010) samt Park, Lee och Han (2007) påpekade vikten av kundrecensioners 
påverkan på köpbeslutet. Det var flera respondenter i denna studie som ansåg att de flesta av 
kundrecensionerna inte var till någon hjälp och att de inte hade någon användning för dessa. 
De kundrecensioner som uppskattades var de som talade om hur plagget var i storlek och 
passform. Det beror på att de flesta plagg är olika i storleken även om varumärket är 
detsamma, då är det uppskattat om någon kommenterat om plagget är litet, normalt eller stort 
i storleken. Därför uppskattades även tabellen på företag X:s hemsida där tidigare 
konsumenter fått kryssa i hur plagget är i storleken, för att på så sätt ge nya konsumenter en 
snabb överblick hur plagget är i storlek.  

5.3.2 Storlekstabell 
I denna studie var det få av respondenterna som vanligtvis använde sig utav storlekstabeller 
och brukade bara välja sin vanliga storlek och sedan skicka tillbaka om plagget inte passar. 
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Detta går emot Kim, Kim och Lennon (2006) studie där de påpekade vikten för ett företag att 
tillgodose konsumenter med en storleks-/mått-tabell. Det beror sannolikt på att sedan deras 
studie gjordes år 2006, och mycket har hänt vad gäller köp- och leveransvillkor. Idag, år 2015, 
har flertalet hemsidor gratis frakt och retur (se exempelvis företag X:s produktsida i bilaga 3) 
vilket gör att konsumenterna i lugn och ro kan prova plaggen hemma utan att behöva krångla 
med måttband innan köpet. I vissa fall är det fortfarande viktigt för e-handelsföretag att ha en 
storlekstabell på produktsidan. Vissa av respondenterna påpekade att om de handlar från en 
utländsk sida, där tull kan tillkomma och oftast även längre leveranser och dyra returer 
förekommer, vill de vara säkra på sin storlek så att de kan undvika att returnera plagget.   

5.4 S-O-R: vår undersökningsmodell 
Enligt undersökningsmodellen leder det sista steget till respons. Enligt Eroglu, Machleit och 
Davis (2001) är responsen antingen en positiv eller negativ handling gentemot e-handelssidan 
(produktsidan i detta fall). Då det inte är en naturlig köpsituation som undersöks är det svårt 
att kartlägga hur responsen hade sett ut i en helt naturlig köpsituation. Det som framgick i 
undersökningen var dock att när respondenterna fick frågan om vart de skulle handlat 
produkten skulle majoriteten inte handla plaggen från den sida vars bilder eller produktsida de 
föredrog. I tidigare studier har det konstaterats att det är av stor vikt att kunder attraheras av e-
handelssidan med rätt information samt tilltalande färg och layout (e.g. Khakimdjanova och 
Park 2005; Then och Delong 1999; Kim och Lennon 2000; Park, Lennon och Stoel 2005). I 
slutändan när respondenterna ska fatta ett köpbeslut tycks det i denna studie som att de inte 
bryr sig så mycket om produktsidan varken gällande information eller sidans miljö. 
 
Den avgörande faktorn tycks istället vara tryggheten. Enligt undersökningsmodellen kan man 
då säga att den känsla som är viktigt är just känslan av trygghet. De flesta av respondenterna 
hade handlat produkten från den sida som de brukar shoppa ifrån. Respondenterna påpekar att 
de vill handla från ett företag som de redan byggt upp ett förtroende för och har haft positiva 
upplevelser av innan. I undersökningsmodellen handlar kognition om konsumenternas tankar 
vid köp och påverkas av deras attityder, tidigare erfarenheter, uppmärksamhet och kunskap. I 
vår studie tycks det alltså som att våra respondenter tydligt fattar sitt köpbeslut även utifrån 
sin kognition och den bygger framförallt på deras tidigare erfarenheter och den uppfattning 
som de redan har bildat om ett företag. Enligt Park, Lennon och Stoel (2005) finns en relation 
mellan den risk som en kund upplever vid inköp online och i vilken utsträckning de har en 
intention att handla. I undersökningsmodellen kan man koppla detta till känslan av dominans. 
Slutsatsen skulle vara att en kund som känner dominans också upplever shoppingen som 
mindre riskfylld och handlar i högre utsträckning. I denna studie tyckte respondenterna att 
produkterna överlag presenterades på ett sätt som gjorde att man fick en bra bild av dem samt 
att alla sidorna kändes legitima och seriösa. Därigenom var det svårt att utläsa om en upplevd 
risk påverkade våra respondenter i deras uppfattning av produktsidorna.  
 
Något som också framgick var att flera av respondenterna inte kunde svara på frågan om 
vilket företag de hade köpt produkten ifrån bara utifrån produktsidan och de indirekta och 
direkta signaler som presenterades. De behövde istället mer information kring villkor för köp, 
leverans och retur. Sådan information finns ofta lättillgänglig och det observerades att den till 
och med fanns på vissa av produktsidorna i studien. Denna information bedöms som relevant 
och viktigare då en respondent är mer engagerad, alltså har som intention att shoppa. När man 
nöjessurfar och ”tittar runt” kan istället information om olika villkor för köp upplevas som 
helt överflödiga.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen kring respektive element baserat på de 
tidigare beskrivna teorierna samt insamlad data. De slutsatser som studien utmynnar i har 
använts för att skapa en enkel guide för utformning av produktsidor för sportplagg.  
 
Studiens syfte var att ur ett konsumentperspektiv studera produktsidor hos e-handelsföretag 
som säljer sportkläder. Frågeställningen som denna slutsats ämnar svara på är följande:  
 
Vilka element på en produktsida är av vikt för våra respondenter vid inköp av ett sportplagg 
från en online-butik och hur påverkar elementen deras respons?  
 

§ Hur bör dessa element vara utformade för att tillgodose våra respondenters behov? 

6.1 Produktsidan  
Enligt forskning kring visual merchandising online syftar produktpresentationen till att väga 
upp för det som går förlorat när köpet inte sker i en fysisk miljö. Faktorer som gör att online-
miljön brister för våra företags produktsidor är dåliga bilder eller då den verbala 
produktinformationen inte tillför något.  
 
En avskalad och ren design är den online-miljö som föredras. Basfärger såsom svart, vitt och 
grått i kombination med en accentfärg är det bästa alternativet för att skapa en stilren 
produktsida. I studien påvisades inte att indirekta signaler gav trygghet i någon större 
utsträckning, istället verkade det som att igenkänning av företaget i fråga var det som skapade 
trygghet. Några respondenter påpekade att de kände igen de indirekta signalerna från den 
fysiska butik som ett av företagen har och att det då bidrog till att de kände förtroende för 
produktsidan.  
 
Produktsidorna var överlag bra enligt respondenterna men en viktig slutsats är att fokus måste 
ligga på den valda produkten som ska uppvisas. För mycket annan information är störande 
och gör att en produktsida kan upplevas som rörig. De direkta signaler som är centrala för att 
ett köpbeslut ska kunna tas är pris, bilder och produktbeskrivning. Dock kan det vara så att 
om intentionen verkligen är att genomföra ett köp kan annan information som exempelvis rör 
retur-, leverans- eller köpvillkor anses vara relevanta direkta signaler.  

6.2 Produktbilder 
Både tidigare teorier och denna studies insamlade data påpekar vikten av bra och tydliga 
produktbilder. För hela plagget är två bilder att föredra, en framifrån och en bakifrån. Bilderna 
bör vara av mycket god kvalitet och inte heller vara för mörka. Vidare bör produktbilderna ha 
en sportigare framtoning för att ge konsumenter känslan att det faktiskt är ett sportplagg som 
presenteras. Respondenterna i denna studie vill även ha möjlighet att se plaggets detaljer och 
sömmar. Det var även av stor vikt för många av respondenterna att kunna se en närbild på 
plaggets material för att lättare kunna avgöra plaggets kvalitet. Det kan antingen uppnås 
genom att ha flera olika detaljbilder eller att använda en bra zoomfunktion där konsumenten 
själv kan välja vilka delar som ska zoomas in på, och på så sätt få ut detaljbilder. Viktigt då 
zoomfunktionen används istället för detaljbilder är att denna zoomar in mycket så att man får 
så tydliga och stora bilder som möjligt. Zoomfunktion är att föredra då färre bilder behöver 
tas samt att möjlighet finns att se fler detaljer. Catwalkfilm är inget som behövs för 
produktpresentation av tighta sportplagg, däremot om plagget är lösare i passformen kan detta 
behövas, men är inget som undersökts i denna studie.  
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6.3 Produktinformation 
Den verbala informationen är viktig för att beskriva materialets funktion och komposition då 
detta kan vara svårt att få en uppfattning om bara genom bilder av ett plagg. Det styrks av 
samtliga respondenter. Dock går åsikterna isär när det gäller produktinformationen och några 
respondenter upplever inte att de blir hjälpa av den verbala informationen. Slutsatsen är då att 
för vissa kan den visuella presentationen i form av bild eller video vara tillräcklig för att man 
ska kunna bilda en uppfattning om en produkt. Tvättråd upplevs inte som viktigt information 
för att man ska kunna genomföra ett köp. I denna studie uppmärksammades det att dolda 
detaljer samt passform bör beskrivas i produktinformationen. Slutligen så bör informationen 
inte gå till överdrift för det som föredras är enkel och överskådlig information. Företagen ska 
dock inte vara rädda för att beskriva materialets/plaggets funktion då detta uppskattas. 

6.3.1 Kundrecensioner 
Det är viktigt för företag att låta tidigare konsumenter ge omdömen om plaggets storlek, 
passform och även andra kommentarer om plaggets kvalitet och färg. Ett förslag är att 
använda sig utav två tabeller där tidigare konsumenter kan uppskatta på en skala mellan ett 
och tre hur plagget är i dels passform (tight, normal eller vid) och dels i storlek (liten, normal 
eller stor). Sedan även ge konsumenter möjlighet att ge övriga kommentarer i skriftlig form. 
På detta sätt ger det nya konsumenter möjlighet att snabbt få en överblick hur plagget är i 
både passform och storlek. Ett förslag är även att sätta in kundrecensioner under en egen flik 
så att konsumenter kan öppna denna vid behov. På så sätt förenklas helhetsintrycket på 
produktsidan och gör denna mindre rörig.  

6.3.2 Storlekstabell 
En produktsida bör ha med en storlekstabell, vilket stödjs i både tidigare teorier samt studiens 
undersökning. Storlekstabellen ska vara för det specifika plagget eller varumärket och inte en 
standardtabell. Detta då olika märken har olika standardmått som många gånger skiljer sig 
från varandra.  

6.4 S-O-R: vår undersökningsmodell  
Det avgörande när beslut fattas om köp är trygghet. Trygghet i form av att man har tidigare 
positiva erfarenheter och byggt upp ett förtroende för ett företag. Att man tycker att ett företag 
har en bra produktsida med relevant information och bra bilder är enligt studien inte något 
som i sig själv gör att man vill handla därifrån. I viss mån motsäger det tidigare forskning som 
påtalar vikten av information och e-handelssidans miljö. Respondenterna tycks fatta sina 
köpbeslut utifrån sin kognition, alltså tidigare erfarenheter och uppfattningar, i samverkan 
med känslan av trygghet och blir inte lika påverkade av miljön och den visuella försäljningen. 
I studien framgick också att vissa av respondenterna hade behövt mer information än de 
direkta och indirekta signaler som presenterades på produktsidan. Information kring 
köpvillkor kan vara viktigt då en respondent är mer engagerad och har som intention att 
shoppa.  

6.5 Guide för utformning av produktsidor 
Denna guide är en sammanställning av ovanstående information. Den sammanfattar hur 
elementen på en produktsida för sportkläder bör vara utformade baserat på denna studie.  
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7 Förslag till vidare forskning 
I denna studie har produktsidor undersökts ur ett konsumentperspektiv. Då alla respondenter 
kände till de undersökta hemsidor sedan tidigare och även varumärket på plaggen, kan detta 
ha påverkat hur konsumenten ser på produktsidan. Beroende på om hen haft en bra eller dålig 
tidigare uppfattning om företaget och varumärket. Vårt förslag till vidare forskning är därför 
att göra en liknande undersökning men där respondenterna inte tidigare känner till varken e-
handelsföretagen eller varumärket, och därmed går in med en neutral inställning. Genom detta 
kommer resultatet inte att bli vinklat baserat på respondentens tidigare attityder och 
erfarenheter av e-handelsföretaget/varumärket.  
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka hur intention påverkar utfallet av 
respondenternas respons. Man skulle då kunna använda sig av två olika referensgrupper; en 
med intention att handla och en som bara nöjessurfar. Detta skulle kunna leda till en bättre 
kartläggning av hur modeföretagen ska anpassa sina webbshoppar för besökare med olika 
intention.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Förstudie: en analys av produktsidor 
 
Företag X: Tights  

Element Beskrivning  

Produktsidan i helhet  
Rörigt intryck. För mycket information/text på 
sidan. Många olika färger på sidan. Många olika 
förslag på andra produkter. 

Produktpresentation  
5st 2D bilder på mänskligmodell: fram, bak samt 
2 detaljbilder på linning och en bild på 
fiberkomposition. 

Produktbeskrivning (tvättråd, info, komposition 
mm.) 

Kort beskrivning om tightsen; följsam passform 
och snygga. Ingen information om storlek, 
tvättråd mm. 

Mått-tabell Nej 

Kundrecensioner   
Både skriftliga omdömen från kunder, 
storleksomdöme (liten/lagom/stor) samt betyg 
(av 5 möjliga) 

Kompletterande produkter på sidan 

Ja, ”liknande tights” under produktbilderna med 
förslag på både långa och korta tights samt 
shorts i olika färger 
I menyn på vänster sida även ”populära 
produkter”, ”andra produkter för löpning” samt 
bilder på tidigare produkter jag varit inne på. 

Information kring köpet (leverans, retur mm) 
Information om frakt, retur, leverans, trygg e-
handel, öppet köp, prisgaranti.  

Länk till sociala medier inkl bloggar Ja. Twitter, facebook och pinterest. 

Övrigt  

 
Företag X: Topp  
Element Beskrivning  

Produktsidan i helhet  
Produktsidan upplevs som något rörig. Mycket 
information och olika element. Många olika 
bilder och länkar. 

Produktpresentation  
Plagget visas på modell med flera olika bilder. 
Både plagget i helhet samt detaljer visas. Finns 
bilder på plagget i olika färgställningar. 

Produktbeskrivning (tvättråd, info, komposition 
mm.) 

Kort beskrivning av plagget. Mest info kring 
passform. Kort om material och komposition. 
Tvättråd saknas. 

Mått-tabell 
Någon storlekstabell finns inte att tillgå. 
Däremot har kunder bedömt storleken i en skala 
med 3 olika omdömen; liten, lagom och stor. 
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Kundrecensioner   
Skriftliga omdömen från kunder samt betyg (av 
5) finns på sidan. 

Kompletterande produkter på sidan 

En länk till liknande produkter presenteras. Samt 
bilder på liknande produkter under 
huvudprodukten. I en sidomeny finns också en 
länk till ”mer produkter för löpning” som kan 
ses som kompletterande produkter. 

Information kring köpet (leverans, retur mm) 
Information kring frakt, retur, öppet köp m.m. 
finns i en sidomeny. Där finns det länkar till att 
”läsa mer”. 

Länk till sociala medier inkl bloggar 
Finns möjlighet att med ett knapptryck gilla & 
dela produkten på olika sociala medier som 
facebook och twitter. 

Övrigt 
Populära produkter från webb-shoppen 
presenteras i en sidomeny. 

 

Företag Y: Tights  

Element Beskrivning  

Produktsidan i helhet  
Enkel, avskalad och tydlig. Visar även vilka 
andra färger produkten finns i. 

Produktpresentation  
3st bilder på skyltdocka: fram, bak och från 
sidan. 

Produktbeskrivning (tvättråd, info, komposition 
mm.) 

Information om material och att det är tights i 
damstorlekar 

Mått-tabell Nej 

Kundrecensioner   Ja, skriftliga.  

Kompletterande produkter på sidan 
Ja, ”liknande produkter” med 3 st andra tights 
från samma märke i liknande modell. 

Information kring köpet (leverans, retur mm) 
Nej, men länk till köpvillkor och liknande i 
menyn längst ner på sidan. 

Länk till sociala medier inkl bloggar 
Ja, facebook, twitter, blogg samt möjlighet att 
mejla produktsidan. 

Övrigt 
Möjlighet att se om produkten finns i fysisk 
butik 

 

Företag Y: Topp  

Element Beskrivning  

Produktsidan i helhet  
En avskalad produktsida. En del information och 
länkar.   

Produktpresentation  
Plagget visas på skyltdocka. Endast plagget visas 
framifrån och bakifrån. Finns bilder på plagget i 
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olika färgställningar.  

Produktbeskrivning (tvättråd, info, komposition 
mm.) 

Kort beskrivning av plagget. Mest info kring 
material och funktion.  

Mått-tabell Någon storlekstabell finns inte att tillgå.  

Kundrecensioner   
Skriftliga omdömen från kunder är möjligt att 
läsa om det finns några recensioner gjorda.  

Kompletterande produkter på sidan 
Det finns bild på liknande produkter under 
produktbilden.  

Information kring köpet (leverans, retur mm) 
Det finns inte information kring leverans och 
retur. Det finns länkar till kundsupport att tillgå.   

Länk till sociala medier inkl bloggar 

Finns möjlighet att med ett knapptryck gilla & 
dela produkten på olika sociala medier som 
facebook och twitter. Man kan också blogga om 
produkten. Blogginlägg länkas sedan på 
produktsidan.  

Övrigt 
Det finns en funktion som gör att man kan se om 
produkten finns i butik.   

 

Företag Z: Tights  

Element Beskrivning  

Produktsidan i helhet  
Helhetstänk, enkel. Visar även vilka andra färger 
produkten finns i. 

Produktpresentation  
2 st 2D bilder; fram och baksida samt 
catwalkfilm. 

Produktbeskrivning (tvättråd, info, komposition 
mm.) 

Noggrann produktbeskrivning av passform, 
material och detaljer.  

Mått-tabell 
Ja, Standardmått samt mått för det specifika 
plagget.  

Kundrecensioner   Ja skriftliga samt betyg ( av 5 möjliga). 

Kompletterande produkter på sidan 
”Andra har också köpt” med blandade bilder inte 
enbart sportprodukter. Länk till alla andra 
produkter av samma märke.  

Information kring köpet (leverans, retur mm) 
Ja. Information om returrätt, leverans och 
kostnader samt säkra betalningar.  

Länk till sociala medier inkl bloggar Ja. Facebook, pinterest, mail samt blogg. 

Övrigt 
Länk vid sidan till livechatt, där man kan ställa 
frågor till kundservice.  

 

Företag Z: Topp  
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Element Beskrivning  

Produktsidan i helhet  
Produktsidan är strukturerad med bra verktyg 
och länkar.   

Produktpresentation  

Plagget visas på modell med flera olika bilder 
som visar olika vinklar. Finns bilder på plagget i 
olika färgställningar. Det finns även catwalk-
video att titta på om man vill se plagget på. 

Produktbeskrivning (tvättråd, info, komposition 
mm.) 

Kort beskrivning av plagget. Info kring passform 
samt materialegenskaper. 

Mått-tabell 
Det finns både en generell storlekstabell för 
Nelly och mått på just detta plagg.  

Kundrecensioner   
Skriftliga omdömen från kunder samt betyg (1-5 
stjärnor) finns på sidan.  

Kompletterande produkter på sidan 
En länk till produkter som andra också köpt 
finns.  

Information kring köpet (leverans, retur mm) 
Information kring leverans, retur, öppet köp 
m.m. finns i en flik. Här finns också länkar så 
man kan klicka sig vidare och läsa mer.   

Länk till sociala medier inkl bloggar 

Finns möjlighet att med ett knapptryck gilla & 
dela produkten på olika sociala medier som 
facebook och twitter.  Man kan också blogga om 
produkten. Blogginlägg länkas sedan på 
produktsidan. 

Övrigt 
Utöver att lägga produkten i sin varukorg kan 
man också lägga den bland ”mina favoriter” och 
spara den på så sätt.   
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
Hur många gånger handlar du över internet per månad? 
 
Intervjuguide – Företag Y 
Öppna den tidigare bestämda produktsidan och be respondenten svara på följande frågor:  
 
Inledandefrågor 
Har du handlat från denna hemsida tidigare? 
 
Om ja: 
Hur var din tidigare upplevelse? 
Om nej:  
Har du hört talas om hemsidan tidigare?  
Vad är din uppfattning om hemsidan? 
 
Specifika frågor 
 
Produktsida 
Vad är ditt första intryck av produktsidans helhet? Motivera! 
Vad tycker du om färgerna som används?  
Vad anser du om de övriga produkterna som finns på produktsidan? 
Vad skulle kunna förbättras enligt dig?  
Känner du dig trygg att handla ifrån denna sida utifrån vad du ser? 
 
Produktbilder 
Be respondenten kolla igenom alla bilder. 
Anser du att bilderna ger dig en bra uppfattning över hur plagget ser ut i verkligheten? Varför/ 
varför inte? 
På vilket sätt skulle bilderna kunna göras bättre i ditt tycke? 
Vad anser du om zoomfunktionen på denna sida? Varför?  
Saknar du någon bild? 
 
Produktinformation 
Be respondenten läsa igenom produktinformationen. 
Ger produktinformationen dig någon ytterligare information utöver produktbilderna som du 
har nytta utav? Varför/varför inte?  
I produktinformationstexten, fanns det något speciellt som du ansåg vara viktigt för dig? 
Efter att ha läst produktinformationen, tror du att tightsen kommer att passa för träning? 
Varför/ varför inte?  
Be respondenten läsa igenom eventuella kundrecensioner 
Vad kunde du utläsa av kundrecensionerna?  
Anser du dig ha nytta utav kundrecensionerna? Varför/ varför inte? 
 
Övrigt  
Saknar du något på produktsidan? 
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Intervjuguide – Företag X 
Öppna den tidigare bestämda produktsidan och be respondenten svara på följande frågor:  
 
Inledandefrågor 
Har du handlat från denna hemsida tidigare? 
 
Om ja: 
Hur var din tidigare upplevelse? 
Om nej:  
Har du hört talas om hemsidan tidigare?  
Vad är din uppfattning om hemsidan? 
 
Specifika frågor 
 
Produktsida 
Vad är ditt första intryck av produktsidans helhet? Motivera! 
Vad tycker du om färgerna som används?  
Vad anser du om de övriga produkterna som finns på produktsidan? 
Vad skulle kunna förbättras enligt dig?  
Känner du dig trygg att handla ifrån denna sida utifrån vad du ser? 
 
Produktbilder 
Be respondenten kolla igenom alla bilder. 
Anser du att bilderna ger dig en bra uppfattning över hur plagget ser ut i verkligheten? Varför/ 
varför inte? 
Vad anser du om detaljbilderna? Ger dem dig något extra utöver de vanliga bilderna? 
På vilket sätt skulle bilden kunna göras bättre i ditt tycke? 
Vad anser du om zoomfunktionen på denna sida? Varför?  
Saknar du någon bild? 
 
Produktinformation 
Be respondenten läsa igenom produktinformationen. 
Ger produktinformationen dig någon ytterligare information utöver produktbilderna som du 
har nytta utav? Varför/varför inte?  
I produktinformationstexten, fanns det något speciellt som du ansåg vara viktigt för dig? 
Efter att ha läst produktinformationen, tror du att tightsen kommer att passa för träning? 
Varför/ varför inte?  
Be respondenten läsa igenom eventuella kundrecensioner 
Vad kunde du utläsa av kundrecensionerna?  
Anser du dig ha nytta utav kundrecensionerna? Varför/ varför inte? 
 
Övrigt  
Saknar du något på produktsidan? 
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Intervjuguide – Företag Z 
Öppna den tidigare bestämda produktsidan och be respondenten svara på följande frågor:  
 
Inledandefrågor 
Har du handlat från denna hemsida tidigare? 
 
Om ja: 
Hur var din tidigare upplevelse? 
Om nej:  
Har du hört talas om hemsidan tidigare?  
Vad är din uppfattning om hemsidan? 
 
Specifika frågor 
 
Produktsida 
Vad är ditt första intryck av produktsidans helhet? Motivera! 
Vad tycker du om färgerna som används?  
Vad anser du om de övriga produkterna som finns på produktsidan? 
Vad skulle kunna förbättras enligt dig?  
Känner du dig trygg att handla ifrån denna sida utifrån vad du ser? 
 
Produktbilder 
Be respondenten kolla igenom alla bilder. 
Anser du att bilderna ger dig en bra uppfattning över hur plagget ser ut i verkligheten? Varför/ 
varför inte? 
Vad ger catwalkfilmen dig något utöver de vanliga produktbilderna?  
På vilket sätt skulle bilderna kunna göras bättre i ditt tycke? 
Vad anser du om zoomfunktionen på denna sida? Varför?  
Saknar du någon bild? 
 
Produktinformation 
Be respondenten läsa igenom produktinformationen. 
Ger produktinformationen dig någon ytterligare information utöver produktbilderna som du 
har nytta utav? Varför/varför inte?  
I produktinformationstexten, fanns det något speciellt som du ansåg vara viktigt för dig? 
Efter att ha läst produktinformationen, tror du att tightsen kommer att passa för träning? 
Varför/ varför inte?  
Be respondenten läsa igenom eventuella kundrecensioner 
Vad kunde du utläsa av kundrecensionerna?  
Anser du dig ha nytta utav kundrecensionerna? Varför/ varför inte? 
 
Storlekstabell  
Gå in på mått tabellen 
 Kan du utefter mått tabellen räkna ut vilken storlek du ska ha? 
Om nej: Hur kan tabellen förändras för att förenkla valet av storlek? 
 
Övrigt  
Saknar du något på produktsidan? 
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Slutfrågor	  
Brukar du använda dig utav länkarna till sociala medier? Varför/ varför inte?  
Brukar du använda dig utav mått-tabellen på hemsidor om detta finns? 
Vilken hemsida anser du gav bäst bild över hur plagget kommer att se ut i verkligheten? 
Varför? 
Vilken hemsida skulle du välja att beställa plagget ifrån? Varför? 
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Bilaga 3 – Produktpresentationer i form av produktsidor 

Företag Y 
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Företag X 
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Företag Z 
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