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Förord 
 
Vi vill tillägna ett stort tack till studiens respondenter som har ställt upp på intervjuer och 
observationer. Detta har givit oss värdefull information och gjort denna studie möjlig.  
 
Vi vill även tillägna ett extra stort tack till Helena Flodström, Digital Manager på Åhléns, som 
bidragit med betydelsefull information utifrån ett företagsperspektiv.    
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Abstract 
Existing literature in visual merchandising online (VMO) indicates increasing needs of 
research and theories about visual merchandising (VM) adapted to fit VMO. The purpose of 
this study is to contribute with updated theory and approach in the subject, built on 
consumers’ opinions and behaviour.  

The majority of data is collected from interviews and observation with consumers. An 
interview with a swedish fashion company has been made, which has generated in data from a 
business perspective. With a main focus in consumer perspective the aim of this study is to 
present suggestions that can be valuable to companies when developing a virtual environment 
and tools that will stimulate consumers to purchase. The study is based on previous theories 
regarding Stimuli-Organism-Response paradigm and four central elements within VMO: 
virtual environment, navigation, product presentation and product information. Todays 
increased usage of e-commerce shows a necessity for fashion-companies to have a well-
developed online site. 
 
This study demonstrates that online sites that generate positive feelings among consumers 
may lead to increased purchasing power. If negative feelings occur, this may lead to 
avoidance and consumers choose not to purchase. To create positive feelings, it is important 
to work with stimuli that triggers the consumers and are custom after the typical customers of 
the company. This study presents that unified online environments with clarity in pictures, 
font, choice of colour, as well as information and a consistent navigation are success factors 
that contributes to increased sales. 

It requires that companies reach a deeper understanding of the individuals and their 
needs, this to encourage to purchasing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: E-commerce, Visual merchandising online (VMO), Visual communication, 
buying behavoir, S-O-R-model 
 
 



 

III 

Sammanfattning 
Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att 
utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade 
teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende.  

Insamling av data grundar sig i intervjuer och observationer med konsumenter som 
speglar ett konsumentperspektiv. En intervju har även gjorts med en Digital Manager (DM) 
på ett svenskt modeföretag, för att generera i data utifrån ett företagsperspektiv. Med 
övervägande fokus på konsumentperspektiv avser vi med denna studie presentera viktiga 
aspekter vid utformning av virtuella miljöer, samt verktyg som stimulerar konsumenter till 
köp. Studien bygger på teori från Stimuli-Organism-Respons modell samt fyra centrala delar 
inom VMO: virtuell miljö, navigering, produktpresentation samt produktinformation. Ökad 
onlinehandel förstärker vikten av att ha välutvecklade onlinesidor för företag. 
 
Studien påvisar att onlinesidor som frambringar positiva känslor hos konsumenter kan leda till 
ökad köpkraft. Om negativa känslor uppstår kan detta istället leda till att konsumenter väljer 
att avvika och inte genomföra köp. För att skapa positiva känslor är det centralt att arbeta med 
stimuli som triggar konsumenter och är anpassade efter företags typkunder. Studien påvisar 
att enhetliga onlinemiljöer med tydlighet i bilder, typsnitt, färgval samt information och 
konsekvent navigering är framgångsfaktorer som bidrar till ökad försäljning.   

Det krävs en djupare förståelse om individer och deras behov för att företag ska kunna 
främja köp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Onlinehandel, Visual merchandising online (VMO), Visuell kommunikation, 
konsumentbeteende, S-O-R modell 
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1 Inledning 
En växande onlinehandel har gjort det allt viktigare för företag att ha välutvecklade 
onlinesidor. Detta för att skapa konkurrensfördelar och vara fortsatt konkurrenskraftiga. I 
detta kapitel behandlas vilken betydelse det har för företag att på ett effektivt sätt använda sig 
av visuell kommunikation online för att väcka konsumenters intresse och påverka till köp. 
Kapitlet belyser ett nytt konsumentbeteende, centrala begrepp inom visuell kommunikation 
online samt prognostiserade trender som anses vara viktiga att beakta vid utformning av 
onlinesidor. Kapitlet mynnar ut i en problemdiskussion där vikten av att förstå vad som är 
visuellt tilltalande och stimulerande för konsumenter på onlinesidor tas upp. 

1.1 Bakgrund 
I takt med informationsteknikens utveckling har levnads- och handelsmönster ändrats (World 
Economic Forum 2011). Internet har transformerats från att tidigare ha varit en plattform för 
att finna information, till att idag bli en plattform som influerar och inspirerar (Hanna, Rohm 
& Crittenden 2011). Ny teknik har bidragit till att traditionella handelsmönster bytt form och 
nya sätt för att köpa och sälja har uppkommit (Miraskari, Asfiji, Siadat & Mirasgari 2011; 
Behjati & Othaman 2012). Ett exempel på detta är onlinehandel. McCarthy och Aronson 
(2000) menar att allt större användarvänlighet inom onlinehandel har resulterat i förändrad 
marknadsbild. Den kraftiga tillväxten inom onlinehandel har bidragit till att det idag nästan 
ses som nödvändigt för företag att i någon mån övergå till denna handelsform för att bibehålla 
sin konkurrenskraft. Det blir även vanligare att företag tar beslut om att enbart verka virtuellt 
(ibid.). Att som företag inneha kunskap om hur man på effektiva sätt påverkar och fångar 
onlinekonsumenters intresse via visual merchandising är därför centralt. Begreppet visual 
merchandising (VM) kan förklaras som arbete med att presentera produkter och kommunicera 
produktkoncept för att optimera produktförsäljning och vinst (Khakimdjanova & Park 2005). 
Med andra ord är det företags strategiska presentationer av produkter för att inspirera och 
underlätta köp. (Ha & Lennon 2010). 

Svenskarnas teknikvana ökar och teknik känns idag inte lika främmande för 
konsumenter (HUI 2015). Under 2014 ökade den svenska detaljhandeln online med 16 
procent samt omsatte 42,9 miljarder SEK, och handeln förväntas öka ytterligare (HUI 2015; 
Sundberg 2015). Internetvana har direkt inverkan på förväntningar hos konsumenter och 
påverkar även hur de uppfattar onlinesidor samt hur mottagliga de är för onlinesidors 
information (Zhu & Zhang 2010). Ökad utveckling inom onlinehandel och förändrat 
konsumtionsbeteende leder till större konsumentkrav och bidrar till hårdare 
konkurenssituationer (Handelstrender 2012, Bring 2014). Detta ökar pressen på företag att ha 
en välfungerande onlinehandel som lever upp till konsumenters förväntningar (Fiwe 2014). 
Jonas Ogvall, vd på Svensk digital handel, säger i en artikel i Göteborgs-Posten att 
onlinehandelns kraftiga tillväxt i kombination med att branschen endast funnits i tio år 
bidragit till kunskapsbrist inom området. Ogvall nämner vidare att det specifikt är brist på 
utbildade personer inom online marknadsföring, online merchandising, webbutveckling, 
webbanalys och user experience analys (Sundberg 2015). 

Globaliseringen har resulterat i en ökad tillgänglighet av varumärken, vilka ofta 
kännetecknas av ord eller symboler. (Regeringskansliet 2014). Den tekniska utvecklingen har 
skapat stora möjligheter för företag att nå ut till såväl nya som etablerade marknader. 
Sundström (2013) nämner att företag idag strävar efter onlinesidor som är inspirerande för 
besökande konsumenter. Detta är centralt för att kunna öka försäljning men även för att skapa 
viktigt mervärde, d.v.s. ett sätt att erbjuda konsumenter någonting utöver det förväntade. 
Många forskare är eniga om att utformning av onlinesidor är ytterst betydelsefulla 
företagsstrategier för att skapa konkurrenskraft, öka produkters tillgänglighet samt bygga 
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kundlojalitet (Hernández, Jiménez & Martín 2009). För att uppnå detta krävs lättförståelig och 
tydlig layout, hög säkerhet och trovärdighet samt att konsumenter enkelt kan jämföra priser 
med konkurrerande sidor (Behjati & Othaman 2012). 

I en artikel skriver Kihlström (2015) om PR- och kommunikationsbyrån Bell 
Pottingers rangordning av digitala trender och deras ökning. Rangordningen syftar till att 
identifiera de 15 mest omtalade digitala trender och tekniker vid varumärkeskommunikation. 
Enligt James Thomlinson, Managing Director på Bell Pottinger, blir teknologin en av de mest 
drivande delarna inom marknadsföringsförändringar under 2015. Thomlinson menar att 2015 
års mest framgångsrika varumärke blir det som använder ny teknologi för att göra 
onlinebesök till en upplevelse. På marknaden råder även trender om ökade budgetar för 
företags design, kommunikation, utveckling och drift vad gäller onlineplattformar. Det 
framgår också att företag som utvecklar personliga onlineupplevelser ökar sin försäljning, 
något som talar för att användning av sådana strategier kommer att öka (Bell Pottinger 2014). 

På webbyrån Petra menar man att en anpassningsbar onlinehandel blir den viktigaste 
digitala affärstrenden under 2015. De påvisar vikten av att besökare alltid möts av en adaptiv 
onlinesida, där bland annat sidans storlek anpassas efter skärm. Även bilder, budskap och 
innehåll är viktiga element som bör anpassas. Andra trender är att onlinesidor ska ha 
personliga innehåll, vilket innebär att de formas efter besökares profil och eventuella intresse. 
Webbyråns VD, Ulf Vanselius, menar att i dagens konkurrensutsatta samhälle finns det inte 
tillräckligt med tålamod hos konsumenter att leta innehåll. Detta kan kopplas till Winberg 
(2014) som menar att företag som verkar online endast har två till tre sekunder på sig att 
övertyga om att de har den rätta lösningen för besökare. 

1.2 Forskningsöversikt  
Intresset för att studera hur omgivning och miljö inverkar på konsumentbeteende har varit och 
är fortfarande stort bland akademiker (Manganari, Siomkos & Vrechopoulos 2009; Chang & 
Chen 2008). Då vetskap finns om att konsumentbeteende kan styras av diverse psykologiska 
stimuli påpekar Turley och Milliam (2000) att ett arbete med att skapa influerande och 
inspirerande miljöer inom handel bör ligga centralt i företags marknadsstrategier. Kotler 
(1973) uttrycker till och med att i vissa fall kan miljön där produkten konsumeras ses som 
viktigare än själva produkten. Miljön kan enligt honom bli den huvudsakliga produkten. Ett 
dåligt arbete med att influera kunder och fånga deras intresse kan vara en avgörande faktor till 
företags framgång eller misslyckande (Turley & Milliman 2000). Ett flertal forskare har 
föreslagit olika modeller för att ringa in faktorer som påverkar konsumenters preferenser vid 
handel online (Chen, Hsu & Lin 2010). Många konsumenter undviker fortfarande 
onlinehandel, trots förbättringar vad gäller exempelvis visualisering av produkter. 
Khakimdjanova och Park (2005) förklarar det med att det finns en fysisk frånvaro av 
produkter samt brister på sensoriska upplevelser. Ytterligare hävdar Khakimdjanova och Park 
(2005) att det krävs utveckling och förbättring inom visual merchandising online (VMO) för 
att kunna besvara konsumenters behov av att få känna på och skapa sig rätt uppfattning av 
produkt. 

När konsumenter rör sig online är det viktigt att fånga deras uppmärksamhet.  Detta är 
ett kritiskt uppdrag då den virtuella världen som plattform är stor och fri (Khakimdjanova & 
Park 2005). Dessutom är konkurrerande onlinesidor endast är ett klick bort (Ha, Kwon, & 
Lennon 2007). Ett sätt att som företag fånga och attrahera sökande konsumenter till just sin 
onlinesida är att erbjuda lekfulla onlinesidor i form av visuella system (Khakimdjanova & 
Park 2005). Detta stöds av Eroglu, Machleit och Davis (2003) teori kring att lust är minst lika 
viktigt som de mer praktiska aspekterna vid utformning av onlinesidor för att påverka 
konsumenters attityder och köpbeteende. Exempel på en praktisk aspekt som enligt studier 
visar på ökade chanser till att konsumenter genomför köp, är större mängd skriftlig 
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produktinformation. Andra funktioner, så som att kunna förstora produkt på skärm, ge 
möjlighet till att se produkt i olika vinklar samt att kunna se exempelvis ett klädesplagg 
koordinerat med andra produkter, kan också bidra till konsumenters insamlande av 
information (Khakimdjanova & Park 2005). 

För att kunna påverka konsumenter på önskvärt sätt samt skapa trivsamma och trygga 
miljöer är det centralt att som företag skapa sig djupare förståelse för konsumenters beteende 
vid handel. För att göra detta ser flertalet forskare köp som en process uppdelat i olika steg 
(Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir & Stewart 2009; Dennis, Merrilees, 
Jayawardhena & Wright 2009). Allt fler återförsäljare kommer till insikt om att större 
förståelse för konsumenter ökar företags prestanda och kundnöjdhet. Olika konsumenters 
beteende är samtidigt något som blir mer subtilt och svårare att skilja åt, vilket ytterligare 
lyfter fram vikten för företag att ständigt arbeta med att försöka få djupare förståelse för 
dagens konsumenter (Puccinelli et al. 2009). 

VM är särskilt centralt vid onlinehandel som rör kläder. Detta beror på att kläder är en 
typ av upplevelseprodukt. Plaggens kvalitet kan vid onlineköp endast konstateras efter 
genomfört köp, eftersom konsumenterna inte har möjlighet att känna och prova plagg som i 
fysiska butiker (Ha, Kwon & Lennon 2007; Kawaf & Tagg 2012). Mindre stöd för 
bedömning av produkter har stark koppling till huruvida konsumenter upplever tillit och 
associerar risk vid köp (Ma & Lee 2014). Upplevda risker är något som är centralt i litteratur 
om konsumentbeteende (Liebermann & Stashevsky 2002) och ses som faktorer som spelar 
stor roll vid onlineköp (Nepomuceno, Larocheb & Richard 2014). Upplevd risk kan förklaras 
som konsumenters individuella tro om eventuellt negativt utfall vid köp, d.v.s. att förlora mer 
än vad vinningen blir (Chang & Chen 2008). Ha Kwon och Lennon (2007) förklarar att 
företag genom visuella verktyg kan minska besökares känsla av risktagande och skapa trygga 
och trivsamma miljöer som främjar beslut till köp. Väldesignade onlinesidor ökar 
sannolikheten för att konsumenter ska få positiva intryck som i sin tur ökar chanser för att 
konsumenter blir aktiva kunder (Chang & Chen 2008). Puccinelli et al. (2009) presenterar en 
liknande teori, som stödjer att specifika miljöstimuli påverkar kunders känslor, vilket i sin tur 
påverkar huruvida de bestämmer sig för köp eller inte. 

Det är även viktigt att skapa trivsamma miljöer online för att kompensera förlusten av 
personliga möten och ett fysiskt rum. Shopping som aktivitet är också av social betydelse och 
onlinemiljöer som upplevs behagliga blir därför av stor vikt när fysiska möten försvinner vid 
handel online (Kawaf & Tagg 2012). 

1.3 Problemdiskussion  
Den förändrade marknadsbilden, med växande onlinehandel, har resulterat i att 
onlineaktiviteter blivit allt mer betydelsefulla element för företag att ha med i sina 
marknadsstrategier (Dennis et al. 2009). I takt med att onlinehandeln växer blir det också 
viktigare för företag att förse sig med djupare förståelse för onlinekonsumenters beteende och 
inneha uppdaterade onlinestrategier för att skapa konkurrensfördelar (Cagliano, Caniato & 
Spina 2005). Detta blir tydligt då internet ger konsumenter möjlighet att endast med ett klick 
byta miljö och fortsätta till konkurrerande onlinesidor (Li, Browne & Wetherbe 2006; Ha, 
Kwon, & Lennon 2007). Enligt Hong och Tanvi (2012) är det nödvändigt att studera 
onlinehandel ur ett affektivt perspektiv, då konsumenters känslomässiga reaktioner spelar 
central roll i arbetet för att förutsäga beteende. Onlinesidor som inte framkallar positiva 
känslor hos konsumenter kan resultera i att de väljer att avsluta sina besök (ibid.). 

Virtuell handel skapar fler och smidigare möjligheter för konsumenter att jämföra 
olika onlinesidor samt produktalternativ och värdera dessa mot varandra. (Zhu & Zhang 2010; 
Eroglu, Machleit & Davis 2001) Dagens konsumenter exponeras även för mer avancerad 
layout samt design med nya mer uppdaterade funktioner som kontinuerligt adderas till 
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onlineplattformar (Behjati & Othaman 2012). Ökad standard på onlinesidor kan leda till att 
dagens konsumenter förväntar sig mer än endast väldisponerade och praktiska onlinesidor 
som möjliggör smidiga köp. Behovet av utvecklade tekniker inom VMO är stort, då 
köpbeteende online skiljer sig mycket från traditionellt köpbeteende i fysisk butik (ibid.). Hur 
man tilltalar och attraherar konsumenter i onlinemiljöer är fortfarande ett relativt outforskat 
område i relation till traditionell VM i fysisk butik (Khakimdjanova & Park 2005). 

Marknadsförare har idag svårigheter att förstå dynamiken i varför en stor mängd 
konsumenter väljer att inte handla online. Förklaringar till varför konsumenter väljer att avstå 
från att genomföra köp kan enligt Behjati och Othaman (2012) bero på en oro över att inte få rätt 
kvalitet och kvantitet inom utlovad leveranstid. För att vinna konsumenters förtroende och 
motivera dem till köp kan onlinesidor arbeta med ökad säkerhet och integritet (ibid.). 

Tidigare presenterad teori konstaterar vikten av att fånga onlinekonsumenters intresse 
och hur detta uppnås med hjälp av genomtänkt uppbyggnad av onlineplattformar. Utifrån vad 
som har diskuterats tidigare i detta kapitel, finns det ett behov av vidare undersökning inom 
VMO och konsumentbeteende online. Tidigare forskning belyser att utveckling och 
förbättring inom VMO är nödvändigt. Tillväxten och utvecklingen av onlinehandeln har gått 
snabbt och existerande teorier har inte hunnit med att vidareutvecklas i samma takt. Det gör 
att de ännu inte är helt anpassade till en online kontext. Vidare menar Jang och Davis Burns 
(2004) att de onlinetekniker som utvecklas måste baseras på vad konsumenter önskar och 
kräver. 

1.4 Problemformulering och syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka konsumenters aktiviteter i onlinemiljöer, samt 
attityder till virtuella verktyg och visuell kommunikation. Studien kommer även att belysa 
faktorer som kan inspirera och stimulera till köp online, samt skapa ytterligare förståelse för 
varför konsumenter väljer att avstå från köp. Denna studie är tänkt att bidra med 
kompletterande data till existerande litteratur och teori om VMO, baserat på 
konsumentbeteende och åsikter kring onlinesidors utformning. Detta kan vidare ligga till 
grund för fortsatt utveckling inom VMO och skapa möjligheter till ökad lönsamhet för 
företag. Uppsatsen kommer att utgå från frågeställningen: 
 

• Vad stimulerar och påverkar konsumenter på onlinesidor till att genomföra köp?   

2 Teoretisk referensram  
Nedan presenteras utvald teori som kommer ligga till grund för insamling av data och analys i 
efterkommande empirikapitel. Först presenteras allmänna teorier om VMO, därefter följer en 
fördjupning i S-O-R-modellen, Stimuli-Organism-Respons, vilken fokuserar på hur individer 
reagerar på stimuli. 

2.1 Visual Merchandising Online (VMO) 
Studier inom VMO visar på att lustfyllda och underhållande onlinesidor skapar positiva 
effekter vad gäller konsumenters beteende. Mer praktiska attribut, som att ha högre kvalitet på 
produktinformation, är också något som påverkar konsumenters beteende och beslut till köp 
på onlineplattformar (Ha & Lennon 2010). Hunter och Mukerji (2011) menar att traditionella 
teorier om hur man kan gå tillväga när man bygger upp en butiksatmosfär måste modifieras 
och anpassas till en online kontext, då det finns tydliga skillnader mellan den traditionella 
fysiska shoppingmiljön och den virtuella shoppingmiljön. Gemensamt för de olika 
shoppingmiljöerna är att de kan väcka likartade känslor som påverkar konsumenters köpsug, 



 

5 

skillnaden ligger i vad för slags typ av stimuli som kan användas för att väcka den specifika 
känslan hos konsumenten (ibid.). 

Hunter och Mukerji (2007) fortsätter med att atmosfären spelar en mycket viktig roll 
för om konsumenter avböjer eller beslutar sig för köp. Onlinesidors atmosfär definieras enligt 
Dailey (2004) som medvetna utformningar av webbmiljöer för att skapa positiva effekter hos 
användare för att öka gynnsam konsumentrespons. Vidare menar Park och Kim (2003) att 
shoppingmiljöer online gör det möjligt för konsumenter att minska ansträngningen i att fatta 
köpbeslut, genom exempelvis produktjämförelse och given information på onlinesidor. 

2.1.1 Bild av produkt 
Som tidigare nämnts kan kläders kvalitet främst uppfattas av konsumenter då de fått varan till 
sig, vilket resulterar i att kvalitet kan bli bedömd först efter att produkterna har blivit köpta 
(Ha, Kwon & Lennon 2007). Då försäljning av kläder online blivit allt vanligare har detta 
ökat vikten av att arbeta med olika tekniker inom VMO för att förmedla rättvisande bild av 
kvalitet (Khakimdjanova & Park 2005). Visuella funktioner kan komplettera konsumenters 
onlineupplevelse och minska upplevd risk för att senare öka chans till beslut om köp. 
Produktbilder är mycket viktiga beståndsdelar i sammanhanget och Lin och Yang (2010) 
lyfter ytterligare fram att en kombination av visuella bilder och textmeddelanden är att 
föredra. Det är även något som bidrar till att konsumenter kommer ihåg produkter bättre 
(ibid.). 

2.1.2 Presentation av produkt 
Enligt Khakimdjanova och Park (2005) blir konsumenter mer intresserade av att köpa 
produkter när rikligare information erbjuds genom visuell presentation. Konsumenters 
informationsinsamlande gynnas då de har tillgång till flertal olika bilder från olika vinklar, när 
att de har möjlighet till att zooma in och förstora plaggbilder för att kunna se detaljer och 
textur samt när plagg samordnas med andra varor (Khakimdjanova & Park 2005; Ha, Kwon & 
Lennon 2007). Vidare menar Khakimdjanova och Park (2005) att konsumenter gärna vill se 
plagg presenterat på verkliga mannekänger, då detta underlättar bedömning av plaggsiluetter. 
Plaggpresentation på verkliga mannekänger föredras framför användning av skyltdockor eller 
enskilda plagg presenterade mot en bakgrund, något som visat sig öka köplust hos 
konsumenter (Yoo & Kim 2012; Kim, Kim & Lennon 2006). Ytterligare kan företag arbeta 
med 3D-grafik för att bygga upp intresse och förbättra presentationer av produkter och 
därigenom påverka köpintention hos konsumenter (Ha, Kwon & Lennon 2007). 

Hur företag med olika verktyg väljer att presentera produkter kan alltså inverka på 
besökarnas inre tillstånd och därmed påverka deras köpbeslut. Design av onlinesidor samt 
presentation av produkter är därför något som fått särskild uppmärksamhet inom 
marknadsföringslitteratur. I tidigare vetenskapligt grundade studier visas det att tydliga 
presentationer gör det enklare för onlinebesökare att bearbeta och ta till sig information 
(Flavián, Gurrea & Orús 2009). Likt den visuella informationen, spelar även information i 
form av text en central roll då köpbeslut fattas och man kan se kopplingar till olika reaktioner 
hos konsumenter huruvida produkter presenteras (ibid.). 

2.1.3 Information om produkt 
Att konsumenter inte kan ta på produkter vid onlinehandel gör att de främst grundar sina 
köpbeslut på den information som ges av företagen på onlinesidor (Park & Kim 2003). 
Konsumenter som undviker onlinehandel upplever ofta ett risktagande på grund av bristfällig 
information om produkterna (Park och Stoel 2002).  Det blir därför viktigt för företag att ge 
detaljerad information, genom exempelvis storlekstabeller (Kim, Kim & Lennon 2006). Park 
och Stoel (2002) menar vidare att onlineåterförsäljares mål är att förse besökare med rätt 
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kvantitet och typ av information som kommer att minska konsumenters känsla av risk och öka 
chanser till köp. Nödvändig information till konsumenter online är, enligt Park och Kim 
(2003) information om färg, storlek och pris. De flesta arbetar dock idag med en större mängd 
information än så för att skapa trygghet hos konsumenterna och minska känslan av risk vid 
onlineköp (Kim, Kim & Lennon 2006). 

När det gäller detaljinformation vid onlineköp av kläder är konsumenter främst 
intresserade av information om fibersammansättning samt tvättråd (Park och Stoel 2002). 
Utförlig information om produkter som görs tillgänglig för konsumenter på onlinesidor ger 
positivt utslag på konsumenters nöjdhet och underlättar vid köpbeslut (Park & Kim 2003). 
Genom att onlinesidor erbjuder hög kvalitativ information som är av intresse för konsumenter 
kan onlineföretag differentiera sig mot konkurrenter och underlätta insamling av information 
för konsumenter i köpprocess (Flavián, Gurrea & Orús 2009). 

Trots att en större mängd information minskar känslor av risk och ökar kundnöjdhet 
menar Kim, Kim och Lennon (2006) att för mycket information likväl kan ha negativ 
inverkan på konsumenterna. För stor mängd av information kan istället bli en belastning för 
konsumenter och sannolikheten till att de söker sig till andra onlinesidor ökar då. Även Park 
och Kim menar att allt information inte är av lika stor vikt för kunden. Upplysning om 
tillverkningsland är information som exempelvis har visat sig inte prioriteras lika högt vid 
informationsinsamlandet inför ett köp (Park & Kim 2003). 

2.1.4 Recensioner 
Då konsumenter köper nya produkter är det vanligt att de aktivt söker efter information om 
produktkvalitet. Kundrecensioner har blivit viktiga verktyg att tillgå för onlinekonsumenter. 
24 procent av onlinekonsumenterna använder sig av sådana recensioner vid genomförande av 
nya köp online (Zhu & Zhang 2010). Detta har resulterat i att många företag använder sig av 
kundrecensioner som ett nytt marknadsföringsverktyg. Zhu och Zhang (2010) menar att 
kundrecensioner online kan liknas med word of mouth, vilket får sägas ha stor inverkan på 
konsumenter. Onlineåterförsäljare använder recensionssystem för att samla och sprida 
information. System som sprider information mellan konsumenter har visat sig vara 
värdefulla verktyg för onlineföretag, då detta ger förbättrad image och försäljning. 
Konsumenter anser recensioner som tillförlitliga eftersom det är information från oberoende 
källor (Ma & Lee 2014). 

Onlinerecensioners trovärdighet ses dock ibland som begränsad då dessa endast 
representerar konsumenters åsikter. Kunder som lämnar recensioner online kan till exempel 
inte representera hela populationen, då det ofta är extremt nöjda eller extremt missnöjda 
konsumenter som väljer att recensera produkter. Det finns även risker då intressenter kan 
manipulera onlinesidor genom att anonymt publicera recensioner och på så sätt påverka 
konsumenter på ett oärligt sätt (Zhu & Zhang 2010; Ma & Lee 2014). Hur stort inflytande 
kundrecensioner om produkter har i konsumenters köpbeslut sägs variera beroende på om 
dessa är positiva eller negativa. Negativt innehåll har visat sig påverka konsumenter mer. 
Konsumenter tar även till sig information från kundrecensioner mer om de står på onlinesidor 
med gott rykte (Ma & Lee 2014). Enligt Fagerstrøm (2010) är konsumenters personliga 
recensioner av onlineföretags förmåga att leverera varor den viktigaste aspekten för att få 
andra kunder att genomföra ett köp. 

2.1.5 Navigering  
Navigering avser användarvänlighet och bör vara konsekvent genom onlinesidors samtliga 
delar (McCarthy & Aronson 2000). För att skapa användarvänliga onlinesidor ses navigering 
som ett nyckelelement, där grafisk design och layout är huvudsakliga koncept (Palmer 2002). 
För att konsumenter smidigt och praktiskt skall kunna navigera sig på onlinesidor och hitta 
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det dem söker arbetar företag ofta med sökfunktioner, mappar och kategorier som delar in 
produkterna (Ha, Kwon & Lennon 2007). Vidare är sökfunktioner och mappar med 
kategoriindelning centralt i arbetet med att skapa strukturerade shoppingupplevelser och har 
positiv inverkan på andel köp som genomförs (Ha, Kwon & Lennon 2007; Kim, Kim & 
Lennon 2006). Mityko (2012) påvisar även vikten av produktkategorier och dess betydelse för 
att produkter lättare skall bli lyckade och nå ut till konsumenter online. 

Något som är centralt i flera tidigare uppmärksammade webbplatsfel är dålig design 
rörande samspel mellan onlinesidor och besökare. Onlinesidors användarvänlighet ses ha 
starka kopplingar till huruvida onlineplattformar blir lyckade eller inte (Palmer 2002). 

2.2 Miljöpsykologi, Stimuli Organism Respons (S-O-R) 
S-O-R-modellen kan tillämpas för att undersöka hur konsumenters beteende påverkas av 
särskilda miljöer och utgår från ett Stimuli-Organism-Respons-tankesätt (Turley & Milliman 
2000). Atmosfärer förklaras som former av stimuli, konsumenter som organismer och respons 
som närmande eller avvikande beteende hos konsumenter (Eroglu, Machleit & Davis 2003). 
Mehrabian och Russel (1974) presenterar i sin studie att miljöer framkallar reaktioner hos 
konsumenter, vilket resulterar respons i form av ett konsumentbeteende. Modellen utgår från 
att konsumenter har tre olika känslotillstånd då de svarar på miljömässiga stimuli: roande, 
dominerande och triggande. Dessa känslotillstånd resulterar i att konsumenter antingen 
attraheras eller repelleras av stimuli. Känner konsumenter attraktion till miljöer skapas behov 
av att stanna och undersöka omgivningen, motsatt innebär att konsumenter väljer att lämna 
miljön och därmed inte blir mottagliga för budskap som kommuniceras (Mummalaneni 2005). 
 

Fig.1. Vieira (2013, p.1421). 

2.2.1 Stimuli 
Det har gjorts ett flertal studier om hur färger kan framkalla emotionella reaktioner hos olika 
individer. Mehrabian och Russel (1974) har valt att utgå från tre aspekter för att analysera 
individers emotionella reaktioner till färg: ljushet, färgintensitet och nyans. Färger kan 
rangordnas utifrån individers uppfattning av vad som tilltalar dem mest i följande ordning: 
blå, grön, röd, lila och gul. Blå är den färg som uppskattas mest och gul minst. Färgernas 
ljushet och intensitet kan även direkt kopplas till att skapa ökade välbehagskänslor hos 
individer. Andra faktorer som även anses ha en positiv inverkan på hur individer uppfattar 
miljöer är dess ljus, organisering, elegans, modernitet och funktionalitet.  Individer känner 
olika nivåer av välbehag vid studerande av färgcirkelns olika områden. Det blå-lila området 
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skapar hög nivå av välbehag, medan det gul-gröna området resulterar i lägre nivå av välbehag. 
Färgcirkelns röda område positionerar sig i mitten av de båda, sett till välbehagskänslor. 

Forskare belyser hur färg används vid marknadsföring för att höja 
shoppingupplevelser och tillfredsställa konsumenter, vilket kan resultera i att konsumenter 
väljer att köpa. Inom de vanligaste typer av stimuli online inkluderas verktyg som grafik, 
visuella uttryck och olika upplösningsnivåer vid presentation av produkt, video, samt 3D 
visning (Dennis et al. 2009). 

Företag satsar stora resurser i att implementera tekniska verktyg som skapar personliga 
relationer mellan onlinesidor och konsumenter. Detta kan bidra till att konsumenter väljer att 
stanna på en sida istället för att fortsätta till konkurrerande. Att hålla kvar konsumenter på sin 
onlinesida är ett viktigt arbete eftersom konkurrerande onlinesidor endast är ett klick bort (Ha, 
Kwon, & Lennon 2007). Konsumenter har behov av att känna samhörighet vid användning 
onlinesidor. Exempel på verktyg som kan stärka känslor av samhörighet är möjlighet för 
konsumenter att kommunicera med företag via chat, starta medlemskap samt interagera med 
andra konsumenter genom feedback i form av kommentarer och recensioner (Li, Browne & 
Wetherbe 2006). 

2.2.2 Organism 
Då konsumenter studerar en miljö framkallas olika känslor. Dessa känslor kan enligt 
Mehrabian och Russel (1974) delas upp i två dimensioner: positiva och negativa samt grad av 
lust. Det är stor sannolikhet att konsumenter väljer att spendera tid och pengar på platser som 
framkallar positiva känslor i form av välbehag och lust. Miljöer som däremot inte tilltalar 
konsumenter och istället skapar obehag kan resultera i att de väljer att byta miljö. Detta kan 
användas av företag som med hjälp av olika stimuli kan skapa lustfyllda miljöer som 
uppfattas positivt. Om användning av diverse stimuli är för intensiv och konsumenter 
upplever oordning och oljud, kan obehag väckas och miljöer uppfattas negativa (Bitner 1992). 
Samband mellan hur konsumenter upplever miljö och till vilken grad de spenderar tid och 
pengar är tydligt i onlinesammanhang (Eroglu, Machleit & Davis 2001). 

Uppfattningen av stimuli är också knutet till organismen. Lustsökande individer 
tilltalas och triggas av hög grad stimuli, medan lustundvikande individer istället nås bäst av 
låg grad stimuli. Detta betyder att vissa individer accepterar mer stimuli än andra, utan att 
påverkas negativt och uppfatta dessa miljöer som obehagliga. Individers personliga 
uppfattningar är relativt konstanta, men påverkas av förväntningar. Varje individ besöker 
miljöer med viss förväntan, vilket ytterligare är en faktor som påverkar utfallet av hur miljö 
uppfattas. I de fall individers förväntningar inte uppfylls skapas negativa känslor som kan 
resultera i att denne ogillar miljön och väljer att byta ut den mot en ny. Om förväntningar 
istället uppfylls bidrar det till positiva känslor och individen väljer att stanna i miljön. Till 
detta kommer att varje individ går in i nya miljöer med ett visst emotionellt tillstånd. 
Beroende på om person i fråga är exempelvis är glad, ensam, deprimerad, upprymd eller 
ångestfylld kommer miljöns stimuli och atmosfär bedömas med inverkan utifrån tidigare 
känslotillstånd (Bitner 1992). 

Bitner (1992) nämner att produkter kan uppfattas mer positivt då de placeras i 
emotionellt tilltalande miljöer, då detta på gynnsamt sätt påverkar hur individer utvärderar 
produkter och dess egenskaper. Estetisk tilltalande miljöer kan värderas utifrån två 
dimensioner: komplexitet och kontinuitet. Komplexitet förklaras genom visuella intryck, 
dekorativa lösningar samt informationshastighet och stimulerar mottagares 
sinnen.  Kontinuitet handlar om ordning, tydlighet och helhetsintryck och hur det påverkar 
individers utvärdering av miljöer positivt. 

I samband med onlinehandel kan konsumenter uppmuntras till att fylla i 
personuppgifter som sparas av företaget och underlättar för kunden vid nästkommande köp på 
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samma onlinesida. Företag som erbjuder detta kan utöver att erbjuda smidigare shopping även 
förebygga att konsumenter väljer att handla hos konkurrenter. Li, Browne och Wetherbe 
(2006) menar att konsumenter gärna undviker att genomgå liknande procedurer flera gånger. 
Genom att knyta an till besökare på detta sätt kan företag också lägga grund för konsumenters 
vilja att lära sig rutiner för navigering och betalning på just deras onlinesida.  

2.2.3 Respons 
Respons förklaras som SOR-modellens sista del (Eroglu, Machleit & Davis 2001). Enligt 
Mehrabian och Russel (1974) kan miljöer påverka individers beteende då de reagerar genom 
att antingen undvika eller närma sig. När individer väljer att närma sig miljöer beror det på att 
de känner välbehag. Detta innebär att individer känner lust att stanna, utforska, arbeta och 
interagera inom miljön. Motsatt reaktion resulterar i att individer istället avviker och därmed 
väljer att inte stanna, utforska, arbeta och interagera inom miljön. 

Detta kan kopplas till Dailey (2004) som förklarar att onlinemiljöer med genomtänkt 
design skapar positiva effekter vid användning, och att detta kan ge en mer gynnsam 
konsumentrespons i form av återkommande användning av onlinesidor. Utöver miljö är även 
konsumenters köpvanor online något som kan leda till att köp görs igen. Företag kan 
ytterligare bidra till att konsumenter väljer att återkomma till onlinesidor genom 
marknadsföring av online-kampanjer på sociala medier samt presentationer av specifika 
online-erbjudanden på plattformen (Lin & Lekhawipat 2014). 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras designen och valda metoder för studien. Därefter 
beskrivs studiens urval och hur det har tagits fram, följt av en beskrivande del av processen 
vid genomförandet av undersökningen. Vidare följer en presentation av denna studies 
fallföretag. Kapitlet avslutas med diskussion kring osäkerhetsmoment förknippade till valda 
metoder under metodkritik. 

3.1 Studiens design 
För att kunna besvara studiens frågeställning, och uppfylla studiens syfte, krävs det att vi som 
forskare tolkar konsumenternas meningar för att få djupare förståelse för vad som tilltalar dem 
på onlinesidor. Denna studie intar därför ett hermeneutiskt förhållningssätt som stödjer en 
subjektiv bild av verkligheten där det är centralt att beskriva, se mönster, tolka och försöka 
förstå människors uppfattningar (Bryman & Bell 2011). En positivistisk ansats hade varit 
mindre passande för denna typ av studie då den står för en objektiv verklighetsbild och följer 
en logik som är mer formell (ibid.). Studiens fokus var på en specifik situation där 
konsumenter navigerade sig runt på tre onlinesidor, varav på en av dem det genomfördes ett 
fiktivt köp. Därmed klassas studien som en fallstudie gjord på tre företags onlinesidor, då en 
fallstudie kan kännetecknas av att ha fokus på en begränsad situation (ibid.).  
 
Kvalitativa metoder har används för att samla in data då det möjliggjort för oss forskare att 
komma närmre olika svarsdimensioner och analysera utifrån ett mer personligt plan (Masters, 
Carlson och Pfatd 2006). Kvantitativa metoder valdes bort då de ger mer ytliga resultat med 
fokus på bredd snarare än djup (Bryman & Bell 2011). Då vi valde att använda oss utav flera 
datainsamlingsmetoder; observationer och intervjuer, vid insamling av data möjliggjordes 
ökad förståelse för komplexa sociala fenomen. Datatriangulering, att blanda olika 
datainsamlingsmetoder, ger utöver ett rikare resultat även ökad tillförlitlighet till studien och 
är vanligt förekommande vid fallstudier (ibid.). 
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3.2 Urval 
Samtliga medverkande i denna studie valdes genom ett bekvämlighetsurval utifrån vår 
bekantskapskrets, då tid och tillgångar varit begränsade. Det urval som syftat till att 
representera konsumenter anpassades även efter erfarenhet av att använda internet, då det var 
en förutsättning för att kunna medverka i studien. Urvalet bestod utav totalt nio kvinnor och 
män i åldrarna 25-32 år. Personerna i urvalet var vid medverkande bosatta i Stockholm, 
Göteborg och Jönköping. Respektive person i urvalet blev kontaktad och förfrågad om 
medverkan till studien via mail eller telefon. Efter samtycke om medverkan avtalades plats 
och tid för genomförande av enskild observation och intervju. För kontakt med Helena 
Flodström, Digital Manager (DM) på Åhléns, genomfördes enligt Bryman och Bell (2011) ett 
bedömningsurval där kontaktad person enligt oss som forskare är intressant då hon tros besitta 
värdefull kunskap inom ämnet för studien. Detta urval var tänkt att representera ett 
företagsperspektiv.  

Samtliga personer som blivit intervjuade och observerade i denna studie har fått 
information om vad studien handlar om, hur studien skall nyttjas och att de har möjlighet till 
att vara anonyma om så önskas. Personerna som varit delaktiga i studien har samtyckt om att 
medverka efter att information som gått i linje med informationskrav, nyttjandekrav samt 
konfidentialitetskrav tillgetts. 

3.3 Insamlingsmetoder 
Formell datainsamling via strukturerade observationer har genomförts, med hjälp av framtaget 
observationsschema, på de nio personer som ingått i urvalet. Det framtagna 
observationsschemat underlättade för oss forskare att samla in relevant data för studien, samt 
möjliggjorde skifte av observatör utan att få felaktiga olikheter i materialet. Enligt Bryman 
och Bell (2011) blir det genom ett observationsschema möjligt att samla ihop olika beteenden 
på ett strukturerat sätt. Detta har varit viktigt så att vi på ett smidigt sätt kunnat sammanställa 
de olika beteendena och rättvist analysera dem. Då vi endast var intresserade av att observera 
specifikt utvalda element och funktioner under den observerades aktivitet på onlinesidorna, 
var det mycket praktiskt att använda sig av ett observationsschema. 

Observationerna kompletterades med semi-strukturerade intervjuer, vilket har varit 
den metod som genererat störst mängd data till denna undersökning. Tidsmässigt tog varje 
enskild observation med tillhörande intervju cirka 50 minuter att genomföra. För att underlätta 
jämförelse av nelly.com och joseph-fashion.com använde vi oss utav en intervjumall. En 
intervjumall är också något som Bryman och Bell (2011) rekommenderar vid jämförelse av 
olika fall i flerfallsstudier.  Då intervjuerna var semi-strukturerade gjordes det möjligt att följa 
upp eventuella svar med nya frågor samt få större inblick i vad respondenter ansåg vara 
relevant och av vikt (ibid.). Denna möjlighet har varit betydelsefull då vi som forskare sökt 
djupare förståelse för vilka faktorer som inspirerar och skapar köpsug hos konsumenter på 
onlinesidor. Intervjun med DM var även den semi-strukturerad på grund av möjlighet till att 
ställa intressanta följdfrågor samt få en rikare förståelse för vad hon anser vara av vikt vid 
utformning av en onlinesida. De valda metoderna för datainsamling får stöd av Lawal 
(2009)  som menar att de passar bäst inom ramen för marknadsföringsteori och 
konsumentbeteende, vilket är ämnen som studien berört.  

3.3.1 Genomförande av observationer samt intervjuer; två delar 
De tre hemsidor som denna studie utgått ifrån är hm.com, nelly.com och joseph-fashion.com. 
Samtliga företag verkar inom konfektionsbranschen. Hm.com och nelly.com är två svenska 
modeföretag (hm.com u.å.; nelly.com u.å.) medan joseph-fashion.com har sina rötter i 
Storbritannien (joseph-fashion.com u.å.). Hm.com erbjuder brett sortiment för dam, herr, 
ungdom samt barn och fokuserar på prisvärda produkter av kvalitet med god design under 
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egen produktion (hm.com u.å.). Nelly.com erbjuder en kombination av egen produktion och 
externa varumärken till “mode- och skönhetsmedvetna tjejer och killar mellan 18 och 35 år” 
(nelly.com u.å.). Till skillnad från dessa två företag är joseph-fashion.com ett mode företag 
med stort fokus på det kreativa och produkter med lyxen som stomme (joseph-fashion.com 
u.å.). 
 
 

Fig. 2. https://www.joseph-fashion.com u.å. 
 

Fig. 3. https://www.joseph-fashion.com u.å. 
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Fig. 4. http://nelly.com/se/kläder-för-kvinnor u.å. 
 
 

Fig. 5. http://nelly.com/se/kläder-för-kvinnor u.å. 
 

 
Insamlingen av data delades upp i två delar. I den första delen fick studiens respondenter göra 
ett val mellan nelly.com och joseph-fashion.com som har tydliga skillnader i layout och 
visuellt uttryck. Valet gjordes efter att respondenterna fått titta och navigera sig runt på 
onlinesidornas förstasidor och representerade den onlinesida som var mest tilltalande. Efter 
valet av onlinesida intervjuades respondenterna, vilket gav oss intervjuare en djupare 
förståelse för vad som hade påverkat och varit avgörande vid beslutet. 

Andra delen av intervjun genomfördes på hm.coms onlinesida där respondenten fick i 
uppdrag att orientera sig fram till en specifik produkt och göra ett fiktivt köp. Hm.coms 
onlineplattform valdes på grund av att den innehar fler av de funktioner som skulle 
undersökas, så som sök-, filtrering- och in-zoomningsfunktion. Under respondenternas 
aktivitet på onlinesidan observerades dem och anteckningar togs på hur de navigerade sig till 
produkten, samt hur dem bedömde plagget innan ett köp skulle genomföras. Vid 
genomförande av observationer har vi till största del varit passiva deltagare. Vi deltog endast 
då vi förklarade själva observationsuppgiften, samt vid genomförande av efterföljande 
intervju.  
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Den semi-strukturerade intervjun med DM genomfördes av två intervjuare i ett separat 
rum på Åhléns huvudkontor i Stockholm. Den ena intervjuaren ställde frågor under tiden som 
den andra förde kortfattade anteckningar. För att insamlat datamaterial skulle bli lättare att 
hantera och bearbeta bad vi om att få spela in intervjun med hjälp utav en mobiltelefon. 
Bryman och Bell (2011) rekommenderar inspelning av intervjuer då respondenters ordval och 
uttryck fångas. Efter godkännande bandades intervjun och vi kunde direkt efter 
intervjutillfället transkribera materialet. Transkribering gjordes för att vi på ett smidigt sätt 
skulle ha möjlighet till att gå tillbaka i insamlat datamaterial.  

3.4 Metodkritik 
Då studien är kvalitativ och har utgått från en begränsad mängd observationer kan endast 
resultatet uttala vad som gäller för de som undersökts, vilket kan göra det problematiskt att 
generalisera utifrån insamlad data (Rienecker & Stray Jørgensen 2008). Det finns även en 
medvetenhet om att den valda urvalstypen, ett bekvämlighetsurval, inte kan representera en 
hel population på ett rättvisande sätt och att en mindre urvalsgrupp, som vårt urval på nio 
personer, kan leda till bristande autencitet (Bryman & Bell 2011). Trots svagheter med ett 
bekvämlighetsurval valdes det då det var mindre tidskrävande och ett effektivt sätt att 
kontakta personer på.  

Det insamlade och färdigarbetade materialet har visats för de respondenter som 
medverkat. Genom detta har vi sökt ett godkännande på om vi gjort en rättvis tolkning av 
deras angivna svar och öppnat upp för eventuella ändringar, vilket gett trovärdighet till 
presenterat material.  

Risker för det som Bryman och Bell (2011) benämner för intervjuareffekten; att 
intervjuare påverkat respondent på så sätt att materialet blivit missvisande, kan omedvetet ha 
haft inverkan på insamlat material. Vi är medvetna om att studiens respondenter kan ha 
påverkats av hur vi som intervjuare ställt frågor och hur vi har uttryck oss och visat känslor 
under intervjun. Även det faktum att respondent under intervjun inte var anonym kan påverka 
respondenters svar. Ytterligare risker som vi är medvetna om är utebliven information, då DM 
kan ha undvikt att ge fullständiga svar angående hur deras företag går till väga.  

Då fokus varit att undersöka en mindre grupp människor och få ett djup i insamlat 
material med fokus på förståelse och respondenternas unika åsikter är det svårt att överföra 
resultat till en annan miljö. Bryman och Bell (2011) hävdar att en mindre grupp människor 
som undersökts inte bör generaliseras till en population utan snarare till teori. Trots att denna 
fallstudie inte bör generaliseras till en större population är den av nytta och den gjorda 
undersökningen bidrar till mer teori inom området.  

Avslutningsvis är vi medvetna om att respondenterna kan ha upplevt den observerade 
situationen som stressande, något som kan ha påverkat hur de observerade bettet sig vid 
orientering på onlinesidan. Ytterligare kan skillnader i huruvida vissa respondenter tidigare 
använt sig av hm.com ha påverkat granskning av plagg och hur respondenten navigerar sig. 
Då observationerna var av hög struktur låg fokus på de som endast var relevant för 
undersökningen och risken för personliga värderingar och tolkningar minskade.  

4 Empiri 
Insamlad data som presenteras i detta kapitel kommer från både ett företagsperspektiv och ett 
konsumentperspektiv, där störst fokus ligger på det sistnämnda. Kapitlet är indelat i fyra 
huvudområden: virtuell miljö och grafisk utformning, navigering, visuell presentation av 
produkt samt information om produkt. Varje huvudområde är indelat i tillhörande 
underområden. 
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4.1 Virtuell miljö och grafisk utformning 
Det råder delade åsikter bland respondenterna om vilken typ av onlinesida som tilltalar mest. 
Daniel, Frida, Kim, Julia och Malin är de fem av nio tillfrågade respondenter som föredrar 
joseph-fashion.com framför nelly.com. De fem respondenterna som väljer joseph-fashion.com 
uttrycker att detta beror på onlinesidans stilrena, exklusiva och sofistikerade uttryck. De 
uttrycker också att de särskilt tilltalas av enkelhet och tydlighet. Enligt de respondenter som 
väljer joseph-fashion.com är det specifika attribut som gör att onlinesidan känns tilltalande. 
Ett exempel på detta är att den upplevs konstnärlig med tilltalande estetik i svart och vitt, 
enkelt typsnitt och att utformningen av onlinesidan signalerar lätt navigering. Samma 
respondenter uppskattar att joseph-fashion.com har en förstasida som är lättöverskådlig på 
grund av tydliga bilder och synliga kategorier i menyfältet. Malin uttrycker även att det är 
positivt med tydliga villkor angående fraktkostnader och villkor om byte samt returnering av 
produkter. 
 Utav de respondenter som tilltalas minst av joseph-fashion.com anser de att 
onlinesidan saknar attraherande färger, upplevs dyster, saknar tilltalande modeller och bilder 
samt att den känns för exklusiv. Annie uttrycker att “hemsidan ser för exklusiv ut. Jag känner 
mig exkluderad.” 
 
Sandra, Evelina H., Evelina S. och Annie är de fyra respondenterna som föredrar nelly.com. 
De menar att valet grundar sig i att denna plattform känns mer inbjudande, ser lättnavigerad 
ut, är färgstark samt att förstasidan indikerar på stort utbud. Sandra väljer nelly.com delvis på 
grund av igenkänning av onlinesidan. Evelina S. som väljer nelly.com tillägger att det är 
tilltalande att se modeller som ser ut att vara i den åldern hon själv befinner sig i. Vidare 
återger respondenterna som tilltalas mest av nelly.com att valet grundar sig i att sidan 
använder sig av levande bilder, tilltalande färgval och kampanjer med kända personligheter. 
Evelina H. upplever det tilltalande med färger som lyser upp, och Annie säger att onlinesidans 
färgsättning skapar en lustfylld känsla. De respondenter som föredrar nelly.com tycker att 
onlinesidan är lättöverskådlig då den är på svenska och har tydliga rubriker och bilder. Dock 
påpekar Annie att förstasidan ger ett något stökigt intryck. 

De respondenter som tilltalas minst av nelly.com tycker att det är för mycket olika 
intryck samtidigt, att onlinesidan känns stökig och att typsnittet är svårläst. Vidare uppfattar 
dessa respondenter att färgvalet riktas mot en yngre målgrupp. Sandra som föredrar nelly.com 
tillägger även hon att onlinesidan har ”dåligt färgval om man vill locka äldre konsumenter, 
som det faktiskt finns kläder för.” Det är endast Evelina S. som inte nämner något negativt om 
nelly.coms starka färgsättning. Övriga åtta respondenter, oavsett vilken onlinesida de föredrar, 
önskar att färgerna tonas ner något.  

Studiens respondenter anser att neutrala toner på färgskalan skapar seriöst intryck och 
bidrar till trovärdighet hos onlinesidor. Dock anser samtliga respondenter att en allt för neutral 
färgsättning känns oinspirerande och tråkig, varav Evelina S. specifikt uttrycker att det känns 
viktigt med färger som vägleder och underlättar guidning på onlinesidor. Sandra säger att det 
är viktigt med en färg som drar uppmärksamhet och får onlinesidor att sticka ut från mängden. 
Starka färger bör enligt respondenterna finnas för att uppmärksamma, locka och guida den 
som besöker onlinesidor men om de blir för påtagliga säger sig respondenterna uppleva det 
som störande och negativt för shoppingupplevelsen. Annie säger: “Rik färgsättning skapar 
glädje”, men uttrycker också: “Gärna färg men inte för mycket.”  

För stark färgsättning visar på ett större negativt utslag i undersökningen än positivt. 
Sju av nio respondenter uttrycker att nelly.com har alldeles för skrikande färger.  Annie 
uttrycker att den starka färgsättningen på första sidan uppfattas som barnslig och billig. 
Evelina S. är dock positiv för de starka färgerna på nelly.com och tycker valet passar för 
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årstiden. DM menar att det är viktigt att skapa en bra helhetskänsla på onlinesidor genom att 
ha återkommande färgval som återspeglar företagets profil. 

 
Utöver färg går det att utläsa att samtliga av de fyra respondenter som föredrar nelly.com 
lägger stort fokus på aktuella kampanjer och erbjudanden på förstasidan, samt typsnitt. 
Nelly.com som på sin onlinesida blandar kursiverat, fetstilt och typsnitt upplevs av fem 
respondenter som förvirrande och oseriöst. DM påvisar att typsnitt och tydlighet i 
produktbilder uppskattas av deras konsumenter. Onlinesidor med enkelt och enhetligt typsnitt 
visas vara positivt hos samtliga respondenter i denna studie. De fyra respondenterna som 
väljer nelly.com uppskattar exponering av lockande rabatter på onlinesidan. Resterande fem 
respondenter, som väljer joseph-fashion.com, föredrar däremot renare design. 

Respondenterna ser gärna tydliga kategorier i form av text eller bild som lätt och 
snabbt ger guidning till det dem söker och skapar en strukturerad shoppingupplevelse. Annie 
menar att hon blir shoppingsugen och nyfiken på att klicka vidare på en onlinesida om 
flertalet bilder med olika plaggpresentationer finns.   

 
DM uttrycker att det är svårt att återskapa fysiska varuhusupplevelser till online kontext, 
speciellt när personlig kontakt mer eller mindre försvinner. Vidare förtydligar hon i intervjun 
att målet med onlinesidor är att kunna tillgodose och erbjuda samma behov som tillgodoses i 
fysiska butiksmiljöer. Det är enligt DM centralt vid utformning av onlinesidor att ha djupare 
förståelse för konsumenters behov. Hon nämner även att det finns risker för att snabbt bli 
utbytt på några sekunder mot konkurrenter och beskriver skillnader i att hålla kvar 
konsumenter i fysiska miljöer kontra virtuella miljöer. 

4.1.1 Distraherande faktorer 
Studiens respondenter återger specifika faktorer som stör deras shoppingupplevelse på den 
onlinesida som de anser känns minst tilltalande. 

Utifrån de respondentsvar som anser förstasidan på joseph-fashion.com som minst 
tilltalande går det inte att utläsa tydliga gemensamma faktorer som upplevs störande. 
Exempelvis upplever Evelina H. att en pop-up notis om nyhetsbrev har en negativ inverkan, 
medan Annie anmärker på att sidans menyfält inte följer med då hon scrollar nedåt. Två av 
studiens respondenter anmärker även på huruvida onlinesidan är shoppingvänlig. Exempelvis 
säger Evelina S. att joseph-fashion.com ”känns mer som konst, än shopping”.  

De respondenter som väljer nelly.com som minst tilltalande är nästintill eniga om att 
förstasidans layout i kombination med starka färger och rörlig grafik är störande för deras 
shoppingupplevelse.  

4.1.2 Onlinesidans känsla och uttryck 
Det förekommer ett flertal gemensamma ordval angående vilka känslor och uttryck respektive 
onlinesida förmedlar.  

Joseph-fashion.com beskrivs av flera respondenter som stilren, exklusiv, konstnärlig 
och enkel i sitt uttryck. Detta anser Kim förmedlar en tydlig modekänsla. I linje med detta 
beskriver Frida joseph-fashion.com som en onlinesida med eftertanke och att den förmedlar 
en känsla av exklusivitet. Julia tillägger även att sidan förmedlar känsla av lugn. Annie anser 
att ”sidan känns tråkig och jag blir inte sugen på att surfa vidare” samt att den är ”strikt, inte 
välkomnande och nästintill avskräckande”. Evelina H. och Evelina S. har liknande känslor 
angående joseph-fashion.com då sidan beskrivs som udda och tråkig. Malin påpekar, trots att 
joseph-fashion.com är onlinesidan som tilltalar henne mest, att den visar fel typ av kläder för 
årstiden. 



 

16 

Studiens respondenter uppfattar att nelly.coms uttryck varierar, då den beskrivs som 
rörig, billig, ungdomlig, tjejig, välkomnande och glad. Utav de respondenter som anser 
nelly.com som mest tilltalande återges positiva känslor. Exempelvis beskriver Malin att sidan 
har ett ”utbud för alla, detta gör mig nyfiken”. I detta instämmer Evelina S. som tillägger att 
hon associerar onlinesidans uttryck med glädje då den har våriga och somriga bilder som 
passar för årstiden. Studiens respondenter som anser nelly.com som minst tilltalande är 
samtliga eniga i att sidan känns ostrukturerad och ser stökig ut. Onlinesidan beskrivs 
exempelvis av Frida som ”skrikig, diffus, rörig och omodern”.   

4.2 Navigering 
DM påvisar ett annorlunda konsumentbeteende online, då konsumenter har ett specifikt mål. 
Det är svårt att återskapa en fysisk upplevelse online men hon menar att det är något att sträva 
mot i framtiden. Ett bra flöde och en bra navigation är två viktiga framtida beståndsdelar i en 
fungerande produktkatalog online för att främja köp. 

Studiens observationsunderlag tyder på att samtliga respondenter påbörjar 
produktsökning genom att göra filtrering i menyfält beroende på om de söker herr- eller 
damkläder. Därefter presenterar studiens observationer skilda konsumentbeteende vid 
ytterligare filtrering. Sju av studiens nio respondenter filtrerar via produktkategori, därefter 
underkategori. Resterande två respondenter filtrerar direkt via koncept Trend. Då studiens 
respondenter finner angiven kategori navigerar sig sju av nio respondenter genom scrollning 
och två respondenter söker angiven produkt med hjälp av ytterligare filtreringsalternativ. 
Företag kodar produkter på onlinesidor, vilket grupperar dessa med hjälp av dold information. 
DM förklara vidare hur denna funktion gör det möjligt för konsumenter att hitta liknande 
produkter inom samma kategorier, samt underkategorier. Två respondenter använder 
observationssidans liknande filtreringsverktyg, men utan framgång. Evelina S. hamnar utanför 
det angivna konceptet och får börja om sin sökning och Frida kan inte avgränsa sin sökning 
till den mån som hon önskar. Hon tvingas istället börja om på nytt med filtrering och orientera 
sig en annan väg. Vid flertalet tillfällen hamnar Frida fel. I efterkommande intervju angående 
om onlinesidan uppfattas enkel att använda beskriver hon sin upplevelse på följande sätt “inte 
enkelt, kommer ju inte rätt. Hamnar ju fel”. 

Evelina H. anser att onlinesidan erbjuder ett dåligt filtreringsverktyg som endast 
möjliggör filtrering på färg och storlek. Evelina S. instämmer i detta resonemang, och påpekar 
att filtreringsverktyget är för smalt. Hon önskar kunna söka på en specifik produkt inom 
angivet koncept. Insamlad data visar även på att respondenterna är mer villiga till köp om 
onlinesidor erbjuder lätt navigering samt strukturerad layout. 

4.2.1 Sökfunktion 
Under samtliga observationer framkommer det att respondenterna inte använder sig av 
sökmonitor på onlinesidan. Dock påvisar Frida vikten av att en sökmonitor erbjuds på 
onlinesidor, för att på så sätt kunna söka direkt på produkt eller artikelnummer om så önskas. 
Detta är något som även Annie styrker då hon påpekar irritation över att joseph-fashion.com 
hade en otydlig sökfunktion som kändes mer estetisk än funktionell. 

4.2.2 Sortiment och produktkategorier 
Det råder delade åsikter gällande respondenternas shoppingsupplevelse på hm.com. Sju av 
respondenterna anser dock att onlinesidan är bra och att det är enkelt att orientera sig fram till 
produkter. Åsikter skiljer sig även angående de kategoriindelningar som finns på nelly.com 
och joseph-fashion.com. Vid jämförelse av dessa onlinesidor ställs frågan om 
lättöverskådlighet, där sju av nio respondenter nämner vikten av kategorier och menyfält.  
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Frida påpekar att joseph-fashion.coms menyfält är bra uppbyggt och det blir 
lättöverskådligt att orientera sig runt, något som även styrks av Kim och Julia. Vidare pratar 
Evelina S. om att nelly.com erbjuder bra och tydliga kategorier som gör det enkelt och tydligt. 
“Det är lätt att se kategorier på nelly.com och man slipper anstränga sig”, tillägger Evelina H. 
Annie är positiv till nelly.coms menyfält då det följer med vid scrollning, något som hon 
saknar på joseph-fashion.com där menyfält stannar kvar längst upp på sidan och försvinner ur 
bild vid scrollning.  

4.3 Visuell presentation av produkt 
Sju av studiens totalt nio respondenter påpekar möjligheten av att kunna se plagg i rörlig bild 
och hur det skulle kunna förbättra känslan för produkterna. De anser att denna funktion 
förbättrar förståelsen för materialens fall, färg och transparens, samt plaggens passform och 
helhetskänsla. Malin uttrycker ”jag älskar catwalk-film!”. Detta grundar sig i att hon anser att 
det är en smidig funktion för att se hur plagg rör sig och ger en trovärdig känsla för 
materialens egenskaper. Kim upplever att rörlig bild i form av catwalk-film kan upplevas 
billigt, vilket i detta sammanhang är av negativ bemärkelse.   

DM förklarar vidare om rörlig bild och hur företag analyserar om det är lönsamt. 
Kostnad ställs mot försäljning och genererad vinst, för att utifrån detta kunna dra slutsatser 
om detta gynnar företag att använda sig av sådant visuellt verktyg. Sex av studiens 
respondenter nämnder direkt och indirekt att de saknar funktioner för att kunna studera plagg 
från samtliga vinklar. Sex av de tillfrågade nämner att de önskar att plagget visas i fler 
vinklar, varav tre av dessa specifikt saknar bild på produkternas baksida för att få tydligare 
förståelse för plaggets design. 

Även vid diskussion om att erbjuda olika vinklar av en produkt nämner DM vikten av 
att se lönsamhet av detta för att det ska bli ett viktigt verktyg att arbeta med. Hon påpekar 
dock att det är väldigt olika mellan produkter och att detta är något man måste testa sig fram 
till. Studiens respondentsvar visar på att in-zoomningsfunktionen används frekvent för att 
studera plagget. Denna funktion är en naturlig del av hur fem respondenter går till väga innan 
de beslutar för att lägga plagget i varukorgen. 
 
Samtliga av dokumenterade respondentsvar speglar vikten av att presentera plagg på verkliga 
mannekänger, då det sägs ge ökad förståelse för plaggets modell, proportioner och passform. 
Verklig mannekäng kan enligt Sandra även bidra till ökad klarhet i hur plagget kommer att 
sitta på henne själv, vilket även Evelina S. instämmer i. Annie påpekar även att hon skulle 
uppskatta att plagget visas på verkliga mannekänger med olika kroppsbyggnad. 

4.4 Information om produkt 
DM pratar om produktbild som den mest väsentliga beståndsdelen men även vikten av 
produktinformation och att detta kan innebära fler köp. Hon förklarar vidare skillnader på 
olika produkter och hur det finns de produkter där konsumenter inte förväntar sig en djupare 
produktinformation. Parallellt finns det de produkter, komplicerade nog, som kräver 
instruktioner för att konsumenter ska förstå. Att erbjuda information om längd på mannekäng 
samt storlek på plagg som denna bär kan vara viktigt. Detta kan skapa en bättre bild av hur 
plagget kommer att sitta på konsumenten själv. Julia och Evelina S. påpekar betydelsen av att 
få reda på mannekängens mått samt vilken plaggstorlek mannekängen bär. De säger att det är 
viktigt för att få djupare förståelse för plagget. 

Det framkommer inte under någon av de nio observationer som utförs att 
respondenterna lägger större vikt på att läsa produktinformation. De lägger mest vikt vid att 
växla mellan olika produktbilder som presenteras. Sandra säger: “Jag läser sällan om 
produkterna. Jag kollar på bilderna.” Evelina H. tycker inte att produkttexten är tydlig och att 
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den inte genererar i särskilt mycket information om produkten. Vidare påpekas att 
beskrivningen inte övertygar till köp. Inte heller Annie är övertygad till köp, utan nämner att 
texten kan utvecklas och kanske skrivas på ett mer inspirerande sätt. Julia påpekar att enkel 
och tydlig information är en definitiv faktor för att hon ska välja att genomföra ett köp. DM 
förklarar vidare att en ytterligare anledning till varför företag ska ha välarbetad 
produktinformation är för att minimera returer, samt för att minska eventuell risk att produkter 
inte lever upp till konsumenters förväntan.  

4.4.1 Storleksguide 
Vid uttalande om storleksguide visar det sig att sex av nio respondenter i olika situationer 
skulle kunna ta hjälp av en storleksguide. Två av de som inte använder verktyget, ser positivt 
på storleksguide som en funktion. Daniel tycker att det känns omständligt att mäta sig, men 
skulle kunna tänka sig att använda detta verktyg vid köp av plagg där passform är viktigt. 
Frida och Annie är enade om att storleksguide är bra då storlekar kan skilja sig markant 
beroende på modell och produkt, vilket kan innebära att de slipper att riskera att beställa hem 
fel storlek. Vidare nämner Malin att en dålig storleksguide kan vara en avgörande faktor för 
att hon ska välja att avvika från köp.   

4.4.2 Detaljinformation 
Julia önskar en tydligare beskrivning av produktdetaljer. Under observationen använder hon 
in-zoomningsfunktionen för att kolla knappar, krage och fåll. Evelina H. nämner att hon 
uppskattar om produkter presenteras med hjälp av fler bilder, samt ytterligare in-
zoomningsfunktioner för att kunna se materialet på nära håll. Från gjorda observationer 
utläses det även att samtliga respondenter förutom Julia väljer att inte läsa den 
materialinformation som finns tillgänglig tillsammans med produktbild. Vidare säger fem av 
respondenterna i studien att information om tillverkningsland inte är något som skapar 
mervärde i beslutet om att genomföra köp. De flesta saknar motivering till varför 
tillverkningsland är något som inte prioriteras. 

4.4.3 Recensioner 
Fyra av nio tillfrågade ser recensioner som något positivt att ha tillgång till innan eventuella 
köp. Samtliga som ställer sig positiva till recensioner menar att det är ett bra verktyg att 
använda sig av för att få reda på hur plaggets storlek är.  

Fyra respondenter ställer sig negativt till recensioner från tidigare konsumenter. Annie 
och Daniel menar på att andras åsikter inte bör påverka när de ska genomföra köp och ser 
därför recensioner som onödigt och överflödigt. Kim uttrycker att konsumenters recensioner 
kan förstöra, något som även Evelina S. påpekar. Evelina S. nämner också att detta kan 
innebära att hon blir påverkad negativt och går miste om en bra produkt. Frida känner sig 
splittrad i frågan och säger att det är många konsumenter som bara skriver för skrivandets 
skull men att recensioner kan vara hjälpsamt vid utvärdering av produkt. 

4.5 Drivande faktorer till försäljning 
Fyra av studiens nio respondenter anser att fri frakt påverkar till om de handlar mer online. 
Studiens empiriunderlag påvisar även vikten av fria returer samt smidiga och innovativa 
betalningsfunktioner, då det finns enhetliga svar från åtta av nio respondenter angående detta. 

Fyra av studiens respondenter nämner även att lockande kampanjer och online-
erbjudande kan främja att de spenderar mer pengar än tänkt online.  

Tre respondenter nämner att inspiration i form av stylingtips, lookbooks eller reklam i 
sociala medier kan skapa köplust och resultera i att de köper mer. DM nämner merförsäljning 
i form av rekommendationer för konsumenter online som ett viktigt verktyg, då det skapar 
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tillfälle att visa konsumenter liknande, alternativa samt kompletterande produkter som de 
tycker om.  

5 Analys 
I detta avsnitt analyseras empirin genom att framtagen data kopplas till berörda teorier i 
referensramen. Kapitlet är uppdelat i fyra delar; virtuell miljö, navigering, presentation av 
produkt samt information om produkt. 

5.1 Virtuell miljö 
Studiens empiriunderlag påvisar att det inte går att generalisera vilken typ av specifik design 
och utformning av onlinesidor som tilltalar konsumenter mest. Detta då fyra av studiens nio 
respondenter uppfattar onlinesidan med hög grad stimuli som positiv och resterande fem 
respondenter uppfattar denna miljö negativt. Utfallet stöds av teori kring SOR-modellen som 
presenterar att stimuli uppfattas olika av konsumenter beroende på acceptansnivå och hur 
mottagliga individer är för stimuli (Bitner 1992). Konsumenters personliga uppfattningar är 
relativt konstanta, men deras beteende påverkas av besökets syfte och förväntningar (ibid.). 

Presenterad empiri huruvida konsumenter uppfattar onlinesidors stimuli går i linje 
med Mehrabian och Russel (1974) resonemang kring individers två känslodimensioner: 
positiva och negativa, samt grad av lust. Vilket resulterar i närmande eller avvikande 
beteende. Studien presenterar att fyra av respondenterna som uppfattar nelly.coms virtuella 
miljö negativt, inte kan tänka sig att genomföra köp på onlinesidan. Två respondenter väljer 
direkt att utesluta köp på nelly.com och ytterligare två respondenter påpekar att nelly.com inte 
är deras primära val vid köp online. Detta beror på att miljöer med hög grad av stimuli kan 
uppfattas negativt och resultera i att konsumenter väljer att avvika, samt inte spendera tid och 
pengar i denna miljö (Mehrabian & Russel 1974). 
 
DM resonerar kring komplexiteten med att återskapa varuhusupplevelser i digitala gränssnitt. 
Vidare förklarar hon att företag lägger stort fokus på att förse konsumenters behov online på 
samma sätt som i fysiska varuhus. Resonemangets aktualitet stärks av Hunter och Mukerji 
(2011) som menar att det finns stora skillnader mellan fysiska och virtuella shoppingmiljöer 
och att existerande teorier angående utformning av fysiska miljöer inte går att tillämpa online.  
 DM nämner även vikten av att av ha djup förståelse för konsumentbehov, då det finns 
risker att bli utbytt mot konkurrenter på några sekunder. Ett resonemang som styrks av Ha 
Kwon och Lennon (2007) som vidare nämner att de konkurrerande onlinesidor endast är ett 
klick bort. I linje med detta menar Li, Browne och Wetherbe (2006) att konsumenter kan 
påverkas till att stanna på onlinesidor, istället för att fortsätta till konkurrenters.  

Studiens empiri återger att plagg som presenteras i tilltalande sammanhang och 
tillsammans med matchande produkter kan skapa merförsäljning. Bitner (1992) presenterar 
forskning i linje med detta resonemang, som anser att produkter kan uppfattas mer positivt när 
de placeras i emotionellt tilltalande miljöer. Detta resulterar i att konsumenter utvärderar 
produkter på mer gynnsamma sätt. 
 
DM belyser vikten av konsumentinteraktion online. Detta går i linje med Li, Browne och 
Wetherbes (2006) resonemang kring att kommunikation med kundservice och konsumenter 
emellan kan öka försäljning, samt öka samhörighetskänslor mellan företag och konsumenter. 

DM återger att de kontinuerligt arbetar med att skapa helhetskänsla på onlinesidan. 
Företaget använder exempelvis färger som överensstämmer med deras grafiska profil, samt 
två återkommande typsnitt. Hon nämner även att de strävar efter tydlighet i produktbilder, 
vilket uppskattas av deras kunder. Detta går i linje med Bitners (1992) resonemang kring hur 
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kontinuitet i form av ordning, tydlighet och helhetsintryck påverkar individers utvärdering av 
miljöer positivt. 

5.2 Navigering   
Data från studiens empiri visar att samtliga observerade respondenter använder sig utav 
menyfält för att hitta den produkt hen söker. Lättnavigerade onlinesidor har positiv inverkan 
och tilltalar studiens respondenter. DM uttrycker särskilt att ett bra flöde och bra navigering 
på onlinesidor är centrala element för fungerande produktkatalog online som främjar köp. 
Studiens respondenter visar att svår navigering och ostrukturerade onlinesidor bidrar till att 
hen väljer att avstå från köp. DM påpekar även att smidig navigering på onlinesidor är 
nödvändigt för att besökare inte skall välja att fortsätta till konkurrerande sidor. Detta stöds av 
Palmer (2002) som påvisar navigering som ett nyckelelement på onlinesidor. Ha, Kwon och 
Lennon (2007) uttrycker även att företag bör använda sig utav sökfunktioner samt mappar och 
kategorier för att konsumenter skall kunna röra sig smidigt inom virtuella miljöer. Mappar 
och kategoriindelning sägs ha positiv inverkan på andel genomförda köp, på grund av att 
strukturerade shoppingupplevelser erbjuds (Ha, Kwon & Lennon 2007; Kim, Kim & Lennon 
2006; Mityko 2012). Palmer (2002) menar att onlinesidors användarvänlighet har starka 
kopplingar till om plattformar blir lönsamma eller inte. 
 
Insamlad data från observationer och intervjuer påvisar delade åsikter huruvida 
respondenterna upplever studiens fiktiva köpsituation som positiv eller negativ. De som 
upplever köpsituationen på hm.com som positiv, grundar sin inställning till att orienteringen 
fram till bestämd produkt är smidig. Det samband som data visar mellan positiv inställning till 
onlinesidor och uppfattning av lätt navigering får stöd av Daileys (2004) teori om att 
onlinemiljöer med genomtänkt design skapar positiva effekter vid användning, som kan skapa 
respons i form av att konsumenter återkommer till onlinesidor. 

5.3 Presentation av produkt 
Denna studie påvisar konsumenters positiva inställning till rörlig bild, då sju av nio 
respondenter anser att presentation av plagg med hjälp av rörlig bild förbättrar känslan av 
produkter. Dessa respondenter anser att rörlig bild ger tydligare förståelse för material samt 
passform och helhetskänsla. Forskare menar att ökad handel online gör det allt viktigare att 
använda sig av olika tekniker inom VMO (Khakimdjanova & Park 2005). Studiens 
empiriunderlag visar dock delade åsikter kring rörlig bild, då två respondenter påpekar att 
rörlig bild i form av catwalk kan upplevas billigt. DM ställer sig positiv till rörlig bild, men 
påpekar betydelsen av att det ska genera i lönsamhet och att företag ska ta beslut om det är ett 
verktyg värt att satsa på beroende på detta. Studien belyser även vikten av att konsumenter 
erbjuds att studera plagg i olika vinklar. Detta framkommer då sex respondenter, direkt eller 
indirekt, påpekar avsaknad av att kunna studera plagg från olika vinklar. Flertal respondenter 
nämner att bilder av produkters baksidor bidrar till tydligare visualisering av plaggs design. 
Ett verktyg som används frekvent av respondenterna då de studerar plagg är in-zoomning. 
Fem respondenter använder denna funktion innan de beslutar sig för att slutföra köp. 
Betydelsen av dessa verktyg styrks, då flera olika bilder i diverse vinklar, möjligheter till att 
zooma, samt att förstora plagg gynnar konsumenters informationsinsamling (Khakimdjanova 
& Park 2005). 
 
Att presentera plagg på verklig mannekäng visar sig vara av mycket stor betydelse, då 
samtliga av studiens respondenter är positiva till detta. De är eniga om att det bidrar till ökad 
förståelse för plaggs modell, proportioner och passform. Två respondenter uttrycker även att 
det ger klarare bild av plaggs passform. Resonemanget ovan styrks av Khakimdjanova och 
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Park (2005) som förklarar att presentation av plagg på verkliga mannekänger underlättar 
konsumenters förståelse för plaggsiluetter. Ytterligare forskare instämmer med att plagg på 
verkliga mannekänger är att föredra och har visat bidra till ökad köplust hos konsumenter 
(Yoo & Kim 2012; Kim, Kim & Lennon 2006). 

5.4 Information av produkt 
Denna studie presenterar att konsumenter inte lägger stor vikt vid att läsa produktinformation 
vid genomförande av köp online. Dock påpekar tre respondenter att informationen bör 
utvecklas, vara tydligare, samt mer inspirerande för att påverka till köp. Något som går i linje 
med Park och Kims (2003) resonemang om att konsumenter grundar köpbeslut utifrån 
information som ges online. I detta instämmer även DM, som belyser betydelsen av 
välarbetad produktinformation och hur detta kan leda till fler köp. Idag arbetar onlinesidor 
med produktinformation som verktyg för att skapa trygghet hos konsumenter vid köp online. 
(Kim, Kim & Lennon 2006). 
 
Storleksguide är enligt denna studie ett viktigt element för konsumenter, då åtta respondenter 
uppskattar detta verktyg. En respondent påpekar även att storlekstabeller kan vara avgörande 
faktor för att genomföra köp. Tidigare forskning nämner huruvida konsumenter inte fysiskt 
kan bedöma plagg vid köp online. Detta innebär att konsumenter främst grundar sina beslut 
utifrån information på företags onlinesidor (Park & Kim 2003), vilket resulterar i vikten av att 
företag erbjuder informationsverktyg, så som välarbetade storlekstabeller (Kim, Kim & 
Lennon 2006). 
 
I denna studie framkommer det att respondenterna inte lägger stor vikt vid 
detaljbeskrivningar. Dock påpekar respondent fem att hen önskar mer utförlig 
detaljbeskrivning än vad som presenteras på onlinesidan. Respondent två uttrycker att dålig 
information om material är faktorer som kan innebära att hen väljer att avvika från köp. Detta 
styrks av Park och Stoel (2002) som menar på att fibersammanssättning är ytterst viktig 
detaljinformation på onlinesidor. Dessa resonemang styrks utav forskning som presenterar 
vikten av utförlig och högkvalitativ information och hur detta resulterar i nöjda konsumenter 
(Park & Kim 2003) samt gör det möjligt att differentiera sig från konkurrenter (Flavián, 
Gurrea, & Orús 2009).  Dock finns det motsättningar kring då forskning tyder på att för 
mycket information även kan påverka konsumenter negativt (Kim, Kim & Lennon 2006). 
Information om tillverkningsland skapar inte mervärde för studiens respondenter. Detta går i 
linje med Park och Stoels (2002) resonemang om att information angående tillverkningsland 
inte prioriteras högt inför potentiella köp. 
 
Denna studie påvisar delade åsikter bland respondenterna om huruvida företag ska erbjuda 
konsumentrecensioner. Enligt fyra av studiens respondenter kan recensioner underlätta 
förståelse för plaggs storlek. Något som vidare styrks av Ma och Lee (2014) som pratar om 
recensioner som ett värdefullt verktyg för onlineföretag. Samt att det kan skapa tillförlitligt 
hos konsumenter då information kommer från oberoende källor. Respondenterna som ställer 
sig emot recensioner ser det som överflödig information, samt att det kan påverka eventuella 
köp negativt. Även detta påpekar forskare och förtydligar att recensioner kan manipuleras på 
oärliga sätt, samt att det ofta är väldigt nöjda, alternativt väldigt missnöjda konsumenter, som 
recenserar produkter (Zhu & Zhang 2010; Ma & Lee 2014). 
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6 Slutsats 
I detta kapitel kommer slutsatser att dras utifrån studiens insamlade empiri samt analys med 
återkoppling till presenterade teorier. Slutsatserna kommer vidare kopplas till studiens syfte 
och ge svar på studiens forskningsfråga; vad stimulerar och påverkar konsumenter på 
onlinesidor till att genomföra köp. 
 
Denna studie visar på att företag som lyckas frambringa positiva känslor hos konsumenter 
ökar sina chanser till större försäljning, detta då konsumenter blir mer villiga att genomföra 
köp. För att skapa positiva känslor hos konsumenter är det centralt för verksamheter att arbeta 
med stimuli som triggar och passar de konsumenter företag riktar sig till.  

Utifrån studiens resultat och analys visar det att företag måste anpassa onlinesidors 
grad av stimuli efter målgrupp och typkonsument. Detta beror på att för intensiv användning 
av diverse stimuli tenderar till att framkalla negativa känslor hos en del onlinekonsumenter. 
Effekter av negativa känslor, som ovilja att genom köp samt avvikande reaktioner, riskerar att 
öka på grund utav detta.  

Det är även centralt att sträva efter att skapa enhetliga onlinemiljöer genom arbete med 
tydlighet i bilder, typsnitt, färgval samt information och ha konsekvent navigering. Det ses 
tydligt att konsumenter tilltalas av onlinesidor som är lättnavigerade samt har tydlig struktur i 
layout och det är något som bidrar till att konsumenter är mer villiga till köp. 
 
Studien påvisar vikten av att arbeta med olika vinklar för att presentera produkter. Fler 
onlinekonsumenter ställer sig mycket positiva till rörlig bild då det skapar tydligare 
visualisering och helhetsbild av produkter. Verklig mannekäng ses även som ett viktigt 
verktyg att arbeta med på onlinesidor då majoriteten av konsumenter ställer sig positiva till 
detta.   
 
Efter denna studie kan det konstateras att välarbetad produktinformation på onlinesidor 
påverkar köpbeslut positivt. Storleksguide är något som bör finnas med enligt konsumenter, 
däremot visar observationer att verktyget inte används särskilt ofta.  

Sett till kundrecensioner på onlinesidor råder det delade åsikter huruvida det är ett 
verktyg som ska finnas.  
 
Det framgår tydligt att det är en komplex utmaning för företag att skapa onlinemiljöer som 
förser konsumenters behov och kan frambringa samma positiva känslor som i fysiska butiker. 
Företag måste förstå att individers personliga sinnesstämning skiljer sig och hur detta 
påverkar hens uppfattning av onlinesidor. Denna tanke bör vara central vid företags 
utformning av onlinesidor med målet att på bästa sätt nå ut till konsumenter och främja köp. 
Genom att företag förser sig med djupare förståelse för individer och deras behov ökar 
chanser till större försäljning och mer lönsamma hemsidor. 

7 Avslutande diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer vi utifrån egna tankar att diskutera studiens resultat och 
slutsatser. Vi kommer även att föra ett resonemang kring metodval och vidare ge förslag på 
framtida forskning.  
 
Att utforma virtuella miljöer med egenskaper som framkallar liknande känslor som i fysiska 
miljöer är komplext. I fysiska butiker erbjuds direkt interaktion med personal, möjlighet till 
taktil samt visuell upplevelse av produkter som kan påverka konsumenter på plats att 
genomföra köp. Dessa är exempel på viktiga trygghetskomponenter som kan vara svåra att 
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återskapa i onlinemiljöer. Virtuella verktyg stimulerar konsumenters olika sinnen och kan ha 
direkt inverkan på konsumenters beteende. För att skapa köptillfällen online krävs det att 
olika element samspelar. Denna studie har skapat djupare förståelse för vikten av detta och 
huruvida dess samspel förhöjer köpupplevelser. När element interagerar i harmoni skapas 
positiva associationer hos konsumenter, som kan resultera i ökad försäljning på onlinesidor. 
 
Konsumenter exponeras dagligen för hög grad stimuli online. I takt med ökad tillgänglighet 
och användarvänlighet skapas oändliga möjligheter att nå ut till konsumenter. 
Inspirationssidor som bloggar och liknande onlineplattformar kan vara bidragande faktorer till 
att dagens konsumenter förväntar sig mer av onlinesidor. Ökade krav och förväntningar hos 
konsumenter medför att företag måste anstränga sig hårdare för att lyckas online. Då det är 
väsentligt för konsumenters att känna trygghet vid köp online, är anpassade onlinesidor 
utformade för att tilltala företags målgrupp kritiskt. Vidare ser vi att samspel mellan olika 
stimuli samt välkoordinerade element förbättrar konsumenters upplevda trygghet. 
Majoritet av vetenskapliga källor i denna studie är eniga om vad som skapar positiva känslor 
hos konsumenter. Teori belyser att personliga uppfattningar och känslotillstånd är avgörande 
för genomförande av köp. Vi tror att nyckeln till framgång online är att företag möter 
konsumenter på mer personliga plan. Genom personlig kontakt och välutformade upplevelser 
ser vi ökade möjlighet för företag att skapa trygghet hos konsumenter. Studiens kvalitativa 
utgångspunkt har skapat utrymme för tolkning och beaktning av enskilda individers 
uppfattning. Detta möjliggör att vi kan presentera djupare data utifrån ett 
konsumentperspektiv som går i linje med forskning inom VMO. När företag arbetar med att 
uppnå mer personliga onlineupplevelser, bör de ständigt överväga huruvida användning 
utav specifika visuella verktyg generera lönsamhet.   
 
Recensioner är enligt studiens vetenskapliga underlag ett virtuellt verktyg som främjar köp. 
Vi anser att det är viktigt för företag att avgöra hur transparenta de vill vara och vilken grad 
av konsumentinteraktion de vill möjliggöra på onlinesidor. Positiva faktorer med recensioner 
ser vi vara den trygghet de kan skapa hos konsumenter. Dock anser vi att företag bör 
reflektera över vilket modesegment de verkar inom innan ett beslut tas om att använda sig 
utav detta verktyg. Vi tror att recensioner kan skapa associationer till företag som befinner sig 
i ett lägre prissegment där kvalitet inte ses som en självklarhet. Med detta sagt kan vi se risker 
i att exklusivare företag använder sig utav verktyget, där kvalitet ses som en större 
självklarhet och inte bör ha samma behov av att styrkas av kunder. 
 
Vi är medvetna om att vår metod har vissa brister.  Då vi har få respondenter är empirin 
aningen tunn. Av den anledning innehåller studiens referensram många källor, för att på så vis 
kunna göra det möjligt till mer rättvisande slutsatser och stärka resultat. De onlinesidor som 
används för studiens observationer har olika grad av igenkännselsefaktor, då nelly.com är mer 
bekant än joseph-fashion.com. Vi är även införstådda i eventuell kritik mot detta upplägg, då 
detta kan resultera i att respondenters svar påverkas och vinklas. Vi valde dessa två 
onlinesidor med utgångspunkt i att deras visuella uttryck skiljer sig markant från varandra, 
vilket skapar en tydligare grad av differentiering och underlättar vid datainsamling. Detta 
gjordes för att skapa tydligt underlag och öppna upp för goda slutsats- och 
diskussionsmöjligheter. Intervjuares närvaro under observationstillfällena kan även ha 
påverkat respondenters agerande och framkallat tillgjorda köpbeteende. Studien byggs även 
till stor del på SOR-modellen. I vissa aspekter och kontexter kan denna uppfattas aningen 
daterad, men då den ses som en grundpelare inom miljöpsykologi, anser vi ändå att denna 
litteratur är lämplig för studien.     
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För vidare forskning hade det varit intressant att undersöka vad som kan få konsumenter som 
idag undviker att handla online att bli frekventa onlinekonsumenter. En möjlig utgångspunkt 
skulle kunna vara i hur trygghet utvärderas och uppfattas beroende på ålder, kön och 
demografiska faktorer. Det skulle ytterligare vara intressant att undersöka om det är just 
trygghetsfaktorn som gör att konsumenterna undviker onlineköp idag.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1: Intervjufrågor med Helena Flodström Digital Manager, 
09.04.2015 

 
1. När man ska skapa en önskad atmosfär på en hemsida jämfört med i en fysisk butik, vilka 
fördelar respektive nackdelar ser du med att då verka digitalt? 
 
2. Du berättade att ni till hösten kommer att ni utveckla er hemsida. Vad är anledningen till 
detta och varför? 
 
3. Hur skulle du säga att ni arbetar med att locka den sökande konsumenten på internet och 
sedan stanna kvar på just er hemsida?  
 
4. Hur tänker ni vid design/planering av er hemsida? Färgsättning, bilder, typsnitt, översikt.  
 
5. Så vad anser du är de viktigaste visuella verktygen/funktioner för att kommunicera med ut 
till kund? Varför?  
 
6. Vilka funktioner på en hemsida tror du kommer vara de mest viktiga inom e-handel 
framöver? Varför?  
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9.2 Bilaga 2: Intervjufrågor samt observationsmall  
 
Hur många gånger i veckan besöker du en hemsida som säljer kläder? 
 
Aldrig   1-2 ggr   3-4   5 eller mer.  
 
Vilken är den främsta anledningen till att du skulle besöka ett klädföretags hemsida? 
 
Inspiration   Lagersaldo Hitta aktuell kampanj/ erbjudande  Kolla pris 
   
 
Genomföra köp  Annat:___________  
 

Uppgift 1: Kolla två hemsidors förstasida (Nelly och Joseph Fashion) 
Vilken hemsida tilltalar dig mest vid första anblick? 
 

• Varför tror du att du valde just den hemsidan?  
 

• Finns det något specifikt som tilltalar? 
 
(Be respondent att kika runt på hemsidan som tilltalar mest) 
Nämn tre saker som du tyckte var bra med hemsidan: 
 
(Be respondent att kika runt på den andra hemsidan, den som tilltalade minst) 
Varför var den andra sidan mindre tilltalande? 
 

• Fanns det något specifikt som störde din upplevelse? 
 
Vad får du för första känsla/intryck av respektive hemsida? (Varför?) 
 
Är förstasidan av hemsidan du valde lättöverskådlig? På vilket sätt? 
 
Vad tycker du om hemsidornas layout? (Utveckla) Typsnitt, färgsättning, bilder etc.  
 
Finns det någonting som du känner saknas för att ge en mer positiv  känsla för respektive 
hemsidan? 
 
Vad anser du om färgvalen på respektive hemsida? Hade någon annan färg varit bättre enligt 
dig? 
 
Vad har du för övergripande helhetskänsla på respektive hemsida?   
          
Uppgift 2. HM’s hemsida: Du ska inom konceptet “Trend” hitta en skjorta/blus som du vill 
köpa. (KLOCKA)       

• Tid  
• Hur hittar konsumenten produkten? - Given kategori eller sökmonitor    
• Filtrering eller genom scrollning  
• Hur ser konsumenten på bilderna? Tittar många gånger, noggrant, försöker zooma, 

växlar mellan olika detaljbilder    
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Följande intervju  
 
Hur skulle du beskriva din shoppingupplevelse? 
 
Upplevde du det enkelt och inspirerande? Varför/varför inte? 
 
Saknar du något som skulle underlätta din shopping? Vad och varför? 
 
Hade du velat att produkten presenterades på något mer sätt? Hur i sådana fall?  
 

• Tror du att en catwalk-film hade förbättrat din känsla för produkten?  
 

• Tycker du att det är viktigt att visa produkt på en modell? 
 
Skapar det ett mervärde för dig om du får information om produktens 
tillverkningsland/ursprungsland?   
 
Skulle du kunna ta hjälp av en storleksguide vid köp av kläder online? Anser du det som en 
viktig funktion? 
 
Får du någon känsla om produktens modell utifrån förklaringen på hemsidan? Vad kan 
förtydliga denna? 
 
Hade du velat se recensioner från tidigare kunder? I så fall varför/varför inte 
 
Har du handlat på någon av onlinesidorna? (Vilken, eller båda) 
 
Kan du tänka dig att genomföra ett köp på Nelly? Varför/Varför inte? 
 
Kan du tänka dig att genomföra ett köp på Josef? Varför/Varför inte? 
 
Finns det några specifika faktorer som skulle kunna göra att du väljer att avstå från att 
genomföra ett köp online? Nämn dessa. 
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