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Abstract 
 
In 2014, apparel and shoes was two of the product categories that resulted in most 
transactions online in Sweden.  As a result of the growing interest in e-commerce, companies 
in the fashion industry needs to develop visual merchandising strategies that can function just 
as well online as the ones in physical stores.  
 
In a study made by the American researchers Ha, Kwon and Lennon (2007), a taxonomy was 
developed in order to examine visual merchandising elements of apparel retail websites in 
Korea and The US. The purpose of this study is to test the taxonomy created by Ha et al. 
(2007) on websites targeted at the Swedish market This will be done by addressing the 
questions at issue; to examine if the visual merchandising elements that Ha et al. (2007) 
identified can be found on the web sites in this study and to examine whether there are new 
elements to identify on the web sites targeted at the Swedish market.  
 
A content analysis was used to examine online visual merchandising-themes on 50 Swedish e-
commerce sites. The themes analysed, with underlying elements, was environment, manner of 
presentation, path finding.  
 
In addition to these themes another one was added from a study made by Park and Stoel 
(2002), information. During the analysis several elements that was not included in the 
previous studies was discovered. These were also added to the taxonomy developed in this 
study.  
 
The findings of the study showed that some of the online visual merchandsing-elements 
differed on the Swedish market compared to previous studies. Also as mentioned, the 
taxonomy was further developed. This thesis will henceforth be written in Swedish.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Visual merchandising, e-commerce, online visual merchandsing, online path 
finding assistance, environment, manner of product presentation 
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Sammanfattning 
 
År 2014, var kläder och skor två av de varukategorier som resulterade i flest transaktioner 
online, i Sverige. Till följd av att e-handeln växer, behöver företag inom modeindustrin 
utveckla sin visual merchandising online, så att den är lika effektiv som i fysiska butiker.  
 
De amerikanska forskarna Ha, Kwon och Lennon (2007) utvecklade i en studie en taxonomi 
där de undersökte visual merchandsing-element på den koreanska och amerikanska e-
handelsmarknaden. Syftet med denna studie är att testa den taxonomi som Ha et al. (2007) 
utvecklade, på e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden. Resultatet jämförs med 
den tidigare studien av Ha et al. (2007), följaktligen e-handelssidor på den koreanska och 
amerikanska marknaden. Detta utförs genom att undersöka om de visual merchandsing-
element som Ha et al. (2007) identifierade återfinns på e-handelssidor riktade mot den 
svenska marknaden, samt om det finns nya visual merchandising-element som kan 
identifieras på e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden. 
 
Som metod användes en innehållsanalys där online visual merchandsing-teman studerades på 
50 e-handelssidor riktade mot den svenska marknaden. De teman, med underliggande 
element, som analyserades var navigering, e-handelsmiljön och produktpresentation.  
 
Utöver dessa teman lades ytterligare ett tema till, från en studie gjord av Park och Stoel 
(2002); information. Flertalet andra element observerades som inte fanns med i den tidigare 
taxonomin av Ha et al. (2007) och dessa adderades till studien.  
 
Resultatet visade att vissa av elementen inom online visual merchandsing på den svenska 
marknaden skiljde sig från de resultat Ha et al. (2007) presenterade i sin studie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Visual merchandising, e-handel, online visual merchandsing, 
konsumentbeteende, navigering, e-handelsmiljö, produktpresentation 
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet presenteras e-handelns utveckling på den svenska marknaden, vad visual 
merchandising är och hur det kan användas för att skapa en attraktiv butiksmiljö. Begreppet 
visual merchandising kommer även att vidareutvecklas och förklaras ur ett e-
handelsperspektiv. Slutligen presenteras problemdiskussionen som leder fram till syfte och 
frågeställningar. 
 

1.1 Introduktion 
 
Drygt var tredje svensk handlar via Internet minst en gång per månad och i takt med att e-
handeln växer sker allt fler transaktioner via Internet (E-barometern 2015). Undersökningen 
visar också att ökningen har inneburit en omställning för företag verksamma inom 
detaljhandeln, däribland modeindustrin. Under år 2014 upplevde dessutom nästan vartannat 
svenskt e-handelsföretag att konkurrensen ökade från utländska företag (E-barometern 2015). 
E-handeln i Sverige omsatte under år 2014 42,9 miljarder kronor, vilket utgjorde 6,4 procent 
av den totala omsättningen inom svensk detaljhandel. Detta innebar en ökning med 16 procent 
från föregående år (E-barometern 2015). Kläder och skor var år 2014 en av varugrupperna 
som resulterade i flest transaktioner över Internet i Sverige, och totalt 12 procent av all 
försäljning som skedde online tillhörde denna varugrupp (E-barometern 2015).   
 
E-barometern (2015) visar att konsumenterna blir allt mer tekniskt kunniga och handel via 
Internet sker genom fler kanaler än tidigare. Att handla online via smarta telefoner är ett 
exempel på detta och något som allt fler behärskar (E-barometern 2015). Kläd- och 
skobranschen befinner sig för närvarande i en tillväxtfas inom e-handeln och utvecklingen 
drivs av en ökad mognad från bland annat företagens håll, som har förstått betydelsen av 
hemsidans presentation och utformning (HUI Research 2013). 
 
I takt med att e-handeln utvecklas står företag inför stora utmaningar, som till stor del handlar 
om att synas på rätt plats och skapa en upplevelse för kunden online som kan mätas med den i 
fysiska butiker (E-barometern 2015). Med bakgrund i detta inriktar sig denna studie på online 
visual merchandising, som syftar till att skapa en upplevelse som är så lik den fysiska 
butiksupplevelsen som möjligt (Ha et al. 2007).  
 

1.2 E-handeln och visual merchandising 
 
Det finns drygt 1400 miljoner användare av Internet och mer än 70 miljarder webbplatser i 
världen, vilket gör möjligheterna för handel oändliga genom detta forum (Flavian, Gurrea & 
Orús 2009). Då kläder och skor utgör en stor andel av det som köps över Internet (E-
barometern 2015) finns det potential för företag som säljer dessa produkter att nå ut till den 
stora massan. Ha et al. (2007) beskriver kläder, skor och accessoarer som 
”upplevelseprodukter”. Med detta menar de att produktens kvalitet endast går att bestämmas 
efter att kunden har genomfört köpet. De hävdar att detta gör e-handel till en något mer kritisk 
process än den att gå in och handla i en vanlig butik, där det går att känna på och prova varan 
innan ett beslut fattas om varan tillfredsställer ett behov eller ej. Detta ger upphov till mer risk 
för konsumenten i jämförelse med ett vanligt butiksköp (Ha et al. 2007). 
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För att underlätta konsumentens inköpsprocess samt locka dem till köp används visual 
merchandising (Diamond & Diamond 2007). Diamond och Diamond (2007) förklarar visual 
merchandising som den strategiska presentationen av ett företag och dess produkter. De 
menar att visual merchandising inkluderar alla visuella funktioner för en butiksmiljö men kan 
även verka som marknadsföring. Det inkluderar produktpresentation, butiksdesign, 
skyltdockor, rekvisita och material, belysning, grafik, och skyltning (Diamond & Diamond, 
2007). Swathi och Anuraag (2010) definierar visual merchandising som den mest fördelaktiga 
presentationen av produkter utefter färgkoordination, placering av varor samt hur väl 
produkten kan tala för sig själv utefter detta. De hävdar att visual merchandising handlar om 
att utföra dessa processer på ett sådant sätt att potentiella kunder stannar upp och reagerar på 
en produkt på grund av att den är placerad, exempelvis, på ett vis som gör att kundens intresse 
väcks.  
 
Park, Jeon och Sullivan (2014) påstår att en stark visual merchandising bidrar till 
differentiering för varumärken genom kulturella symboler och associationer. De hävdar att de 
strategiska rollerna inom visual merchandising handlar om att kommunicera varumärket och 
dess erbjudande till målgruppen samt differentiera varor från konkurrenter som säljer liknande 
produkter. De menar även att kunders perception av det visuella arbetet kan innebära ett ökat 
intresse för varumärket samt motivera till ytterligare besök. Law, Wong och Yip (2010) 
beskriver intrycket av en positiv atmosfär som positivt relaterat till kundnöjdhet. De hävdar 
att de två stora delarna som ska täckas in i arbetet med visual merchandising är exteriören 
samt inredningen. De tar även upp det faktum att sammansättningen och utplaceringen av 
skyltdockor, hyllor, hängare och provrum spelar in när en lämplig shoppingatmosfär skapas. 
Kombinationen av färg och ljussättning spelar även den en kritisk roll för att lyckas influera 
en möjlig kund till köp (Law et al. 2010). För att bidra till impulsköp använder företag även 
skyltning som signalerar speciella erbjudanden (Banarjee & Yadav 2012). Andra metoder 
som används i fysiska butiker är att visa plagg tillsammans på provdockor och samlade ytor 
för att öka merförsäljning genom kompletterande produkter (Yoo & Kim 2012). 
 
Ha et al. (2007) förklarar att syftet med visual merchandising för e-handel är att ge 
upplevelser som är så nära butiksupplevelsen som möjligt för att minska den potentiellt 
upplevda risken relaterad till bristen på fysisk kontakt med butiken och varor. Enligt 
McCormick och Livett (2012) är många konsumenter fortfarande av åsikten att det är svårt att 
ersätta fysiska butiker. De hävdar även att onlinebutiker därför behöver kunna erbjuda verktyg 
som gör att kunden känner en interaktion med produkten. McCormick och Livett (2012) 
menar också att företag kan, genom sina onlinebutiker, styra och kontrollera hur produkterna 
slutligen visas inför kunden på ett effektivare sätt än i fysiska butiker. De identifierar två 
generella faktorer som ingår i samspelet mellan kunder och modekläder i onlinebutiker; hur 
produkten visas upp samt mer generell information om mode och rådande trender online. Den 
första faktorn, hur företaget väljer att visa upp produkterna, kan delas in i olika grupper 
beroende på om kunden anser det vara praktiskt eller främst förenat med nöje eller inspiration 
(McCormick & Livett 2012). Detta har i sin tur en inverkan på attityden och intentionen till 
köp (McCormick & Livett 2012). Den andra faktorn, information om mode på en e-
handelssida, kan exempelvis innefatta sidor med stilrådgivning eller med information gällande 
rådande trender (McCormick & Livett 2012). Dessa är främst förenat med inspiration och 
nöje för kunderna, men kan även ha en praktisk nytta, exempelvis information om hur man 
kan styla ett plagg (McCormick & Livett 2012). 
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1.3 Problemdiskussion 
 
Vid de tillfällen den visuella miljön inte lever upp till konsumentens förväntningar, skadas 
företagets varumärke (Ha et al. 2007). Av denna anledning är det av vikt att företag har 
kunskap om visual merchandising, för att vara konkurrenskraftiga (Ha et al. 2007). Ha et al. 
(2007) menar att omställningen från att handel endast skett via fysiska butiker till att numera 
ske i kombination med e-handel innebär att företag behöver översätta sin strategi inom visual 
merchandising för att göra den framgångsrik även online. De hävdar även att e-handeln är en 
mer kritisk process än att handla i en vanlig butik; dels på grund av att kläder kan vara svåra 
att bedöma på Internet samt att sociala faktorer, så som bemötande från butiksbiträden, uteblir 
vid e-handel. Ha et al. (2007) studerade detta ämne genom en kvantitativ innehållsanalys. I 
studien undersökte de vilka element, till exempel olika delar i produktpresentationen, e-
handelssidor innehåller. De utvecklade en taxonomi med faktorer som driver online visual 
merchandsing. Taxonomin skapades till grund för fortsatt forskning inom 
konsumentbeteende. Studien utgjordes av en undersökning där 50 amerikanska och 50 
koreanska e-handelssidor inriktade på kläd- och skobranschen studerades. De online visual 
merchandising-element Ha et al. (2007) valde att studera baserades på element från visual 
merchandising för fysiska butiker. De delade in elementen efter tre teman; navigering, miljö 
samt produktvisning. I studien är inte information om produkterna inkluderat, något som 
däremot Park och Stoel (2002) tog upp i sin studie där de granskade 31 amerikanska 
onlinebutiker och dess informationsutbud kring produkterna som förmedlades. Detta kommer 
att beaktas även i denna studie tillsammans med de tre teman som Ha et al. (2007) arbetade 
efter.  
 
Någon liknande studie har ännu inte gjorts på den svenska e-handelsmarknaden och därför 
finns ett behov av en utökad online visual merchandising taxonomi för den svenska 
marknaden. Studien som Ha et al. (2007) utförde bör även uppdateras då det gått åtta år sedan 
den genomfördes och nya visual mechandising-element kan ha tillkommit och bör 
identifieras.  
   

1.4 Problem och syfte 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion kommer syftet med denna rapport att vara att testa 
den taxonomi som Ha et al. (2007) utvecklade, på e-handelssidor riktade mot den svenska 
marknaden. Resultatet kommer att jämföras med den tidigare studien av Ha et al. (2007) och 
följaktligen e-handelssidor på den koreanska och amerikanska marknaden. Detta kommer att 
göras genom att besvara följande frågeställningar: 
 

-‐ Återfinns de visual merchandsing-element som Ha et al. (2007) identifierade, på e-
handelssidor riktade mot den svenska marknaden? 

-‐ Finns det nya visual merchandising-element som kan identifieras på e-handelssidor 
riktade mot den svenska marknaden? 
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2 Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen introduceras ett bredare perspektiv av teorier inom 
konsumentbeteende och hur dessa kan appliceras på kläd- och skobranschen. Därefter 
presenteras relevanta teman inom visual merchandising; navigering, e-handelsmiljön, 
produktpresentation samt information. De tre första temana är tagna från studien av Ha et al. 
(2007) men ytterligare teorier kring dessa tillkommer. Under information presenteras 
forskning från Park och Stoel (2002). Se bilaga 1 för sammanställning av tidigare forskning.  

2.1 Konsumentbeteende 
 
Studier gjorda på konsumenters vanor och beteenden när det kommer till e-handel har visat att 
dessa är både komplexa samt influerade av både interna faktorer och miljörelaterade stimulis 
(Peng & Kim 2014). Chang, Eckman och Yan (2011) urskiljer att det råder delade meningar 
om vad som bidrar till att en konsument fullbordar ett köp, de konstaterar att Rook och 
Fishers (1995) forskning tyder på att det är kundens benägenhet att spontant och utan att 
reflektera som definierar en konsuments inköpsbeteende. Mattila och Wirtz (2008) menar 
däremot att butiksmiljöstimulis som sociala faktorer, som exempelvis bemötandet från 
personalen, påverkar inköpsprocessen för en kund positivt. Utöver detta kan miljöstimulis 
som omgivning och design påverka kunden (Mattila & Wirtz 2008).  
 

2.2 S-O-R 
 
Stimulus-Organism-Response-paradigmet (S-O-R) utvecklades 1974 av Mehrabian och 
Russel för miljö- och omgivningsrelaterad psykologi och är behjälplig för att förstå 
kundbeteenden utifrån produktpresentation. S-O-R-modellen förklarar hur 
omgivningsrelaterade stimuli (S) påverkar konsumentens tillstånd, organism, (O) vilket i sin 
tur påverkar hur konsumenten uppfattar situationen/produkten i fråga, response, (R) 
(Mehrabian & Russel 1974). Yoo och Kim (2012) diskuterar närmande- (approach) och 
undvikandebeteende (avoidance) (R). Med detta menas hur tillmötesgående kunden är till 
situationen eller produkten. Bakker et al. (2014) menar att en omgivning (S) ger upphov till 
tre känslor; tillfredställelse (pleasure), upphetsning (arousal) och dominans (dominance). 
Dessa tre känslor kan leda till en mängd olika känslomässiga reaktioner gentemot 
omgivningsstimuli. Ett närmandebeteende indikerar att konsumenten trivs i situationen, att 
kunden inte gärna lämnar utan hellre stannar och interagerar med personalen. Ett 
undvikandebeteende visar på motsatsen – konsumenten trivs inte och har helst ingen kontakt 
med personalen.  
 
För att kunna applicera denna modell på kläd- och skobranschen har Wu, Ju, Kim, 
Damminga, Kim och Johnson (2013) studerat den inverkan miljöstimulin som omgivning, 
design, sociala signaler, känslomässiga reaktioner (som glädje och upphetsning) samt 
kognition spelar in för hur konsumenter beter sig inför köp. Studien gjordes även för att 
bekräfta sambandet mellan kombinationerna av S-O-R-modellen för kläd- och skobranschen 
(Wu et al. 2013). De fastställde bland annat samband mellan omgivningsfaktorer (S) och 
försökspersonernas känslomässiga tillstånd (O) samt mellan försökspersonernas 
känslotillstånd (O) och inställning till köp (R) (Wu et al. 2013). Ytterligare studier som Wu et 
al. (2013) granskat visar på betydande kopplingar mellan en butiks design och 
omgivningsfaktorer (S) samt försökspersonernas uppfattningar om servicen, produktkvaliteten 
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samt priset (O). Butikens design och omgivningsfaktorer kan delas in i olika element och 
användas för att granska butikers visual merchandising; navigering, e-handelsmiljön och 
produktvisning. 
 

2.3 Visual merchandising element 

2.3.1 Navigering 
 
För att hitta varor måste konsumenten kunna navigera sig i butiken (Ha et al. 2007), 
detsamma gäller för handel via Internet. När tydliga vägar inte tillhandahålls får konsumenten 
det svårt att ta sig runt samt blir osäker på var han eller hon ska börja. Enligt Ha et al. (2007) 
så associeras svårigheter med navigering även med för mycket skyltning och produkter. 
Frånvaron av tydlig navigering kan även spela in på konsumentens upplevda produktkvalitet. 
Ha et al. (2007) hävdar att detta stödjer, generellt, relationen mellan visual merchandising och 
närmande- och undvikandebeteenden, R:et i S-O-R-modellen.  
 
En sidkarta tillhandahålls för att strukturera upp hemsidan för konsumenten, så att denne 
lättare kan navigera sig på e-handelssidan (Ha et al. 2007). Sidkartan visar allt innehåll som 
hemsidan erbjuder, ofta i form av ett träd eller en tabell med rubriker och underrubriker (Ha et 
al. 2007). En sökmotor är också behjälplig för konsumenten att använda för att navigera sig 
på hemsidan (Ha et al. 2007). Sökmotorn används för att söka efter produkter och varumärken 
i sortimentet. 
 
I praktiken så skulle butikslayout kunna översättas till avdelningar i butiken samt 
produktanvisningar till produktkategorier och möjligheten till att söka på varor efter olika 
kriterier, på e-handelssidor (Ha et al. 2007). Produktklassificering och hur tillgängligt 
konsumenten presenteras för olika produktkategorier spelar en viktig roll för hur väl 
informationen på webbsidan kommuniceras till användaren (Djamasbi, Siegel, Skorinko & 
Tullis 2011). Att vägleda konsumenten under dennes besök på sidan kan förbättra 
kommunikationen och därmed användarens upplevelse (Djamasbi et al. 2014). Djamasbi et 
al. (2014) hävdar att ett sätt att vägleda användaren är genom visuell hierarki, med det menas 
att leda användare på vilket sätt och i vilken ordning han eller hon ska granska informationen 
på sidan. De menar att detta kan uppnås genom val av element samt deras attribut, till 
exempel storlek och placering. De hävdar även att placeringen av bilder eller grafik på en sida 
kan påverka den ordning i vilken sidelementen ses. Oftast noteras information genom att 
användaren först går igenom de bilder som finns och för att sedan läsa vad som står 
(Djamasbi et al. 2014). På samma sätt kan storleken på element på en sida påverka i vilken 
ordning de visas; stora objekt uppfattas ofta som viktigare och är därför mer benägna att ses 
innan mindre objekt (Djamasbi et al. 2014).  Djamasbi et al. (2014) menar att var elementet 
placeras är en nyckelfaktor för att bestämma dess plats i visningsordningen. Här gäller 
ungefär samma logik, element som är placerade högt upp på en sida anses viktiga och är ofta 
de som genomgås först.  
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2.3.2 E-handelsmiljön 
 
E-handelsmiljön kan beskrivas som ett online visual merchandising-element som indirekt 
relateras till produktvisning och försäljning, genom att influera konsumentens upplevelse på 
sidan (Ha et al. 2007). En introsida syftar till att skapa ett starkt intryck och är placerad innan 
konsumenten kan gå vidare till själva hemsidan. Introsidor kan innehålla exempelvis 
intromusik, bilder eller videoklipp (Ha et al 2007). Anledningen till att introsidor inte används 
särskilt frekvent antas bero på att nedladdningstiden för hemsidan blir längre, vilket kan 
försämra kundnöjdheten (Yang et al. 2003).  
 
Enligt Ha et al. (2007) så används musik som ett visual merchandising-element för att locka 
in potentiella kunder i fysiska butiker. På samma sätt menar författarna att detta kan användas 
för e-handelssidor. Genom musik på exempelvis introsidan eller musik som spelas under hela 
kundens besök, kan ett intresse väckas för de som besöker hemsidan. Enligt Kim, Kim och 
Lennon (2009) tyder tidigare forskning på att de positiva känslor som musik kan generera kan 
överföras till en produkt och på så vis förbättra kundens produktutvärdering. Ett exempel på 
detta är att musik med högt tempo har visat sig öka närmande-beteendet (approach) till 
produkterna (Wu, Chen & Yen 2008).  Kim, Kim och Lennon (2009) testade sedermera detta 
genom ett webbexperiment med 272 kvinnliga deltagare, där de fick navigera sig genom en 
hemsida, skapad endast för experimentet. Författarna identifierade att musiken inte hade 
någon inverkan på konsumenternas känslomässiga reaktioner. En senare studie gjord av Ding 
och Lin (2011) visar däremot att bakgrundsmusik kan vara effektfullt och ökar upphetsningen 
av att handla online, men främst då det gäller inköp av det hedoniska slaget. När det däremot 
gäller inköp av produkter som konsumenten vill ha praktisk nytta utav kan musiken istället 
hindra hur mycket information som konsumenten uppfattar om produkten (Ding & Lin 2011). 
 
Erbjudanden är alla visuella element som används för att informera konsumenten om 
särskilda erbjudanden, till exempel rea (Ha et al. 2007). De kan kommuniceras genom bild, 
text eller en kombination av båda (Ha et al. 2007).  
 
Bakgrundsfärger, textfärger och färg som omger produkterna vid produktvisning är exempel 
på färgval i onlinemiljöer (Ha et al. 2007). Studier har visat att färger i en handelsmiljö har en 
inverkan på konsumenters vilja eller ovilja till köp, då det påverkar deras humör och känsla 
(Wu, Ju, Kim, Damminga, Kim & Johnson 2013). Olika faktorer spelar in, exempelvis om 
färgerna är varma eller kalla samt dess ljusstyrka och mättnad (Wu et al. 2013). Varma färger 
förknippas med upphetsning och ångest, medan kalla färger förknippas med lugn och tvärtom 
minskar upphetsningen (Wu, Chen & Yen 2008). Nicholas Kluge, Königsfeld, Fassnacht och 
Mitschke (2013) menar att kalla färger med dess avslappnande effekt därför bidrar till att 
kunderna får en mer positiv attityd till en hemsida. Deras studie har även visat att dyrare 
märken oftare använder sig av mörkare bakgrundsfärg på deras onlinebutiker än andra. Wu, 
Lee, Fu och Wang (2013) har även de funnit kopplingar mellan färger och köpintention hos 
konsumenter. Deras resultat visar att livliga och starka färger i en onlinebutik skapar en glad 
känsla hos konsumenten, vilket därmed leder till högre köpintention. Olika färgpreferenser 
kan dock bero på kulturella skillnader, vilket exempelvis resultaten i Wu, Chen och Yens 
(2008) studie kan vara ett tecken på där de undersökte taiwanesiska studenters preferenser. I 
studien föredrog de taiwanesiska studenterna en varm röd bakgrund framför en kall blå på 
onlinebutiker, något som kan bero på att rött förknippas med glädje i kinesisk kultur (Wu et 
al. 2008).   
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2.3.3 Produktpresentation 
 
Hur produkter presenteras i onlinebutiker innefattar många olika faktorer: från vilka vinklar 
produkten är fotograferad, om 3D-rotation är möjlig samt zoomning och tyg- och färgprover. I 
denna kategori ingår även om produkten är presenterad hängande eller på provdocka/modell 
samt eventuella förslag på matchning med andra produkter. Yoo och Kim (2012) menar att 
valet att visa plagget enskilt på e-handelssidan alternativt kombinerat med andra produkter har 
visat sig vara avgörande vid en köpsituation för kunden. I fysiska butiker visas ofta ett plagg 
tillsammans med andra kompletterande plagg samt accessoarer, istället för att visas ensamt 
(Yoo & Kim 2012). Det beror dels på att kombinationen ger ett bättre helhetsintryck för 
kunden, samt på grund av att det kan bidra till merförsäljning av den kompletterande 
produkten (Yoo & Kim 2012). Ha et al. (2007) anser att sättet som produkterna visas upp på 
är väsentligt för att kunden ska känna sig trygg i köpet via en hemsida. Till exempel är det 
viktigt att kunden har möjlighet att se produkten från flera vinklar och gärna i kombination 
med andra plagg och eventuellt på en person, så att risken för att göra en missbedömning av 
varan i så stor mån som möjligt reduceras. 
 
Produktvisningssätt innebär från vilka vinklar produkten är fotograferad; framifrån, bakifrån 
eller från sidan (Ha et al. 2007). Produktvisningsmetod är istället på sättet produkten visas, i 
2D eller 3D (Ha et al. 2007), det vill säga en bild/ett fotografi eller en rörlig bild. Kim et al. 
(2009) beskriver att tidigare forskning har visat att användande av 3D-rotation vid 
produktvisning ger både ett funktionellt och hedoniskt värde för kunden medan 2D-visning 
endast underlättar på ett funktionellt sätt. Utifrån detta menar Kim et al. (2009) att 3D-visning 
är mer effektivt än 2D-visning för att reducera konsumentens upplevda risk samt att öka 
underhållningsvärdet. Även forskning inom marknadsföring online stödjer denna studie och 
Li, Daugherty och Biocca (2002) menar att konsumentens upplevda risk sjunker när 
produkten kan visas upp i 3D. Inom e-handel så är det fortfarande relativt ovanligt att 
produkter visas genom 3D-visning (Kim et al. 2009). McCormick och Livetts (2012) studie 
visar att konsumenter anser att en video på en modell som visar plagget på en catwalk, i 
anslutning till produktsidan, är ett användbart hjälpmedel. Detta för att enklare kunna 
visualisera hur plagget kan se ut på; dess passform, färg och tyg. Denna information har visat 
sig leda till högre intentioner till köp hos kunderna (McCormick & Livett 2012). Dessutom 
bidrar videon till en hedonisk effekt och är förenat med nöje enligt konsumenterna 
(McCormick & Livett 2012).  
 
Utöver produktvisningsätt, framifrån, bakifrån och från sidan, kan en detaljerad visning hjälpa 
konsumenten att undersöka produkten noggrannare (Ha et al. 2007). Zoomningsalternativ kan 
erbjudas i antingen 2D eller 3D. Sannolikheten för att en kund kommer att visa en närbild av 
varan, om möjligheten finns, är stor och hela 44 procent menar att deras intention till köp ökar 
när möjligheten till zoomning av produkten finns (Ha et al. 2007). McCormick och Livett 
(2012) hävdar att zoom-effekten är en praktisk effekt som underlättar användarvänligheten 
och där med bidrar till förtroende, vilket i sin tur leder till högre avsikt till att köpa produkten.  
 
Färg och tyg kan visas som prover i samband produktvisningen på en e-handelssida. I studien 
av Ha et al. (2007) visade det sig att färgprov fanns tillgängligt i samtliga onlinebutiker. I 
vissa fall används även färgprovet som ett tygprov (Ha et al. 2007).  
 
Kläder är i onlinebutiker, oftast presenterade utlagda platt, hängande på en galge, på en 
provdocka eller på en modell (Kim et al. 2009). Kläder som visas på en modell ger en mer 
realistisk bild av hur plagget sitter på kroppen och hur det faller. Kim et al. (2009) förklarar 
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att en sådan visning kan kallas kvasi 3D-visning, i och med att rotationen saknas. 
Produktvisning på en modell har via studier visat sig leda till positiva känslomässiga 
reaktioner hos konsumenter (Kim et al. 2009). Andra studier har visat att 89 procent av 
konsumenterna föredrar att se plagget på en modell istället för en provdocka eller enbart 
plagget utlagt (Khakimdjinova & Park 2005). Yoo och Kim (2012) har genom en studie funnit 
resultat gällande om onlinebutiker bör inkludera modellers ansikten vid foton av produkterna; 
då modellens ansikte är bortklippt uppfattar den potentiella köparen mer information om 
själva produkten, något som antas bero på att ett attraktivt ansikte kan vara avledande. 
 
Yoo och Kim (2012) hävdar att plagg som visas tillsammans med kompletterande plagg på en 
e-handelssida gör att kunderna uppfattar mer information om plagget och även är mer nöjda 
med upplevelsen vilket bidrar till högre avsikter att handla. Andra funktioner som kan finnas 
tillgängliga för konsumenten är bland annat interaktiv matchning samt förslag för hur 
produkten kan kombineras för att passa olika tillfällen (Ha et al. 2007).  
 

2.3.4 Information online 
 
En studie av Park och Stoel (2002) gjord på 31 ledande amerikanska onlinebutiker har visat 
att grundläggande information så som produkternas pris, fiberinnehåll, storleksmått och 
tillverkningsland, fanns representerat på de allra flesta butikers hemsidor. Färre än hälften av 
de undersökta e-handelssidorna inkluderade däremot upplevelseinriktad information, 
exempelvis materialbeskrivning, modegrad och stil på plagget. Detta är något som Park och 
Stoel (2002) menar bör inkluderas då det gäller produkter nya för säsongen med hög 
modegrad, som för kunden kan innebära hög upplevd psykosocial risk.  
 
Utöver informationen om själva produkten kan e-handelsföretag även inkludera information 
om mode. Detta kan exempelvis innefatta sidor med stilrådgivning eller med information 
gällande rådande trender (McCormick & Livett 2012). Enligt McCormick och Livett (2012) 
är informationen om mode främst förenat med inspiration och nöje för kunderna. Det kan 
dock även bidra till praktisk nytta och ett exempel på detta är information om hur man kan 
styla ett plagg (McCormick & Livett 2012).  
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3 Metod 
 
I detta kapitel förklaras hur och varför metoden, innehållsanalys, har valts ut. En genomgång 
ges av hur urvalet av de 50 e-handelssidorna har gått till och vilka kriterier de behövde 
uppfylla för att inkluderas i innehållsanalysen. I metodkapitlet ingår även en utförlig 
beskrivning av hur innehållsanalysen genomfördes och hur alla delar analyserades. Se bilaga 
2 för fullständigt schema för innehållsanalysen. 

3.1 Informationsbehov 
 
För att kunna besvara frågeställningarna och syftet gjordes en innehållsanalys på 50 olika e-
handelssidor. Detta för att kunna testa den taxonomi som Ha et al. (2007) utvecklade för den 
amerikanska och koreanska marknaden. Ha et al. (2007) taxonomi användes till analysen av 
online visual merchandising på e-handelsföretagen som är verksamma på den svenska 
marknaden. Innehållsanalysen har utförts i likhet med den Ha et al. (2007) gjorde när de 
skapa en taxonomi för den amerikanska och koreanska e-handelsmarknaden riktad mot kläder 
och skor. Innehållsanalysen gjordes med utgångspunkt i fyra olika teman som i sin tur hade 
underelement och underkategorier. Alla teman berörde hur hemsidor arbetar med visual 
merchandising för att nå ut med sina produkter.   
 
De fyra teman som innehållsanalysen grundats på är navigering, miljö, produktpresentation 
samt information om produkten. De tre förstnämnda temana är identiska med de teman Ha et 
al. (2007) presenterade i sin studie. Valet att ta med dessa gjordes för att sedermera kunna 
analysera länderna emellan samt se likheter och skillnader. I studien av Ha et al. från 2007 
beaktades inte det fjärde temat, information. Det temat kommer från Park och Stoels (2002) 
studie, vilka gjorde en liknande studie som Ha et al. (2007), men syftet var istället att 
undersöka tillgänglighet av information på amerikanska e-handelssidor. Utifrån Park och 
Stoels (2002) studie har de väsentliga delarna valts ut och inkluderats. Även dessa element har 
innefattats i studien för att bidra till ytterligare en jämförelsemöjlighet. De 50 utvalda 
hemsidorna analyserades systematiskt utifrån ett observationsschema, där en förvald kod 
användes för att markera det eller de alternativ som stämde in på hemsidan. Koden var 0 för 
nej, att alternativet inte fanns på hemsidan och 1 för ja, att alternativet fanns på hemsidan. 
Analysen utgick från de fyra temana som bestämts, som i sin tur hade element med 
tillhörande alternativ. För varje underelement fanns ett varierande antal alternativ som 
kodades med 0 eller 1, beskrivet ovan. Att ett alternativ fanns uteslöt inte ett annat - varje 
alternativ som stämde kodades med 1. Då den svenska marknaden är något begränsad gjordes 
valet att analysera både single-brand stores, butiker säljandes endast ett märke, och multi-
brand stores, företag som istället säljer flera märken (Basu, Sengupta & Guin 2012). 
 
När innehållsanalysen genomfördes påträffades flertalet visual merchandising-element på e-
handelssidorna som Ha et al. (2007) inte har beaktat i sin studie. För att uppdatera taxonomin 
har därför dessa element inkluderats i denna innehållsanalys och studerats på samtliga 
onlinebutiker. Elementen som har lagts till hör dels till temat produktpresentation men även 
till information.  
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3.2 Studiens design 
 
I och med att studien är inspirerad av det deduktiva synsättet, där befintliga teorier testas 
(Bryman & Bell 2011), har en innehållsanalys genomförts. Innehållsanalys är en 
undersökningsmetod som genererar en objektiv, systematisk och kvantitativ beskrivning av 
det innehåll som kommuniceras (Bryman & Bell 2011). Online visual merchandising är en 
slags visuell kommunikation och för att granska denna på ett metodiskt sätt lämpar sig 
innehållsanalys väl. Denna metod används även för att kunna jämföra resultatet med det Ha et 
al. (2007) presenterade, då även den studien baserades på en innehållsanalys. I resultatkapitlet 
inkluderas resultaten från studierna av Ha et al. (2007) och Park och Stoel (2002) för att 
sedermera kunna analyseras och jämföras med insamlad empiri. Enligt Bryman & Bell (2011) 
är en fördel med metoden att den är transparent och därmed kan studien enkelt replikeras samt 
byggas på med ytterligare studier. Vilket i detta fall är relevant, då en förhoppning är att 
rapporten kan ligga till grund för ytterligare forskning inom området. Inom 
företagsekonomisk forskning har innehållsanalys använts då det är en flexibel metod som kan 
appliceras på en varierad mängd ostrukturerad information, som exempelvis webbsidor 
(Bryman & Bell 2011). 
 

3.2.1 Urval 
 
För att ta fram ett urval så bestämdes först vilken som var den önskade målpopulationen. I och 
med att studien avser att rikta sig mot den svenska marknaden, fattades först ett beslut om vad 
som faktiskt var den svenska marknaden. Resultatet blev att alla svenska företag, oavsett om 
hemsidan var översatt till engelska, kunde inkluderas. Utöver detta bestämdes att alla företag, 
oavsett ursprungsland, som översatt sin hemsida till svenska även kunde inkluderas i och med 
att detta indikerar att företaget riktar sig mot den svenska marknaden. För att uppnå en korrekt 
urvalsram tillfrågades 55 textila studenter. Dessa förväntas ha en god kännedom om den 
svenska e-handelsmarknaden. De tillbads att skriva en lista över alla e-handelsföretag som 
riktar sig mot den svenska marknaden, som de tillfrågade fritt fick tolka, inom kläder, skor 
eller både kläder och skor. Denna lista sammanställdes sedan. Listan fylldes även på med 
ytterligare förslag från kurskamrater som i sin studie också skapade en liknande lista. Totalt 
blev det 89 olika företagsnamn på listan. Listan reviderades därefter baserat på de kriterier 
som nämnts ovan. Exempelvis uteslöts företag som fraktar kläder till Sverige men som inte 
har anpassat sin onlinebutik till den svenska marknaden. Totalt togs 21 företag bort från 
listan. Av den kvarvarande listan valdes 50 onlinebutiker slumpmässigt ut, för att studien 
sedermera skulle kunna jämföras med den tidigare studien av Ha et al. (2007), se bilaga 3 för 
fullständig lista.  

3.3 Innehållsanalys 
 
Det första temat som behandlades vid innehållsanalysen av de olika onlinebutikerna, var 
navigeringssystem. Detta tema hade tre underelement, sidkarta, sökmotor och 
produktkategorisering. För att analysera sidkarta så noterades det om hemsidan hade en sådan 
eller ej. Ytterligare navigeringsfunktioner analyserades utifrån de två underelementen 
sökmotor och produktkategorisering. I likhet med sidkarta så observerades det endast för detta 
element om hemsidan hade en sökfunktion, där det exempelvis gick att söka på produkter 
efter olika önskemål. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Schema för innehållsanalys, tema navigering (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt 
av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ 
Navigering Sidkarta Sidkarta 

 
Sökmotor Sökmotor 

 
Det tredje elementet inom navigering, produktkategorisering, analyserades utifrån hur e-
handelssidorna valt att kategorisera sina produkter. Elementet produktkategorisering har i sin 
tur underelement, första kategori, andra kategori samt presentationssätt för produktkategorier, 
som analyserades utifrån olika kategorier. Produktkategorisering kan te sig olika för olika 
hemsidor beroende på om hemsidan riktar sig mot endast ett kön eller till båda. Riktar sig 
sidan till båda könen så kan användaren först behöva välja mellan kategorierna “kvinna” och 
“man” för att sedan kunna navigera sig mellan de olika produktkategorierna hemsidan 
erbjuder. För att kunna beskriva detta i innehållsanalysen så användes därför en första och en 
andra kategori. Den första kategorin undersöktes och applicerades på alla hemsidor som 
analyserades. För den första kategorin studerades fem olika kategorier för hur produkterna 
sorterades; efter varumärke, efter produkt, efter målgrupp (exempelvis kön), efter stil/tillfälle 
samt efter pris. Om hemsidan hade en första sortering (första kategori) efter kön så gjordes 
ytterligare en analys av kategoriseringen (andra kategori), där de kategorier som gick att välja 
på efter att användare valt målgrupp, studerades. Samma kategorier som vid den första 
analysen studerades (efter varumärke, efter produkt, efter målgrupp (exempelvis kön), efter 
stil/tillfälle samt efter pris). Det tredje och sista underelementet som analyserades under 
produktkategorisering var presentationssätt för produktkategorier. Analysen för denna 
kategori utgick ifrån hur produktkategorierna presenterades för användaren. Alternativen var 
om produktkategorierna visades horisontellt, horisontellt men där kategorin uppkom endast 
för användare när denne förde pekaren över kategorin, vertikalt, vertikalt men där kategorin 
uppkom endast för användare när denne förde pekaren över kategorin, eller en meny över 
produkterna som användaren fick skrolla igenom för att se alla alternativ. Se tabell 2.  
 
Tabell 2. Schema för innehållsanalys, tema navigering (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt 
av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ 
 Navigering Produktkategorisering   
  1-kategori Efter varumärke 
    Efter produkt 
    Efter målgrupp 
    Efter stil/tillfälle 
    Efter pris 

  
2-kategori: om 1-kategori är 
målgrupp Efter varumärke 

    Efter produkt 
    Efter målgrupp 
    Efter stil/tillfälle 

  
Presentationssätt 
produktkategorier Efter pris 

    Horisontell 

    
Horisontell (uppkommer då pekaren 
placeras över menyn) 

  Vertikal 

  
Vertikal (uppkommer då pekaren 
placeras över menyn) 

  Skrolla ned 
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Det andra temat som observerades under innehållsanalysen var e-handelsmiljö. Detta tema 
hade tre underelement, atmosfär, erbjudande samt färg, som i sin tur delades in i 
bakgrundsfärg, bakgrundsfärg för produkt samt textfärg. Det första elementet under miljö, 
hemsidans atmosfär, analyserades genom fyra olika kategorier, introsida, intromusik, musik 
som spelas under hela besöket samt video.  Introsida presenteras för användaren innan denne 
når huvudsidan och det noterades om en sådan fanns på respektive hemsida. Det observerades 
även om sidan spelade musik när användaren öppnade sidan, om musik spelades under hela 
besöket samt om en video spelades upp på första sidan (exempelvis en video från företagets 
senaste visning). Se tabell 3. 
 
Tabell 3. Schema för innehållsanalys, tema e-handelsmiljö (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, 
översatt av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ 
E-handelsmiljö Atmosfär Introsida 
    Intromusik 
    Musik under hela besöket 
    Video 
 
Det andra elementet under e-handelsmiljön, erbjudande, innefattade hur företaget 
kommunicerade rea och andra erbjudanden. Det studerades utifrån fem kategorier; om en 
klickbar reakategori gick att finna i menyn, om en pop-up-reklam presenterades för 
användaren som förmedlade rea, en klickbar bild som länkade till rea, en annons som 
automatisk förflyttas efter användarens aktivitet samt en bild som förmedlar rea men ej länkar 
till den. Se tabell 4.  
 
Tabell 4. Schema för innehållsanalys, tema e-handelsmiljö (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, 
översatt av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ 
 E-handelsmiljö Erbjudande Klickbar rea-kategori i menyn 
    Pop-up reklam - erbjudanden 
    Klickbar bild som länkar till rea 
    Annons som automatiskt förflyttas 

    
Bild som förmedlar rea men ej länkar 
till den 

 
Det tredje elementet under temat miljö - färg, studerades först utifrån hemsidans 
bakgrundsfärg; om bakgrunden var vit, ljus, svart/mörk, livlig, inkonsekvent eller alternativet 
annan. Bakgrundsfärgen vid produktvisning studerades utefter samma alternativ som ovan 
samt med ett ytterligare alternativ, katalogstil (om produkten visades i en miljö). Den 
genomgående textfärgen analyserades även - om texten var vit, ljus, svart/mörk eller livlig. Se 
tabell 5. 
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Tabell 5. Schema för innehållsanalys, tema e-handelsmiljö (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, 
översatt av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ 
 E-handelsmiljö Färg   
  Bakgrundsfärg Vit 
    Ljus 
    Svart/Mörk 
    Livlig 
    Inkonsekvent 
    Annan 
  Bakgrundsfärg, produkt Vit 
    Ljus 
    Svart/Mörk 
    Livlig 
    Inkonsekvent 
    Annan 
    Katalogstil 
  Textfärg Vit 
    Ljus 
    Svart/Mörk 
    Livlig 
 
Innehållsanalysens tredje tema, produktpresentation, analyserades utefter hur produkterna 
presenterades. Det första elementet under temat var produktvisningssätt - om produkten 
presenteras framifrån, bakifrån och från sidan. Nästa element, produktvisningsmetod, innebar 
hur produkten presenterades; om fram- och baksida av plagget visades på samma sida, eller 
om ett nytt fönster öppnades vid klick för visning av baksidan av plagget. Eller om fram och 
baksida ändrades automatiskt när användare förde pekaren över produkten. Här analyserades 
även om plagget kunde roteras, alltså om det presenterades i 3D, antingen vid ett klick för 
denna funktion eller en automatisk rotation. Se tabell 6.  
 
Tabell 6. Schema för innehållsanalys, tema produktpresentation (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 
 
Tema	   VMD element	   Alternativ	  
Produktpresentation Produktvisningssätt Framifrån 
    Bakifrån 
    Från sidan 
  Produktvisningsmetod 2D Framifrån och bakifrån på samma 

sida 
  2D Framifrån och bakifrån, klickbar 
    2D Automatisk, framifrån och 

bakifrån (ändras automatiskt) 
    2D Framifrån och bakifrån, när 

pekaren dras över bilden 
    3D Rotation, klickbar 
    3D Automatisk rotation 

 
Efter detta studerades möjligheten till detaljerad visning av produkter för de olika hemsidorna. 
Här observerades om hemsidan erbjöd en större visning på samma sida som produkten eller 
om en större visning erbjöds i ett nytt fönster eller både och samt om detaljerad visning kunde 
presenteras i 3D-format. Det studerades även om en zoomningsfunktion fanns tillgängligt och 
om det gick att zooma in i flera förstoringar samt om det var förutbestämda delar som gick att 
zooma in på. Se tabell 7. 
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Tabell 7. Schema för innehållsanalys, tema produktpresentation (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 

 
 
 
 
 
 

 
Sedan observerades huruvida hemsidan erbjöd ett tyg- eller färgprov för användaren. Efter 
detta gjordes en grundligare analys av hur färgerna för produkterna presenterades. Det 
observerades om färgen för produkten (för denna analys valdes en produkt som fanns i flera 
färger) ändrades automatiskt vid klick på provet, om färgen ändrades genom en meny med 
olika färgval, en så kallad “skrolla ned”-funktion, om färgen för produkten ändrades när 
pekaren drogs över produkten, automatisk färgändring, färgerna visades på separata plagg 
eller om produkten visas i samtliga färger i bildpresentationen. Se tabell 8.  
 
Tabell 8. Schema för innehållsanalys, tema produktpresentation (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 
 
Tema	   VMD element	   Alternativ	  
 Produktpresentation Prov Tygprov 
    Färgprov 
  Färgpresentation Färg ändras vid klick på provet 
    Färg ändras vid "scroll down option" 

    
Färg ändras när pekaren dras över 
produkten 

    Automatisk färgändring 
    Färgerna på separata plagg 

    
Produkten visas i samtliga färger i 
presentationen 

 
 
Nästa element som studerades var produktvisning, om produkten visades hängande (på galge 
exempelvis), på en docka, hopvikt, utlagd på en yta, på en docka men där plagget klippts ut 
(så att dockan inte syns), på en modell, på en modell i en miljö (katalogstil) eller en animerad 
modell. Se tabell 9.  
 
Tabell 9. Schema för innehållsanalys, tema produktpresentation (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 
 
Tema	   VMD element	   Alternativ	  
 Produktpresentation Produktvisning Hängande 
    På docka 
    Vikt 
    Utlagd 
    På docka, utklippt 
    Modell 
    Modell, katalogsstil 
 
  

Tema	   VMD element	   Alternativ	  
 Produktpresentation Detaljerad visning 2D större visning på samma sida 
    2D större visning på separat sida 

    
2D större visning, på samma sida och 
separat sida 
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Det sista elementet som behandlades under temat produktpresentation var matchning. Det 
observerades genom kontrollera ifall hemsidan erbjöd matchningalternativ för produkterna. 
Antingen ett förslag för varje plagg, en interaktiv matchning eller att förslag gavs med 
produkter att kombinera produkten med för olika tillfällen. Se tabell 10. 
 
Tabell 10. Schema för innehållsnalys, tema produktpresentation (Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 
 
Tema	   VMD element	   Alternativ	  
Produktpresentation  Matchning Animerad modell 
    Interaktiv matchning 
    Förslag för olika tillfällen 
 
Det fjärde och sista temat som analyserades var information kring produkterna. Detta tema 
hade sex underelement; fibertyp, tygkonstruktion, skötselråd, måttlista, tillverkningsland samt 
modelluppgifter. För fibertyp krävdes att det framgick tydligt i informationen om produkten 
vad det var gjort i för material, exempelvis bomull. Det var inte nödvändigt att det framgick 
hur stort procentantalet var för varje fiber i produkten. Tygkonstruktion noterades utefter 
huruvida det framgick om produkten var tillverkad i väv, trikå eller non-woven. I fall där en 
specifik bindning nämndes, räknades det också som att tygkonstruktion fanns. För skötselråd 
så räckte det med om tvättråd för produkten presenterades. För måttlista så kontrollerades det 
om en måttlista för det enskilda plagget fanns. Tillverkningsland noterades om det framgick 
för varje produkt var huvudproduktionen ägt rum. Se tabell 11.  
 
Tabell 11. Schema för innehållsanalys, tema information. (Från tabell II I studien av Park och Stoel, 2002, ss. 
166-167) 
 
Tema	   VMD element	   Alternativ	  
Information Fibertyp Fibertyp 
  Tygkonstruktion Tygkonstruktion (Väv, trikå eller non-

woven) 
  Skötselråd Tvättråd 
  Måttlista Plaggmåttlista 
  Tillverkningsland Tillverkningsland 
  

      
 Under temat tillagda element var modelluppgifter det första elementet som undersöktes. Med 

det menas om det framgick uppgifter om modellens (eller dockan) längd samt storlek för 
produkten som visades på bilden. Det andra elementet som tillkom under temat 
produktpresentation var “andra har även tittat” på, som ofta placeras under 
produktpresentationen på e-handelssidor. Där ges förslag på produkter som andra kunder 
antingen köpt eller granskat. Det tredje elementet som tillkommit kallas ”liknande produkter”. 
Här observerades om e-handelssidorna visade andra produkter som har gemensamma faktorer 
som den aktuella, exempelvis ett visst mönster eller en typ av modell på plagget. Ett annat 
exempel på vad som räknades med i detta element är om e-handelssidan gav förslag på andra 
produkter anpassade utifrån den aktuella produkten som kunden kan tänkas vara intresserad 
av. Catwalkvideo var ett ytterligare element som adderades. Det som studerades vid detta 
element var huruvida e-handelssidan presenterade en video vid produktpresentationen, där en 
modell visade plagget. Det sista tillagda elementet som har undersökts är generell måttlista 
som visar e-handelssidan mått för olika typer av klädesplagg. Exempelvis kan mer allmänna 
mått för tröjor, alltså inte plaggspecifika, ges för att hjälpa kunden under köpprocessen. Se 
tabell 12. 
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Tabell 12. Schema för innehållsanalys, tema tillagda element. 
 
Tema VMD element Alternativ 
Tillagda element Modelluppgifter Modellens längd 
  Storlek på plagget modellen 

bär  
 ”Andra har även tittat på” ”Andra har även tittat på” 
 ”Liknande produkter” ”Liknande produkter” 
 Catwalkvideo Catwalkvideo 
 
 

Generell måttlista 
 

Generell måttlista 

3.4 Metodreflektion 
 
Enligt Bryman och Bell (2011) kan en innehållsanalys medföra svårigheter att använda som 
metod. De menar att när innehållet studeras, i det här fallet hemsidor, har forskarna ingen 
kontroll över när och hur samt hur ofta det ändras. Detta kan medföra att studier som utförs 
kan bli inaktuella snabbt. Detta kan vara särskilt viktigt att beakta när analysen avser 
hemsidor, där innehåll ändras ofta. Vid kodning av innehållsanalys är det svårt att inte tolka 
det som kodas (Bryman och Bell 2011), vilket kan medföra att objektiviteten för studien då 
sjunker.  
 
För att säkerhetsställa att innehållsanalysen genomfördes på ett så objektivt och systematiskt 
sätt som möjligt, inleddes metodarbetet med en diskussion kring hur de olika elementen skulle 
tolkas och analyseras. För element där resultat kunde tolkas på olika sätt, bestämdes vilka 
kriterier som skulle uppfyllas för att elementet skulle räknas som “Finns” eller “Finns ej”.  
 
En implikation som upptäcktes när arbetet med innehållsanalysen var färdig, var att valet att 
hantera både kläd- och skoföretag försvårade analysen. Alla element gick inte att applicera i 
samma utsträckning på skoföretag. Till exempel “produktvisning”, där några av alternativen, 
bland annat “Utlagd” och “Vikt” inte går att tillämpa på skor. Däremot analyserades endast 
två renodlade skoföretag. 
 
Replikerbarheten för studien anses hög då måtten är hämtade från en tidigare studie. Även de 
element som tillkom i denna studie går att replikera. De olika elementen är tydligt förklarade i 
metoden och resultaten ska enkelt kunna jämföras mot liknande studier.  
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4 Resultat 
 
I resultatkapitlet presenteras resultatet från innehållsanalysen i text med efterföljande tabeller. 
Element som tillkommit under innehållsanalysen redogörs även under detta kapitel. Därefter 
följer jämförelser mellan detta resultat och de från de två tidigare studierna, som också 
presenteras med tillhörande tabeller. Detta kapitel ligger till grund för kommande analys- och 
diskussionsavsnitt. 
 
Det första elementet under navigering som undersöktes var huruvida e-handelssidorna 
innehöll en sidkarta, något som endast två av samtliga 50 stycken gjorde. Det andra elementet, 
sökmotor, var betydligt mer förekommande där 38 av alla e-handelssidorna som studerades 
hade en sökfunktion. Se tabell 13. 
 
Tabell 13. Taxonomi, tema navigering (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt av 
författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ  Resultat 
Navigering Sidkarta Sidkarta 2 
 Sökmotor Sökmotor 38 
 
Under produktkategorisering, det tredje navigeringselementet, delades kategoriseringen upp 
beroende på om hemsidan riktade sig till olika målgrupper och i de fallen även hur den 
efterföljande kategoriseringen var uppbyggd. 28 av de studerade e-handelssidorna hade 
målgrupp som första kategorisering. 21 använde sig istället av kategorisering efter typ av 
produkt som ett första steg i navigeringen och 11 av kategorisering efter varumärke. De e-
handelssidor som först kategoriserade efter målgrupp undersöktes därför vidare och samtliga 
28 hade då kategorisering efter typ av produkt. Sju e-handelssidor hade även efterföljande 
kategorisering efter varumärke, tre efter stil/tillfälle och en efter pris. Det mest förekommande 
alternativet, motsvarande 21 stycken, gällande presentationen av produktkategorier var att 
kategorierna uppkom horisontellt då pekaren placerades över menyn. 16 av företagen hade 
produktkategorierna ständigt presenterade vertikalt på hemsidan och åtta horisontellt på 
samma sätt. Se tabell 14. 
 
Tabell 14. Taxonomi, tema navigering (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt av 
författarna). 
 

Tema VMD element Alternativ  Resultat 
 Navigering Produktkategorisering    
  1-kategori Efter varumärke 11 
    Efter produkt 21 
    Efter målgrupp 28 
    Efter stil/tillfälle 5 
    Efter pris 1 

  
2-kategori: om 1-kategori är 
målgrupp Efter varumärke 7 

    Efter produkt 28 
    Efter målgrupp 2 
    Efter stil/tillfälle 3 
   Efter pris 1 
  Presentationssätt produktkategorier Horisontell 8 
    Horisontell (då pekaren placeras över menyn) 21 
   Vertikal 16 
  Vertikal (då pekaren placeras över menyn) 7 
  Skrolla ned 2 
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Under temat e-handelsmiljö var atmosfären det första elementet som undersöktes. Denna del 
visade på intressanta resultat; ingen av de studerade e-handelssidorna hade varken introsida, 
intromusik eller musik spelandes under hela besöket. Endast en av de 50 sidorna hade en 
video spelandes på förstasidan. Se tabell 15. 
 
Tabell 15. Taxonomi, tema e-handelsmiljö (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt av 
författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ  Resultat 
E-handelsmiljö Atmosfär Introsida 0 
   Intromusik 0 
    Musik under hela besöket 0 
    Video 1 
 
Det andra elementet under miljö, erbjudande, visar att en klickbar rea-kategori i menyn är det 
vanligaste sättet att visa erbjudanden på och något som 27 av e-handelssidorna verksamma på 
den svenska marknaden valde. Sex stycken av onlinebutikerna hade en klickbar bild som 
länkade till rea. De återstående företagen hade för tillfället ingen bild eller text som länkade 
till erbjudanden, något som kan bero på att en period av rea (vår-rea) nyligen har avslutats. 
Det sista elementet under miljö, färger, visade även det på relativt enhetliga resultat bland de 
undersökta e-handelssidorna. Se tabell 16. 
 
Tabell 16. Taxonomi, tema e-handelsmiljö (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt av 
författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ  Resultat 
 E-handelsmiljö Erbjudande Klickbar rea-kategori i menyn 27 
    Pop-up reklam – erbjudanden 0 
    Klickbar bild som länkar till rea 6 
    Annons som automatiskt förflyttas 0 
   Bild som förmedlar rea men ej länkar till 

den 
0 

 
Den mest förekommande bakgrundsfärgen var vit, 42 företag hade detta och de återstående 
åtta hade en annan ljus bakgrundsfärg. Liknande resultat framkom då bakgrundsfärgerna 
analyserades.  Hela 48 hade en färg bakom produkten som var vit eller ljus, två hade en svart 
eller mörk färg som bakgrundsfärg och en e-handelssida hade olika färgbakgrunder. 
Textfärgen vid produktbeskrivningarna gav likaså homogena resultat och alla e-handelssidor 
utom en använde svart text. Se tabell 17. 
 
Tabell 17. Taxonomi tema e-handelsmiljö (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt av 
författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ  Resultat 
E-handelsmiljö  Färg    
  Bakgrundsfärg Vit 42 
    Ljus 8 
    Svart/Mörk 0 
    Livlig 0 
    Inkonsekvent 0 
   Annan 0 

 
Bakgrundsfärg,  
Produkt Vit 45 

  Ljus 3 
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  Svart/mörk 2 
  Livlig 0 
  Inkonsekvent 1 
  Annan 0 
  Katalogstil 0 
 Textfärg Vit 1 
  Ljus 0 
  Svart/mörk 49 
  Livlig 0 
    
Det tredje temat, produktpresentation, inleddes med att studera produktvisningssättet. 
Samtliga e-handelssidor hade produkten fotograferad framifrån, 44 visade även bakifrån och 
16 visade produkten fotograferad ifrån sidan. Den vanligaste metoden för att visa produkten 
från olika vinklar var att ha klickbara bilder för att växla mellan fotografier där produkten 
visades framifrån och bakifrån. Denna metod använde 35 av e-handelssidorna sig av. 10 av e-
handelssidorna visade istället bilder av produkten framifrån och bakifrån på samma sida (det 
vill säga att inget nytt fönster öppnades). Se tabell 18. 
 
Tabell 18. Taxonomi, tema produktpresentation (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat 
Produktpresentation Produktvisningssätt Framifrån 50 
  Bakifrån 44 
  Från sidan 16 
 
Endast två av e-handelssidorna visade produkten i 3D, där produkten roterade vid klick på 
bilden. Företagen, Footway och Scorett, som använde sig av 3D-visning av produkterna säljer 
främst skor. Den mest förekommande detaljerade visningen, alltså möjlighet till förstorade 
bilder och/eller inzooming av produkten, var att produkten visades i större 2D-format på en 
separat sida vilket 27 av e-handelssidorna använde. 11 stycken hade den detaljerade visningen 
på samma sida och nio hade möjlighet till detaljerad visning både på samma sida som 
produktpresentationen samt på en separat. Se tabell 19. 
 
Tabell 19. Taxonomi, tema produktpresentation (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat 
Produktpresentation Produktvisningsmetod 2D Framifrån och bakifrån på samma sida 10 
  2D Framifrån och bakifrån, klickbar 35 
  2D Automatisk, framifrån och bakifrån 

(ändras automatiskt) 
0 

  2D Framifrån och bakifrån, när pekaren 
dras över bilden 

0 

  3D Rotation, klickbar 2 
  3D Automatisk rotation 0 
 Detaljerad visning 2D större visning på samma sida 11 
  2D större visning på separat sida 27 
  2D större visning, på samma sida och 

separat sida 
9 

  3D större visning på separat sida 1 
  Zoomning av förbestämda delar 2 
  Zoomning i flera förstoringar 0 
 
Det fjärde elementet under produktpresentationen, prov, visade att endast tre av de studerade 
e-handelssidorna använde sig av tygprover. Färgprover var mer förekommande och något som 
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15 av företagen inkluderade vid produktpresentationerna. Efterföljande element, 
färgpresentation, visade att det vanligaste sättet att presentera färgerna på en produkt var 
genom att visa dem på separata plagg i huvudmenyn, hela 47 av de undersökta e-
handelssidorna använde detta sätt. 31 av företagen visade produkten i samtliga färger i 
produktpresentationen. Det vanligaste sättet, som 20 av företagen valde som metod för att 
byta färg på produkten var genom att klicka på färgprovet eller bilden på plagget i en annan 
färg. Sju av e-handelssidorna hade en “skrolla ned”- funktion för att byta till en annan färg. Se 
tabell 20. 
 
Tabell 20. Taxonomi, tema produktvisning (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, översatt 
av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat 
Produktpresentation Prov Tygprov 3 
  Färgprov 15 
 Färgpresentation Färg ändras vid klick på provet 20 
  Färg ändras vid "scroll down option" 7 
  Färg ändras när pekaren dras över produkten 0 
  Automatisk färgändring 0 
  Färgerna på separata plagg 47 
  Produkten visas i samtliga färger i 

presentationen 
31 

 
Nästa element, produktvisning, gav resultat som visade att det mest frekvent använda sättet att 
visa plagget på är på en modell, något som 37 av e-handelssidorna valt som metod. Det näst 
vanligaste sättet var att visa plagget på en provdocka, fast utklippt (där provdockan inte syns, 
det vill säga är bortklippt) och 18 av företagen visade plagget på detta sätt. Även hängande 
samt på provdocka som syntes förekom, fyra av företagen visade på något av dessa sätt. Att 
visa plagget utlagt var en metod som även det fyra av e-handelssidorna använde. För det sista 
elementet under produktvisning, matchning, gick det att konstatera att få företag använde sig 
av en matchningsfunktion. Inga använde sig av interaktiv matchning eller matchning med 
förslag för olika tillfällen. 16 av företagen hade en matchningsfunktion, där ett förslag till 
varje plagg presenterades vid produktpresentationen. Se tabell 21. 
 
Tabell 21. Taxonomi tema produktpresentation (Med delar från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 483, 
översatt av författarna). 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat 
Produktpresentation Produktvisning Hängande 2 
  På docka 2 
  Vikt 0 
  Utlagd 4 
  På docka, utklippt 18 
  Modell 37 
  Modell, katalogsstil 1 
  Animerad modell 0 
 Matchning Förslag för varje plagg 16 
  Interaktiv matchning 0 
  Förslag för olika tillfällen 0 
 
Det fjärde och sista temat, information, inleddes med att undersöka hur många av företagen 
som hade information om fibertyp. Detta visade på höga siffor, hela 44 av e-handelssidorna 
hade med uppgifter om vilket material produkten var gjord i. Tygkonstruktionen var inte lika 
förekommande, 15 av samtliga företag hade information gällande om plagget var stickat, vävt 
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eller non-woven. 32 onlinebutiker informerade om produktens tvättråd. Nästa element under 
information, måttlistor, visade att endast sju av företagen riktade mot den svenska marknaden 
använde sig av plaggmåttlistor. Om produkternas tillverkningsland informerade endast en av 
e-handelssidorna om, det svenska jeansmärket Nudie. Se tabell 22.  
 
Tabell 22. Taxonomi, tema information (Med delar från tabell II i studien av Park och Stoel 2002, ss. 166-167, 
översatt av författarna) 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat 
Information Fibertyp Fibertyp 44 
 Tygkonstruktion Tygkonstruktion (Väv, trikå eller non-woven) 15 
 Skötselråd Tvättråd 32 
 Måttlista Plaggmåttlista 7 
 Tillverkningsland Tillverkningsland 2 
 
Av de tillagda elementen under produktpresentation var modelluppgifter det första som 
undersöktes. 23 av e-handelssidorna presenterade modellens längd och 24 inkluderade 
information om vilken storlek på plagget modellen bar. “Andra har även tittat på” det andra 
som undersöktes. Detta hade åtta av företagen med i anknytning till produkten. Det tredje 
elementet, ”liknande produkter”, var något vanligare och 18 av e-handelssidorna erbjöd denna 
funktion. Catwalkvideo, ytterligare ett adderat element, var ovanligt och endast två av 
onlinebutikerna visade en video med produkten. Det sista elementet som observerades var 
huruvida e-handelssidorna hade en generell måttlista, något som 37 av företagen hade. Se 
tabell 23. 
 
Tabell 23. Taxonomi, tema tillagda element. 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat 
Tillagda element Modelluppgifter Modellens längd 23 
  Storlek på plagget modellen bär  24 
 ”Andra har även tittat på” ”Andra har även tittat på” 8 
 ”Liknande produkter” ”Liknande produkter” 18 
 Catwalkvideo Catwalkvideo 2 
 Generell måttlista Generell måttista 37 
  

4.1 Resultat i jämförelse med Ha et al. 
 
Sidkarta kunde konstateras att få företag använde sig av i denna studie. I studien av Ha et al. 
(2007) använde 28 av de koreanska och 20 av de amerikanska företagen, en sidkarta för sin e-
handelssida. Att ha sökfält visade däremot på mer liknande resultat, 43 företag på den 
koreanska marknaden och 38 både på den amerikanska och svenska marknaden erbjöd 
användaren denna funktion. Se tabell 24. 
 
Tabell 24. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 482, tema navigering. 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  
Navigering Sidkarta Sidkarta 2 28 20 50 
 Sökmotor Sökmotor 38 43 38 119 
 
Produktkategoriseringen gav liknande resultat på den svenska marknaden som på den 
amerikanska och koreanska marknaden. En avvikelse visades dock vid presentationssätt av 
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produktkategorier. I studien av Ha et al. (2007) var det vanligaste att produktmenyn visades 
vertikalt och det näst vanligaste alternativet var horisontellt. Dessa resultat skiljde sig från den 
svenska marknaden där det vanligaste presentationssättet av kategorierna var att de uppkom 
horisontellt när pekaren placerades över menyn, 21 av företagen presenterade 
produktkategorierna på detta sätt. På den koreanska och amerikanska marknaden låg denna 
siffra på åtta respektive fem av e-handelssidorna. Se tabell 25.  
 
Tabell 25. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 482, tema navigering. 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  
Navigering Produktkategorisering      
 1:a-kategori Efter varumärke 11 11 9 31 
  Efter produkt 21 9 19 49 
  Efter målgrupp 28 31 29 88 
  Efter stil/tillfälle 5 6 11 22 
  Efter pris 1 1 0 2 
 2:a-kategori (om 1:a-

kategori är målgrupp 
Efter varumärke 7 5 0 12 

  Efter produkt 28 9 3 40 
  Efter målgrupp 2 0 0 2 
  Efter stil/tillfälle 3 1 0 4 
  Efter pris 1 0 0 1 
 Presentationssätt 

produktkategorier Horisontell 8 28 28 64 

  Horisontell (då pekaren 
placeras över menyn) 

21 8 5 34 

  Vertikal 16 37 24 77 
  Vertikal (då pekaren placeras 

över menyn) 
7 8 3 18 

  ”Skrolla ned”-meny 2 2 13 17 
 
Nästa tema som undersöktes var e-handelssmiljön. Under elementet atmosfär skiljde sig 
resultatet länderna emellan. På den svenska marknaden förekom varken någon introsida, 
intromusik eller annan musik under besöken på hemsidorna. Endast en e-handelssida visade 
en video på första sidan. På den amerikanska marknaden hade sex företag av 50 en introsida, 
ett företag hade intromusik, två hade musik under besöket och en visade en video. Av de 
koreanska e-handelssidorna hade fem stycken en introsida till hemsidan, tre stycken hade 
intromusik, fem företag hade musik under hela besöket och hela sex visade en video på 
förstasidan. Se tabell 26. 
 
Tabell 26. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 482 tema e-handelsmiljö. 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  
E-handelsmiljö Atmosfär Introsida 0 5 6 11 
   Intromusik 0 3 1 4 
   Musik under hela besöket 0 5 2 7 
   Video 1 6 1 8 
 
För hur de olika e-handelssidorna valde att presentera rea samt erbjudanden var likheterna 
varierande. I likhet med den svenska marknaden var en klickbar kategori i menyn ett av de 
vanligaste sätten att kommunicera rea. Utöver det så skiljde sig resultaten både mellan 
Sverige, USA och Korea. Exempelvis hade fyra av de koreanska e-handelssidorna en annons 
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som automatiskt förflyttade sig vartefter användaren navigerade sig på hemsidan. Denna 
funktion fanns inte på någon av de svenska eller amerikanska e-handelssidorna. Se tabell 27. 
 
Tabell 27. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 482 tema e-handelsmiljö. 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  
E-handelsmiljö Atmosfär Introsida 0 5 6 11 
   Intromusik 0 3 1 4 
   Musik under hela besöket 0 5 2 7 
   Video 1 6 1 8 
 Erbjudande Klickbar rea-kategori i menyn 27 29 27 83 
   Pop-up reklam - erbjudanden 0 10 1 11 
   Klickbar bild som länkar till rea 6 32 22 60 
   Annons som automatiskt förflyttas 0 4 0 4 
 

  
Bild som förmedlar rea men ej 
länkar till den 

0 3 1 4 

 
Gällande färgpaletten för de olika hemsidorna, stämde dessa relativt väl mellan de olika 
marknaderna. Det som avvek var resultatet för färgen som omgav produkten, där knappt 22 av 
de koreanska e-handelssidorna hade inkonsekventa färgval för produktbakgrunden. På den 
svenska marknaden motsvarade detta endast ett av företagen och på den amerikanska 
marknaden nio. Se tabell 28. 
 
Tabell 28. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 482, tema e-handelsmiljö.  
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  
E-handelsmiljö Färg       
 Bakgrundsfärg Vit 42 44 39 125 
   Ljus 8 4 4 16 
   Svart/Mörk 0 1 2 3 
   Livlig 0 0 3 3 
   Inkonsekvent 0 0 1 1 
   Annan 0 1 1 2 
 Bakgrundsfärg, 

produkt Vit 45 25 30 100 

   Ljus 3 3 2 8 
   Svart/Mörk 2 0 0 2 
   Livlig 0 0 1 1 
   Inkonsekvent 1 0 7 8 
   Annan 0 22 9 31 
   Katalogstil 0 0 1 1 
 Textfärg Vit 1 1 0 2 
   Ljus 0 0 1 1 
   Svart/Mörk 49 49 48 146 
   Livlig 0 0 1 1 
 
Det första elementet under produktpresentation, produktvisningssätt, visar vilka vinklar 
produkten visas ifrån. I likhet med den svenska marknaden hade samtliga företag på den 
amerikanska såväl som den koreanska marknaden bilder på produkten framifrån. Nästan lika 
vanligt var det, att på den svenska marknaden även visa produkten bakifrån. Detta var inte 
lika förekommande på den amerikanska och koreanska marknaden, där 26 av företagen i USA 
använde detta presentationssätt och 36 av företagen i Korea. Visning av produkten från sidan 
förekom oftast på koreanska hemsidor, där 23 av företagen visade på detta sätt medan siffran 
för den amerikanska och svenska marknaden låg på 13 respektive 16 stycken. Se tabell 29. 
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Tabell 29 Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 483, tema produktpresentation.  
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  

Produktpresentation Produktvisningssätt Framifrån 50 50 50 150 
  Bakifrån 44 36 26 106 
  Från sidan 16 23 13 52 
 
Metoden för att presentera produkten fram-, bakifrån samt från sidan skiljde sig något åt för 
de olika marknaderna. På den svenska marknaden var vanligaste alternativet att användaren 
fick klicka sig fram till baksidan och sidan av plagget, 35 företag använde sig av detta. Detta 
alternativ var även vanligast i USA medan koreanska företag föredrog att visa bilder på 
plaggens olika vinklar på en och samma sida, där användaren alltså inte behövde klicka på en 
bild för att se produkten från olika håll. 26 av de koreanska e-handelssidorna använde denna 
metod. För samtliga marknader var det ovanligt att möjlighet till 3D-visning av produkten 
fanns tillgängligt. 3D-visning fanns tillgängligt på två av de svenska e-handelssidorna, fyra av 
de amerikanska men inga av de koreanska.  Se tabell 30. 
 
Tabell 30. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 483, tema produktpresentation.  
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  

Produktpresentation Produktvisningsmetod 2D Framifrån och 
bakifrån på samma 
sida 

10 26 11 47 

 
 

2D Framifrån och 
bakifrån, klickbar 35 19 14 68 

 

 

2D Automatisk, 
framifrån och 
bakifrån (ändras 
automatiskt) 

0 10 0 10 

 

 

2D Framifrån och 
bakifrån, när pekaren 
dras över bilden 

0 10 0 10 

  3D Rotation, klickbar 2 0 1 3 
 

 
3D Automatisk 
rotation 0 0 3 3 

 
Siffrorna för hur företagen använde sig utav detaljerade visningar av produkten, var relativt 
lika för de olika marknaderna. Vanligast för alla länder var att användaren kunde klicka på 
bilden för en förstorad visning som därefter öppnades i ett nytt fönster. På den svenska 
marknaden använde 27 av företagen detta sätt, på den koreanska marknaden var siffran 25 och 
i USA använde sig hela 42 av denna metod. Minst förekommande var det för alla marknader 
att ha en 3D-förstoring på en separat sida (nytt fönster), zoomning av förutbestämda delar 
eller zoomning i flera förstoringar. Se tabell 31. 
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Tabell 31. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 483, tema produktpresentation. 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  

Produktpresentation Detaljerad visning 2D större visning på 
samma sida 11 4 0 15 

  2D större visning på 
separat sida 27 25 42 162 

  2D större visning, på 
samma sida och separat 
sida 

9 19 0 28 

  3D större visning på 
separat sida 1 0 2 3 

  Zoomning av förbestämda 
delar 2 0 3 5 

  Zoomning i flera 
förstoringar 0 0 8 8 

 
För prov, så som tyg- och färgprov, skiljde sig resultaten något mer. På den svenska 
marknaden var det relativt ovanligt att användaren presenterades för både tyg- och färgprov. 
Färgprov visades dock mer frekvent än tygprov, 15 av de svenska e-handelssidorna visade ett 
färgprov och endast tre stycken visade ett tygprov. Den amerikanska marknaden hade 
överlägset högst siffror - hela 39 hade ett färgprov till produkten och 32 presenterade ett 
tygprov. Den koreanska marknaden hade även den ett högre resultat än den svenska, 14 av 
företagen visade ett tygprov på sin hemsida och 22 visade ett färgprov. Se tabell 32. 
 
Tabell 32. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 483, tema produktpresentation. 
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  

Produktpresentation Prov Tygprov 3 14 32 49 
  Färgprov 15 22 39 76 
 
Färgpresentation, hur användaren fick navigera för att se övriga färger för produkten, 
resulterade i något annorlunda siffror för de olika marknaderna. I Sverige visade företagen 
främst produkternas färger separat på olika plagg. Detta var även det vanligaste sättet för den 
koreanska marknaden, 35 företag använde detta sätt. I USA använde endast sex e-
handelssidor sig av denna färgpresentationsmetod. I USA var det istället vanligast att 
användaren ändrade färg på produkten genom att klicka på ett prov (färgprov eller bild av 
produkten), 25 av de amerikanska företagen använde sig av denna metod. På den svenska och 
amerikanska marknaden använde sig inte någon e-handelssida sig av metoden där produktens 
färg ändras när pekaren placeras över produkten, inte heller metoden där produktens färg 
automatiskt förändras. Detta förekom dock i Korea, sju av de studerade företagen använde sig 
av metoden där färgen ändras när pekaren placeras över produkten och 13 använde sig av 
automatiskt färgändring. Se tabell 33. 
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Tabell 33. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 483, tema produktpresentation.  
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  

Produktpresentation Färgpresentation Färg ändras vid klick på 
provet 

20 8 25 53 

 
 

Färg ändras vid "scroll 
down option" 

7 3 17 27 

 
 

Färg ändras när pekaren 
dras över produkten 

0 7 0 7 

  Automatisk färgändring 0 13 0 13 
  Färgerna på separata plagg 47 35 6 82 
 

 
Produkten visas i samtliga 
färger i presentationen 

31 26 7 57 

 
För hur produkten presenterades, var resultaten även något annorlunda marknaderna emellan. 
På den svenska marknaden presenterades produkten i de flesta fallen på en modell, 37 av e-
handelssidorna använde sig av denna metod. I både USA och Korea så var det istället 
vanligare att presentera plagget utlagt, på en plan yta. I Korea använde 45 av företagen av 
detta sätt och i USA var antalet 33. Modell var inte ovanligt, men siffran var inte lika hög som 
i Sverige. I Korea använde 28 av företagen av en modell och i USA använde sig 22 av modell 
som presentationssätt. En annan skillnad som kunde identifieras var att på den svenska 
marknaden presenterade inte något av företagen sina produkter hopvikta. I Korea var detta en 
ganska vanligt förekommande metod, 22 av företagen visade produkterna vikta. I USA 
använde sex e-handelssidor detta sätt. En ytterligare skillnad var att det var betydligt mer 
förekommande att i både USA och Korea använda sig av en modell med katalogbakgrund 
(exempelvis att modellen befinner sig på en strand eller annan miljö). På den koreanska 
marknaden låg antalet som använde denna metod på 17 e-handelssidor och på den 
amerikanska 16. På den svenska marknaden använde sig endast ett företag av denna slags 
presentationsmetod. Att presentera produkten på en docka eller endast hängande (på galge) 
var också ovanligt på den svenska marknaden. I Korea var båda dessa metoder desto 
vanligare, en hängande presentation använde 32 av e-handelssidorna sig av och 36 använde 
sig av en provdocka. I USA förekom även dessa sätt, men inte lika ofta; fyra företag visade 
produkterna hängande på en galge och elva visade dem på en docka. Se tabell 34. 
 
Tabell 34. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 483, tema produktpresentation.  
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  

 Produktvisning Hängande 2 32 4 38 
  På docka 2 36 11 49 
  Vikt 0 22 6 28 
  Utlagd 4 45 33 82 
  På docka, utklippt 18 24 16 58 
  Modell 37 28 22 87 
  Modell, katalogsstil 1 17 16 34 
  Animerad modell 0 0 2 2 
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Det sista elementet som analyserades i båda studierna, matchning, var en relativt ovanlig 
funktion på den svenska marknaden. Den enda matchningsfunktionen som användes var den 
där förslags ges för varje produkt och 16 av alla studerade hemsidor använde sig av detta. I 
USA använde 35 företag denna funktion och för den koreanska marknaden var siffran elva. 
Interaktiv matchning var ovanligt förekommande för alla marknader. Matchningsförslag för 
olika tillfällen användes av 14 av företagen på den koreanska marknaden och åtta av företagen 
på den amerikanska marknaden. Se tabell 35. 
 
Tabell 35. Taxonomi med resultat från Ha et al. (2007), tabell I, s. 483, tema produktpresentation.  
 
Tema VMD element Alternativ Resultat Totalt 
   Sverige Korea USA  

Produktpresentation Matchning Förslag för varje plagg 16 11 35 62 
  Interaktiv matchning 0 2 2 4 
 

 
Förslag för olika 
tillfällen 0 14 8 22 

 

4.2 Resultat i jämförelse med Park och Stoel 
 
Park och Stoel (2002) genomförde sin studie i syfte att undersöka hur tillgänglig information 
var på amerikanska e-handelssidor. De använde sig av 31 olika företag verksamma på den 
amerikanska marknaden. Fiberinnehållet, det vill säga vilket material plagget är tillverkat i, 
fanns det information om på 44 av onlinebutikerna riktade mot den svenska marknaden. 
Motsvarande siffra på den amerikanska marknaden var 27. Nästa element som undersöktes 
utefter Park och Stoels (2002) taxonomi är information om tygkonstruktion. 15 av 
onlinebutikerna verksamma på den svenska marknaden inkluderade information gällande om 
tyget var vävt, stickat, non-woven eller annan information om bindningen. På den 
amerikanska marknaden var detta vanligare och 14 av de 31 företagen visade information om 
detta. Tvättråd hade även det en snarlik siffra, i Sverige 32 och i USA 20. Plaggmåttlistor var 
något som var vanligare på den amerikanska marknaden än den svenska. Endast sju e-
handelssidor i Sverige hade en måttlista som var specifik för plagget, motsvarande siffra i 
USA var 26 företag. Efterföljande element som studerades, tillverkningsland, visade att det 
var något vanligare att företagen den amerikanska marknaden inkluderade vilket specifikt 
land produkten var tillverkat i på, där sex av företagen hade med denna information. I Sverige 
låg motsvarande siffra på fyra företag. Se tabell 36. 
 
Tabell 36. Taxonomi med resultat från Park och Stoel (2002), tema information.  
 
Tema VMD element Alternativ Resultat I procent 
   Sverige USA Sverige USA 
Information Fibertyp Fibertyp 44 27 88 87,1 
 Tygkonstruktion Tygkonstruktion (Väv, trikå eller 

non-woven) 
15 14 30 45,2 

 Skötselråd Tvättråd 32 20 64 64,5 
 Måttlista Plaggmåttlista 7 26 14 83,9 
 Tillverkningsland Tillverkningsland 2 6 4 19,4 
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5 Analys 
 
Under detta kapitel kommer resultaten från tidigare avsnitt att analyseras utförligt utefter varje 
huvudtema i innehållsanalysen. Resultaten kopplas till teorier kring online visual 
merchandising som tagits upp i referensramen samt analyseras mot tidigare studiers resultat. 
 
Det första visual merchandsising-temat som undersöktes, navigering, kan enligt Ha et al. 
(2007) spela in på kundernas upplevda produktkvalitet. Exempel på när produktkvaliteten 
påverkas är då tydliga vägar saknas eller för mycket skyltning i butiken, något som gäller 
både för fysiska butiker så väl som e-handelssidor (Ha et al. 2007). På de e-handelssidor som 
studerades riktade mot den svenska marknaden hade endast två av det totala antalet 50 en 
sidkarta tillgänglig för kunden. Sidkartan skapas för att ge en god överblick över hemsidan 
men är alltså något som företagen inte lyfter fram som viktigt att inkludera och som där med 
kan leda till att kunden upplever kvalitén som sämre. Dessa resultat skiljde sig åt från den 
koreanska och amerikanska marknaden, där 28 respektive 20 stycken av e-handelssidorna 
använde sig av sidkartor. Att det däremot fanns en sökmotor på många av de olika 
marknadernas e-handelssidor är ett mer väntat resultat. Sökmotorerna underlättar då kunden 
vill hitta något specifikt plagg samt avgränsar enligt sökorden, vilket gör att navigeringen 
förenklas.  
 
En så kallad visuell hierarki kan vägleda användaren av en hemsida till hur de ska navigera, 
genom att använda bilder och text i olika storlek strategiskt placerad (Djamasbi et al 2014). 
Djamasbi et al. (2014) menar att element som är placerade högst upp på en sida granskas först 
av användaren och uppfattas därför som viktiga av kunden. Att då ha en lättöverskådlig meny 
överst på e-handelssidan kan göra att konsumenten ser de elementen först, något som i sin tur 
bör leda till förenklad navigering och därmed högre upplevd kvalité. Det vanligaste 
presentationssättet av produktkategorier på den svenska marknaden var att de uppkom då 
pekaren placerades över menyn. Att ha en tydlig produktkategorisering förbättrar och hjälper, 
enligt Djamasbi et al (2014), hur väl informationen kommuniceras till konsumenten. 28 av e-
handelssidorna riktade mot den svenska marknaden använde sig dessutom av en första 
kategorisering efter målgrupp. De liknande resultaten på den koreanska och amerikanska 
marknaden kan därför antas bero på att det hjälper kunden att hitta sin rätta målgrupp snabbt 
vilket därmed förhöjer upplevelsen av att handla online.  
 
Enligt Ha et al. (2007) är e-handelsmiljön ett online visual merchandising-tema som indirekt 
relateras till produktvisning och försäljning, genom att influera konsumentens upplevelse på 
sidan. Det första element som studerades i detta tema var huruvida företag riktade mot den 
svenska marknaden använde sig av någon slags funktion som förstärkte e-handelssidans 
atmosfär. Ingen av de undersökta hemsidorna hade varken introsida, intromusik eller musik 
under besöket. Endast ett företag hade en video spelandes på sin första sida. En introsidas 
syfte är att skapa ett starkt intryck (Ha et al. 2007), men Yang et al. (2003) menar att dessa 
inte används särskilt frekvent då de kan förlänga sidans nedladdningstid vilket i sin tur kan 
påverka kundnöjdheten negativt. Detta verkar företagen riktade mot den svenska marknaden 
tagit fasta på då ingen av, åtminstone de undersökta företagen, haft en introsida. På både den 
koreanska och amerikanska marknaden var detta något vanligare, och fem respektive sex 
företag, hade en introsida. 
 
Ha et al. (2007) hävdar att musik kan användas som ett visual merchandising-element för att 
locka in kunderna i butiker. Författarna menar att det också går att översätta denna teori för e-
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handel; om musik spelas när kunden går in på hemsidan eller under besöket, skapar detta ett 
intresse för onlinebutiken. Kim, Kim och Lennon (2009) menar också att tidigare forskning 
tyder på att de positiva känslor musik kan frambringa även kan överföras till en produkt och 
på så vis förbättra kundens produktutvärdering. Wu, Chen och och Yen (2008) har till 
exempel kommit fram till att musik med högt tempo ökar kundens närmande-beteende. 
Intromusik och musik under besöket var, som nämnts, inte förekommande på de e-
handelssidor som riktades mot den svenska marknaden. För studien som undersökte den 
koreanska och amerikanska marknaden, var detta ett något mer förekommande element. Kim 
et al. (2009) har dock testat i en studie, musikens påverkan på en kund som handlar på en e-
handelssida, där det visade sig att musiken inte hade någon inverkan alls på konsumentens 
känslomässiga reaktioner, vilket motsäger det Ha et al. (2007) hävdat. Den högre siffran för 
den amerikanska och koreanska marknaden kan därför förklaras utifrån Kim et als. (2009) 
studie, att det helt enkelt visat sig inte ge någon effekt och därför numera ses som ett onödigt 
visual merchandising-element för e-handelssidor. En ytterligare studie, av Ding och Lin 
(2011), visar å andra sidan att musik kan vara effektfullt och öka upphetsningen för en 
konsument vid e-handel, men då främst för inköp av det hedoniska inslaget. Vid inköp av 
produkter som kunden vill ha praktisk nytta av kan musiken hindra konsumentens förmåga att 
ta in information om produkten. Det kan därför antas att konsumenter idag kräver mer 
information och att detta är något företag har tagit fasta på och därför eliminerat användandet 
av musik.  
 
Ha et al. (2007) menar att erbjudanden är alla de visuella element som på något sätt 
kommunicerar om särskilda erbjudanden, till exempel rea. För både den svenska, koreanska 
och amerikanska marknaden var det vanligaste att e-handelssidan hade en klickbar rea-
kategori i huvudmenyn. Detta kan tänkas höra samman med att skapa visuell hierarki 
(Djamasbi et al 2014) och att de företag som valt att ha rea-kategorin i menyn vill att 
konsumenterna ska se rean tidigt under besöket på e-handelssidan.  
 
Ett sätt att förstärka en e-handelssmiljöns intryck är genom färgval. Enligt Wu et al. (2013) 
har studier visat att färger i en handelsmiljö påverkar konsumentens vilja eller ovilja till köp, 
då färger inverkar på människors humör och känslor. De menar att varma färger förknippas 
med upphetsning och ångest medan kalla färger kopplas ihop med lugn och tvärtom minskar 
upphetsning. Nicholas Kluge et al. (2013) hävdar också att kalla färger bidrar till lugn och att 
de därför bidrar till en mer positiv syn från konsumenten på en e-handelssida. Nästan alla 
företag, inriktade på den svenska, amerikanska och koreanska marknaden, hade vit som 
bakgrundsfärg och svart som textfärg. Vilket skulle kunna förklaras av ovan resonemang, att 
färgen vit är lugnande och därför bidrar till positivare konsumenter. Svart syns tydligast mot 
vitt och kanske därför en följd av valet om bakgrundsfärg. Den tydligaste skillnaden i färgval 
var att 22, alltså nästan hälften, av de koreanska hemsidorna hade ett inkonsekvent färgval för 
färgen som omgav produkterna. Varför koreanska e-handelssidor använder detta färgval är 
svårt att säga, men Wu et al. (2008) menar att färgpreferenser kan bero på kulturella 
skillnader.  
 
Enligt Ha et al (2007) är det viktigt för konsumenten att ha möjlighet till att se produkten från 
olika vinklar och kunna zooma in för att se detaljer samt eventuellt se hur ett plagg ser ut på. 
Detta så att kunden inte missbedömer produkten. Produktvisningssättet, från vilka vinklar 
produkten visas, var relativt lika för de tre länderna. Alla studerade företag i samtliga länder 
inkluderade en bild framifrån på produkten, vilket kan anses som ett grundläggande element 
inom onlinebutikers visual merchandising. Däremot hade fler företag riktade mot den svenska 
marknaden bilder på produkten bakifrån. Produktvisningsmetoden såg något annorlunda ut på 
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den svenska marknaden jämför med den koreanska och amerikanska. Av e-handelssidorna 
riktande mot den svenska marknaden använde 37 företag metoden att presentera plagget på en 
modell men siffran för samma metod var något lägre i Korea och USA, 28 respektive 22. 
Enligt Kim et al. (2009) har användandet av modeller som visar plaggen lett till positiva 
känslomässiga reaktioner hos konsumenter. En förklaring till skillnaderna mellan ländernas 
produktvisningsmetod kan vara att strategierna inom visual merchandising online utvecklas 
snabbt och att flertalet företag som tidigare visade på andra sätt har valt att byta till att främst 
använda modeller. På samma sätt kan även fler företag idag ha börjat inse att det är viktigt att 
även visa produkten bakifrån, något som kan förklara skillnaden till att fler företag 
verksamma på den svenska marknaden idag har valt detta presentationssätt. En uppdaterad 
analys av koreanska och amerikanska onlinebutiker skulle kunna visa på annorlunda resultat 
idag jämför med då Ha et al publicerade studien år 2007.  
 
Enligt Kim et al. (2009) ökar 3D-visning av produkten underhållningsvärdet samt reducerar 
den upplevda risken för konsumenter. I likhet med studien av Ha et al. (2007) så är det trots 
detta få onlinebutiker på den svenska marknaden som har denna funktion. De två e-
handelssidorna, Scorett och Footway, som visade upp produkten i 3D säljer främst skor i sitt 
sortiment. Eventuella förklaringar till att det är just skor som är den produkt som visas i 3D 
kan vara att det är “upplevelseprodukter” i högre grad än klädesplagg och konsumenter oftare 
vill prova skoparet innan de inhandlas. En annan möjlig förklaring är att skor, med tanke på 
dess material, är enklare att fånga i 3D än många klädesplagg.  
 
Att visa matchningsförslag visade sig inte vara lika förekommande på den svenska marknaden 
som på den koreanska eller amerikanska. Även förslag på hur produkten kan kombineras med 
andra plagg för att passa olika tillfällen var inte något som onlinebutikerna på den svenska 
marknaden använde sig av. Detta trots att kompletterande plagg kan leda till merförsäljning 
och ett bättre helhetsintryck för konsumenten, vilket i sin tur leder till högre avsikter att 
genomföra ett köp (Yoo & Kim 2012). 
 
Studien tyder på att typen av information som onlinebutiker tycker är viktigt att inkludera kan 
skilja sig åt beroende på vilken marknad företagen är verksamma på. Grundläggande 
information, exempelvis gällande produkters fiberinnehåll, var något som de allra flesta 
företag på både den svenska och amerikanska marknaden hade med i produktpresentationen.  
Däremot var det något fler företag på den amerikanska marknaden än den svenska som även 
gav information om vilken tygkonstruktion plagget hade. Denna typ av information kan dock 
anses som något överflödig enligt företagen, då det trots allt var färre än hälften av de 
amerikanska företagen som hade med denna information. Park och Stoels (2002) studie är 
jämförelsevis gammal men trots det är det lika stor andel av företagen på de båda 
marknaderna som gav information om tvättråd. Emellertid hade fler av de amerikanska 
företagen år 2002 mer specifika måttlistor speciellt anpassade för plaggen, något som endast 
sju av företagen verksamma på den svenska marknaden idag hade. Detta är ett förvånade 
resultat med tanke på e-handelns framfart och hur tekniken ständigt utvecklas. Det faktum att 
även fler av de amerikanska onlinebutikerna hade information om produktens 
tillverkningsland är oväntat i dagens samhälle, då denna information är grundläggande att ha 
med i plaggens tvättlappar.  
 
Att ha en video i produktpresentationen där en modell visar hur plagget ser ut på kan enligt 
McCormick och Livett (2012) höja kundernas intention till köp och bidrar även till en 
underhållande effekt. Trots detta var det endast två av onlinebutikerna på den svenska 
marknaden som hade inkluderat en sådan video. Med hjälp av en catwalkvideo finns det 
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utrymme för e-handelssidorna att erbjuda en ännu tydligare bild av hur plagget ser ut på och i 
rörelse, vilket eventuellt skulle kunna leda till att konsumenterna får en bättre uppfattning om 
produkten som kan leda till köp. Att ha med uppgifter om modellens längd och vilken storlek 
som denne bär skulle på samma sätt som med en video kunna leda till att kunden får en 
tydligare bild av vilken storlek som kan passa och informationen kan leda till en mer positiv 
upplevelse på e-handelssidan. 
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6 Slutsatser och diskussion 
 
I det avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna och slutsatser dras. Rapportens delar 
knyts samman och slutsatserna diskuteras. Under detta kapitel presenteras friare tolkningar av 
resultaten.  Slutligen ges förslag på vidare forskning som kan utföras baserad på denna studie.  
 

6.1 Slutsatser  
 
Syftet med rapporten var att testa den taxonomi som Ha et al. (2007) utvecklade, på e-
handelssidor riktade mot den svenska marknaden. Genom att utföra en innehållsanalys på 50 
företag verksamma på den svenska marknaden kunde frågeställningarna besvaras; om de 
visual merchandising-element Ha et al. (2007) identifierade återfinns på e-handelssidor 
riktade mot den svenska marknaden, samt huruvida det finns nya element som kan 
identifieras. Resultatet visade att vissa element var vanligt förekommande även hos företag 
riktade mot den svenska marknaden medan andra inte var lika relevanta. Utöver detta 
identifierades flera andra visual merchandising-element som kan utöka taxonomin.  
 
De element som återfanns på e-handelssidorna riktade mot den svenska marknaden, i likhet 
med resultaten från studien av Ha et al. (2007), var: sökmotor, produktkategorisering efter 
målgrupp, reakategori placerad i menyn, vit bakgrund- och produktbakgrundsfärg, svart 
textfärg, att visa produkten fotograferad framifrån, möjlighet till detaljerad visning på separat 
sida, färgprov samt att visa plagget på modell.   
 
De element som återfanns i studien av Ha et al. (2007) men som inte var lika relevanta hos e-
handelssidorna riktade mot den svenska marknaden var främst: sidkarta, introsida, intromusik, 
musik under hela besöket, tygprov, att visa plagget hängande, på docka, vikt, utlagt, på 
modell i katalogstil eller animerad modell samt matchningsförslag för olika tillfällen. Från 
studien av Park och Stoel (2002) var plaggmåttlista och tillverkningsland mer förekommande 
på den amerikanska marknaden än hos företagen observerade i denna studie.  
 
Flertalet element hittades på e-handelssidorna riktade mot den svenska marknaden, som inte 
uppmärksammades i de studier Ha et al. (2007) och Park och Stoel (2002) utfört. Dessa 
element var: modelluppgifter, ”andra har även tittat på”, ”likande produkter” och 
catwalkvideo. Den här studien bidrar därmed med en uppdaterad taxonomi som har 
kompletterats med flera element samt ett underlag för framtida studier. 
 

6.2 Diskussion 
 
När arbetet med studien inleddes fanns redan en tanke om att resultatet skulle kunna skilja sig 
åt från de tidigare innehållsanalyserna (Ha et al. 2007; Park & Stoel 2002). E-handelns 
utveckling och teknikens framfart det senaste decenniet var faktorer som påverkade denna 
tankegång. Detta visade sig stämma för flera av online visual merchandising-elementen som 
analyserades. Andra element visade på mer oväntade resultat, då element snarare hade tagits 
bort sedan studien genomfördes av Ha et al. (2007).  
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Det första temat, navigering, visade på resultat som skiljde sig mellan länderna. Sidkarta är ett 
exempel på ett element som få svenska, men desto fler amerikanska och koreanska e-
handelssidor erbjuder. En möjlig förklaring till att färre hemsidor idag, åtminstone på den 
svenska marknaden, inte erbjuder denna funktion kan vara att det är enklare att numera ha ett 
tydligare upplägg på sin hemsida. En annan möjlighet är att företagen verksamma inom e-
handeln har upptäckt att denna funktion inte används speciellt ofta av konsumenterna och 
därför har den tagits bort.  
 
När e-handelsmiljön studerades upptäcktes skillnader främst inom elementet atmosfär. Som 
nämnts i resultatet var det knappt någon eller ingen svensk e-handelssida som presenterade en 
introsida, intromusik, musik under besöket eller en video. För vissa konsumenter kan en 
introsida kanske verka som ett störningsmoment, speciellt om introsidan inte är valbar - det 
vill säga att man kan trycka bort den om man inte vill se. På både den koreanska och 
amerikanska marknaden var detta något vanligare. Det kan antas att detta beror på tidsglappet 
mellan de olika studierna; att det var vanligare att företag tidigare använde sig av detta 
element för att skapa ett starkt visuellt intryck. Det är möjligt att företag numera använder sig 
av andra metoder att göra detta på.  
 
Flertalet studier har visat på positiva effekter av musik i butiksmiljöer, vilket är intressant i 
detta sammanhang, där ingen av de svenska e-handelssidorna använder sig av varken 
intromusik eller musik under hela besöket som visual merchandising-element. Detta tyder på 
att samma slutsatser inte går att applicera på visual merchandising för e-handel. En anledning 
till varför det ser olika ut, kan vara att det tagits fasta på att konsumenten har olika intentioner 
när denne handlar i fysiska butiker kontra e-handel. När handel sker via fysiska butiker har 
konsumenten ofta ett mål, att handla. Det kan innebära att konsumenten är mer mottaglig för 
intryck, som exempelvis musik. Vid e-handel sitter konsumenten framför en dator, vilket 
innebär att han eller hon kan utföra flera olika uppgifter samtidigt, det vill säga medan 
konsumenten besöker en onlinebutik kan han eller hon lyssna på musik eller vara aktiv på 
sociala medier. Då kan musik bli ett ouppskattat störningsmoment, något som det kanske inte 
upplevs som i en butiksmiljö. Detta kan vara något som upptäckts vartefter e-handel 
utvecklats och därför har dessa element blivit färre.  
 
Att det skiljer sig mellan de olika marknadernas resultat gällande tyg- och färgprov kan ha 
olika förklaringar. En möjlig sådan är att lagstiftningen har olika krav på information och att 
vissa marknader därför kräver tydligare bilder på tyg- och färgprover. Att onlinebutikerna på 
den svenska marknaden i större utsträckning valde att visa färgerna på separata plagg och inte 
lika ofta som ett färgprov kan bero på teknikens utveckling eller helt enkelt skilda preferenser.   
När produktpresentationen studerades upptäcktes en avvikelse i hur produkten visas på den 
svenska marknaden idag i jämförelse med den koreanska och amerikanska marknaden då. I 
studien av Ha et al. (2007) visade 17 koreanska och 16 amerikanska företag plaggen på en 
modell i katalogstil. Motsvarande siffra på den svenska marknaden var endast ett företag. En 
möjlig förklaring till varför företagen har frångått den sortens produktpresentation kan vara att 
e-handelssidorna tidigare efterliknade postorderföretag mer än i dagsläget. Detta kan bero på 
att konsumenter idag kräver ett högt tempo där nya produkter erbjuds ofta. För att lyckas med 
det kan det för företag vara allt för tidskrävande att fotografera alla produkter i en 
katalogmiljö.  
 
Under analysens gång påträffades element på de olika e-handelssidorna som inte 
uppmärksammades i de studier Ha et al. (2007) och Park och Stoel (2002) utfört. För att 
utveckla taxonomin samt spegla den svenska marknaden, så lades därför dessa element in och 
observerades därefter på samma sätt som övriga.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Till följd av att e-handel har blivit ett så stort forum för handel och ständigt fortsätter att växa 
behöver mer omfattande studier göras om just e-handel och online visual merchandising. Det 
kanske inte alltid är möjligt att applicera teorier som endast utgår från forskning som tagits 
fram på den traditionella handeln, på e-handeln.  
 
Studier bör även göras på de resultat som presenterats i denna rapport. Det kan vara av 
intresse att gå djupare på samband och varför resultaten ser ut som de gör. Genom att göra 
detta kan e-handeln utvecklas ytterligare. Studier kan även göras på varför olika marknader 
skiljer sig åt, om det beror på kulturella skillnader, ekonomiska eller andra aspekter som kan 
spela in. På så vis kan teorier utvecklas mer individuellt och anpassning ske till den aktuella 
marknaden.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Tabell över tidigare forskning 
  
Tema VMD element Tidigare forskning  
Navigering Sidkarta Ha et al. (2007) 
 Sökmotor Ha et al. (2007) 
 Produktkategorisering 

1:a-kategori 
Ha et al. (2007); Djamasbi et al. 
(2014) 

 2:a-kategori (om 1:a-    
kategori är målgrupp) 

 

 Presentationssätt 
produktkategorier 

 

E-handelsmiljö Atmosfär Ha et al. (2007); Yang et al. 
(2003); Kim et al. (2009); Wu et 
al. (2008); Ding & Lin (2011) 

 Erbjudande Ha et al. (2007) 
 Färg Ha et al. (2007); Wu, Ju, Kim,  
 Bakgrundsfärg Damminga, Kim & Johnson 
 Bakgrundsfärg, produkt (2013); Wu, Chen & Yen (2008);  
 Textfärg Nicholas Kluge et al. (2013); Wu, 

Lee, Fu & Wang (2013) 
Produktpresentation Produktvisningssätt Ha et al. (2007); Yoo och Kim 

(2012) 
 Produktvisningsmetod Ha et al. (2007); Kim et al. (2009); 

Li et al. (2002); McCormick & 
Livett (2012) 

 Detaljerad visning Ha et al. (2007); McCormick & 
Livett (2012) 

 Prov Ha et al. (2007) 
 Färgpresentation Ha et al. (2007) 
 Produktvisning Kim et al. (2009); Khakimdjinova 

& Park (2005); Yoo & Kim 
(2012) 

 Matchning Yoo & Kim (2012); Ha et al. 
(2007) 

Information Fibertyp Park & Stoel (2002) 
 Tygkonstruktion Park & Stoel (2002) 
 Skötselråd Park & Stoel (2002) 
 Måttlista Park & Stoel (2002) 
 Tillverkningsland Park & Stoel (2002) 
 Modelluppgifter  
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Bilaga 2. Schema för innehållsanalys 
 
(Från tabell I i studien av Ha et al. 2007, s. 482, översatt av författarna) 
 
Teman VMD element Alternativ 
Navigering Sidkarta Sidkarta 
 Sökmotor Sökmotor 
 Produktkategorisering  
 1:a-kategori Efter varumärke 
  Efter produkt 
  Efter målgrupp 
  Efter stil/tillfälle 
  Efter pris 
 2:a-kategori (om 1:a-

kategori är målgrupp) Efter varumärke 

  Efter produkt 
  Efter målgrupp 
  Efter stil/tillfälle 
  Efter pris 
 Presentationssätt 

produktkategorier Horistontell 

  Horistontell (uppkommer då 
pekaren placeras över menyn) 

  Vertikal 
  Vertikal (uppkommer då pekaren 

placeras över menyn) 
  ”Skrolla ned”-meny 
Miljö Atmosfär Introsida 
  Intromusik 
  Musik under hela besöket 
  Video 
 Erbjudande Klickbar rea-kategori i menyn 
  Pop-up reklam - erbjudanden 
  Klickbar bild som länkar till rea 
  Annons som automatiskt förflyttas 
  Bild som förmedlar rea men ej 

länkar till den 
 Färg  
 Bakgrundsfärg Vit 
  Ljus 
  Svart/Mörk 
  Livlig 
  Inkonsekvent 
 Bakgrundsfärg, produkt Vit 
  Ljus 
  Svart/Mörk 
  Livlig 
  Inkonsekvent 
  Annan 
  Katalogstil 
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 Textfärg Vit 
  Ljus 
  Svart/Mörk 
  Livlig 
Produktpresentation Produktvisningssätt Framifrån 
  Bakifrån 
  Från sidan 
 Produktvisningsmetod 2D Framifrån och bakifrån på 

samma sida 
  2D Framifrån och bakifrån, 

klickbar 
  2D Automatisk, framifrån och 

bakifrån (ändras automatiskt) 
  2D Framifrån och bakifrån, när 

pekaren dras över bilden 
  3D Rotation, klickbar 
  3D Automatisk rotation 
 Detaljerad visning 2D större visning på samma sida 
  2D större visning på separat sida 
  2D större visning, på samma sida 

och separat sida 
  3D större visning på separat sida 
  Zoomning av förbestämda delar 
  Zoomning i flera förstoringar 
 Prov Färgprov 
  Tygprov 
 Färgpresentation Färg ändras vid klick på provet 
  Färg ändras vid "scroll down 

option" 
  Färg ändras när pekaren dras över 

produkten 
  Automatisk färgändring 
  Färgerna på separata plagg 
  Produkten visas i samtliga färger i 

presentationen 
 Produktvisning Hängande 
  På docka 
  Vikt 
  Utlagd 
  På docka, utklippt 
  Modell 
  Modell, katalogsstil 
  Animerad modell 
 Matchning Förslag för varje plagg 
  Interaktiv matchning 
  Förslag för olika tillfällen 
Information Fibertyp Fibertyp 
 Tygkonstruktion Tygkonstruktion (Väv, trikå eller 

non-woven) 
 Skötselråd Tvättråd 
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 Måttlista Plaggmåttlista 
 Tillverkningsland Tillverkningsland 
 Modelluppgifter Modellens längd 
  Storlek på produkten modellen bär 
Tillagda element Modelluppgifter Modellens längd 
  Storlek på plagget modellen bär 
 ”Andra har även tittat 

på” 
”Andra har även tittat på” 

 ”Liknande produkter” ”Liknande produkter” 
 Catwalkvideo Catwalkvideo 
 Genrell måttlista Generell måttlista 
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Bilaga 3. Urval 
 
& Other stories Acne 
Aplace Back 
Best of brands BikBok  
Boozt Brandos 
Bubbleroom Caliroots 
Carin Wester Cheap Monday 
Cubus Dagmar 
Dr Denim Ellos 
Filippa K Footway 
Gina Tricot H&M 
Haléns Hope 
Hunkydory  Ida Sjöstedt 
Indiska Ivy Revel 
J. Lindeberg JC 
Junkyard Kappahl 
La Redoute Lager 157 
Lindex Mayla 
Monki MQ 
Nelly Nudie 
Rodebjer Scorett 
Stayhard Stylein 
Tiger of Sweden Twist & Tango 
Vila Wakakuu 
Weekday Whyred 
Zalando Zoovillage 
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