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Förord 
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Abstract 
 
During 2013 the mobile commerce, also known as m-commerce, took off and the trend keeps 

on growing. M-commerce is a way of buying products online, just like e-commerce but with a 

mobile unit. The development of the technology forms the basis of the rapid growth of the 

mobile commerce. In 2011 more mobiles and tablets were sold than computer for the first time 

and today many people around the world have access to internet wherever they are.  

 

The purpose of this paper is to examine the differences in visual merchandising between 

traditional web shops and mobile-adapted web shops. The study focuses on examining three 

aspects of visual merchandising online: navigation, product presentation and environment. The 

intention of the study is that it could be the basis for further studies in visual merchandising for 

mobile devices.  

 

To answer the purpose fashion companies’ web shops and mobile-adapted web shops were 

examined from a visual merchandise perspective. The method that was used to investigate this 

was content analyses of various companies’ web shops for computers and mobile units. 60 

observations have been conducted on 30 fashion companies in the budget segment. The 

observations were carried out based on a predetermined observation template.  

 

The results of the observations show that there are both similarities and differences between 

traditional and mobile-adapted web shops regarding visual merchandising. The biggest 

differences are zooming possibilities, access to additional options, the design of category 

systems and the use of place/appear and sweep function. The biggest similarities are product 

photos and colour schemes.  

 

This study contributes to knowledge in the subject of visual merchandising for mobile devices 

and may be the basis of further research in the subject. Furthermore, it would have been 

interesting to explore why the differences look like they do. It could also be interesting to see 

how companies positions themselves to the deficiencies in the mobile commerce as this study 

shows.  
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III 

Sammanfattning 
 

Under år 2013 tog den mobila handeln, även kallat m-handel, ordentlig fart och trenden bara 

fortsätter. M-handel är ett sätt att köpa produkter på nätet, precis som e-handel fast med en 

mobil enhet. Teknikens utveckling är det som ligger till grund för den mobila handelns snabba 

tillväxt. År 2011 såldes det för första gången fler mobiler och läsplattor tillsammans än vad det 

såldes datorer och idag är det många människor i världen som har tillgång till internet även på 

resande fot. 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnader inom visual merchandising mellan 

traditionella webbshoppar och mobilanpassade webbshoppar. Studien fokuserar på att granska 

tre aspekter inom visual merchandising online: navigering, produktpresentation och miljö. 

Avsikten med studien är att den kan komma att ligga till grund för vidare forskning inom visual 

merchandising för mobila enheter. 

 

För att besvara syftet undersöktes hur modeföretags webbshoppar respektive mobilanpassade 

webbshoppar ser ut utifrån ett visual merchandise perspektiv. Den metod som har använts för 

att undersöka detta är innehållsanalyser av olika företags webbshoppar för datorer samt deras 

mobilanpassade webbshoppar. 60 observationer har genomförts på 30 olika modeföretag i 

budgetsegmentet. Observationerna utfördes utifrån ett förutbestämt observationsschema.   

 

Resultatet av undersökningen visar att det finns både likheter och skillnader mellan fullständiga 

och mobilanpassade webbsidor när det gäller visual merchandising. De största skillnaderna är 

möjligheter till zooming, tillgång till extra alternativ, kategorisystemens utformning samt 

användningen av place/appear- och svepfunktion. De största likheterna är produktbilder samt 

färgsättningar på webbsidorna.  

 

Denna studie bidrar till kunskap inom ämnet visual merchandising för mobila enheter och kan 

komma att ligga till grund för vidare forskning inom ämnet. Vidare hade det varit intressant att 

utforska varför skillnaderna ser ut som de gör. Det hade även varit intressant att utforska hur 

företag ställer sig till de brister inom den mobila handeln som studien lyfter upp.  
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1 Inledning 
 

Denna studie ska undersöka skillnaderna mellan vanliga webbsidor och mobilanpassade 

webbsidor när det kommer till visual merchandising hos modeföretag. Studien baseras på en 

tidigare undersökning gjord av Ha, Kwon och Lennon (2007). I detta kapitel presenteras 

bakgrunden till studiens forskningsområde, problemdiskussion samt syfte. Syftet leder sedan 

fram till frågeställningar som denna uppsats avser att svara på.  

 

Under 2011 köptes för första gången fler mobiler och läsplattor än vad det köptes datorer, detta 

blev en stor vändpunkt inom mobil handel, även kallat m-handel, och hela IT industrin 

(Kourouthanassis & Giaglis 2012). Under år 2013 tog den mobila handeln ordentlig fart och 

under 2014 har trenden fortsatt och det blir mer och mer populärt att göra sina köp via mobilen. 

Under 2014 ökade andelen e-konsumenter, som handlade med hjälp av sin mobil, med hela 42 

procent jämfört med föregående år, detta enligt Dibs rapport Svensk E-handel. Under samma 

år genomfördes nästan 27 miljoner köp och det var en ökning på 79 procent gentemot 

föregående år, och det bara i Sverige (Sellebråten 2014). 

 

1.1 Bakgrund 

 

Elektronisk handel, eller e-handel, är ett relativt nytt fenomen som har växt de senaste åren. E-

handel kan ske på flera olika sätt; företag till företag, företag till konsument eller konsument till 

konsument (Tian & Stewart 2006). 1995 lanserade Amazon den första webbshoppen och det 

var först då som internet blev mer användarvänligt och efter detta började e-handelns snabba 

tillväxt. Redan under första året växte Amazon till att bli ett multimiljon företag (Tian & Stewart 

2006). Under 2013 hade 41.3 procent av alla världens internetanvändare någon gång köpt en 

produkt över internet, vilket motsvarar drygt 1 miljard människor (Statista 2013). Tack vare 

teknikens utveckling är det även möjligt att handla via mobila enheter (Tellez Isaac & Sherali 

2014). Enligt e-barometerns helårsrapport 2014 har många företag utvecklat eller har planer på 

att skapa speciella mobilsajter då detta är en stor marknad. 

 

Med hjälp av teknikens utveckling har många tillgång till både mobila enheter och internet 

dygnet runt, vilket gör att vem som helst kan handla när som helst (Tellez Isaac & Sherali 2014). 

Den trådlösa tekniska revolutionen har fått mobila enheter att bli en viktig komponent i den nya 

digitala ekonomin, där användarna genomför transaktioner på resande fot skriver Tellez Isaac 

och Sherali (2014). M-handel är ett sätt att handla och sälja produkter över internet precis som 

e-handel. M-handel sker dock på en mobil enhet via en trådlös uppkoppling.  

 

Det finns ett stort antal människor i världen som använder sin mobil när de behöver tillgång till 

internet men det är fortfarande många företag som inte har anpassat sin hemsida till mobila 

enheter (Roudaki & Kang 2015). De säger också att webbsidor som är anpassade till datorer är 

fortfarande de sidor som dominerar, men eftersom mobilerna har små skärmar gentemot datorer 

kan det vara frustrerande med sådana webbsidor i en mobil. En anledning till att det fortfarande 

är webbsidor för datorer som dominerar kan vara att mobilanpassa en webbsida har höga 

utvecklingskostnader (Roudaki & Kang 2015). De första webbshopparna var designade för att 

passa skärmar på laptops och stationära datorer men var inte optimerade att användas på andra 

enheter (Marcotte 2010). Det ökande användandet av mobila enheter har lett till att det inte går 

att räkna med att användare besöker webbsidor på stationära datorer eller laptops och företag 

behöver därför anpassa sig efter den nya tekniken och göra hemsidorna tillgängliga från alla 
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typer av enheter (Frederick 2013). Problem som kan uppstå när man via mobilen går in på 

hemsidor som inte är specialdesignade eller mobilanpassade är bland annat att bilderna blir för 

kompakta för att vara tydliga och att visuella element kan beskäras så att de inte syns (Marcotte 

2010).  

 

Både e-handel och m-handel är förknippat med upplevd risk ur konsumenters perspektiv. 

Upplevd risk kan definieras som osäkerheten som upplevs av konsumenter som överväger ett 

visst köpbeslut och har varit fokus i litteratur om distanshandel (Khakimdjanova & Park 2005). 

Osäkerhet och konsekvens är två element som kan identifieras och som kan ha en inverkan på 

upplevd risk (Khakimdjanova & Park 2005). Att produkten inte kommer leva upp till kundens 

förväntningar orsakar osäkerhet hos konsumenten och det faktum att konsumenten inte har 

möjlighet att testa eller syna en produkt kan leda till en ökad osäkerhet i samband med 

distanshandel, speciellt för kläder (Khakimdjanova & Park 2005). Att röra, känna och prova ett 

plagg är viktiga faktorer vid köp av kläder men eftersom det inte är möjligt vid handel över 

internet ökar konsumentens upplevda risk (Khakimdjanova & Park 2005). Enligt Hsieh och 

Tsao (2014) upplever konsumenter att handla på nätet innebär en högre risk än att handla i 

fysiska butiker, detta påverkar köpbeteendet på nätet. För att minimera effekten av upplevd risk 

kan företag arbeta med visual merchandising eftersom effektiv produktpresentation kan minska 

den upplevda risken (Ha, Kwon & Lennon 2007; Kim & Lennon 2000). 
 

1.2 Problemdiskussion 

 

Under 2014 e-handlade en av fem svenskar varor med hjälp av mobilen (e-barometern 2015). 

Även om det blir allt vanligare att handla på nätet med mobilen så är det fortfarande e-handel 

som dominerar. Enligt Postnords e-barometer (2015) var det hela 84 procent av befolkningen 

som köpte varor på nätet minst en gång under 2014 och 35 procent e-handlade minst en gång i 

månaden under samma år. Rapporten visar även att kläder och skor var de vanligaste varorna 

att handla på nätet, efter det kommer böcker och hemelektronik. Det var hela 40 procent av alla 

svenskar som e-handlade skor eller kläder minst en gång i kvartalet under året (postnords e-

barometer 2015) 

 

Jonas Arnberg, chefsekonom på Svenska Handel, säger till Svenska Dagbladet (2014)  att det 

är för tidigt för att tala om ett genombrott för e-handel via mobilen och att det finns mycket 

kvar att göra när det kommer till mobilanpassade webbshoppar. Han påpekar att det kan vara 

så att varor måste presenteras på ett helt nytt sätt i mobilen eftersom man inte orkar klicka lika 

mycket i mobilen som på datorn (Svd.se 2014) 

 

Enligt Maika Beato (2013), Marketing Operations Manager på Lenson, är det viktigt att företag 

anpassar sina webbsidor till mobila enheter. För att få kunder att handla via mobilen är det 

viktigt att företag frågar sig vilken information kunden är ute efter och gör det så enkelt som 

möjligt att genomföra ett köp. Hon säger även att trafiken från mobila kanaler står för 40 procent 

av den totala internettrafiken (internetworld.se 2013). Trots att det är så viktigt för företag att 

mobilanpassa sina webbplatser och att det är så många människor i världen som använder 

mobilen för att surfa på nätet så är det idag många som inte har anpassat sig (Roudaki & Kang 

2015). Vissa problem som kan uppkomma om man har en fullständig webbsida för datorer även 

för mobila enheter är bland annat att bilderna bli kompakta och otydliga samt att visuella 

element kan beskäras bort och inte synas (Marcotte 2010). Roudaki och Kang (2015) säger även 

att det är viktigt att tänka på att en mobilanpassad webbsida måste vara justerbar då mobiler 

och andra bärbara enheter har olika stora skärmar jämfört med datorer som har ungefär 
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likvärdiga storlekar. Roudaki och Kang (2015) menar också att vikten av att kunna zooma på 

en mobil är stor då det är svårare att läsa på en liten skärm jämfört med en större dataskärm.  

 

Med visual merchandising vill man stimulera konsumenterna till köp genom att presenterar 

varor i butik på ett iögonfallande och attraherande vis. Visual merchandising i fysiska butiker 

handlar om att utforma interiören och exteriören av butiken på ett tilltalande sätt för kunderna. 

Viktiga aspekter som rör butikens interiör är bland annat ljussättning, färgkombinationer och 

produktplacering. Visual merchandising online går ut på att på bästa sätt översätta dessa 

aspekter till webben (Kerfoot, Davies & Ward 2003; Law, Wong & Yip 2012; Kim 2013). Det 

är alltså viktigt för modeföretag att arbeta aktivt med visual merchandising för att öka 

försäljning och uppfattas som en attraktiv affär. 

 

Efter en grundlig genomgång av tidigare forskning framkommer det att den största 

problematiken inom ämnet är att det finns en oklarhet angående hur företag arbetar med visual 

merchandising på mobila enheter. Inga studier har hittats som fokuserar på hur och om företag 

anpassar den visuella produktpresentationen till mobila enheter. I en tid då den mobila handeln 

växer för varje år är det relevant att forska på dessa frågor. Förhoppningen är att denna studie 

kommer att bidra till forskningen genom att behandla ämnet visual merchandising i två olika 

kontexter, online och mobilanpassade sidor för att på så sätt undersöka hur företag anpassar 

sina webbshoppar till mobila enheter. Studien kommer främst att bidra med ny forskning på 

området visual merchandisnig på mobila enheter, ett hittills begränsat forskningsområde. 

Denna uppsats hoppas kunna bidra till forskningen genom att på ett strukturerat sätt granska 

och kartlägga ämnet visual merchandise inom kontexten mobila enheter. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader inom visual merchandisning mellan 

webbshoppar och mobila webbshoppar. Denna studie kommer att fokusera på att granska tre 

aspekter inom visual merchandising online: navigering, produktpresentation och miljö. 

Avsikten med studien är att den kan komma att ligga till grund för vidare forskning inom visual 

merchandising för mobila enheter. Studien inriktar sig på modeföretag för att kläder och skor 

är de produkter som säljer bäst på nätet (e-barometern 2015). Studien utgår från en taxonomi 

som Ha, Kwon och Lennon (2007) utvecklade för att undersöka skillnaden mellan amerikanska 

och koreanska webbshoppar. Tekniken har utvecklats sen 2007 och därför kan taxonomin 

behöva utvecklas. Med den nya taxonomin kommer skillnader mellan traditionella webbutiker 

och mobilanpassade webbutiker undersökas. Med bakgrund i ovan förda problemdiskussion 

grundar sig denna uppsats i följande frågeställning: Hur skiljer sig visual merchandising online 

jämfört med mobila enheter? 
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel avses att introducera de teorier som ligger till grund för denna studie. 

Referensramen inleds med ett stycke om vad visual merchandising är och därefter presenteras 

teorier angående visual merchandising online, navigering online, produktpresentation och 

avslutas med miljö i butik och online.  

 

2.1 Visual merchandising  

 

Visual merchandising (VMD) är enligt Mehta och Chugan (2013) en process som iscensätter 

varor på rätt ställe, i rätt tid, i syfte att påverka konsumenternas inköp. Detta betyder att allt som 

kunden ser ska skapa en positiv inverkan. VMD är användningen av visuella effekter för att 

stimulera kunder till köp (Krishnakumar 2014). Mehta och Chugan (2013) menar också att fler 

återförsäljare börjar inse vikten av VMD. Diamond och Diamond (2007) definierar visual 

merchandising som en strategisk presentation av ett företag och dess produkter för att attrahera 

kunder och främja köp. VMD kan också definieras som en konst att visa upp saker på ett 

attraktivt sätt för att fånga kundens uppmärksamhet. I denna uppsats kommer VMD att 

defineras som användningen av visuella effekter för att stimulera kunder till köp. En effektiv 

VMD talar till konsumenternas fem sinnen, och låter dem interagera med produkterna (Jeon, 

Park & Sullivan 2015). De två största områdena inom VMD är butikens exteriör och interiör. 

Andra mindre aspekter som också bidrar kan vara produktplacering, färgkombinationer, 

ljussättning och provutrymmen (Kerfoot, Davies & Ward 2003; Law, Wong & Yip 2012; Kim 

2013). När VMD används på rätt sätt kan det bidra till ökad försäljning och vinster (Bannerjee 

& Yadav 2012; Kim 2013; Mehta & Chugan 2013).  

 

Mehta och Chugan (2013) skriver i sin studie att en kund oftast handlar mer ju längre tid han 

eller hon spenderar i butiken och denna tid beror på känslan och upplevelsen av butiken. Därför 

skriver Mehta och Chugan (2013) att atmosfären måste vara lugn och effektiv för att få kunder 

att stanna längre och på så sätt också handla mer.  

 

2.2 Visual merchandise online  

 

Enligt en studie av Deng och Poole (2012) så finns det två olika dimensioner hos en e-butik, 

vad det än är för produkter som säljs, som starkt påverkar shopparen och dess uppfattningar. 

Dessa två dimensioner är webbsidans komplexitet och ordning. De säger också att en webbsida 

anses vara komplex om den innehåller fler än 10 grafiska bilder, mer än 100 ord och fler än 50 

länkar. Om en webbsida ska ses som enkel bör den ha färre än 2 grafiska bilder, 30 ord och 10 

tillgängliga länkar (Deng & Poole 2012). När det gäller en webbsidas ordning menar Deng och 

Poole (2012) att god ordning är logiskt arrangemang av webbsidans alla delar. Kerfoot, Davies 

och Ward (2003) menar i stället att det finns fler aspekter som påverkar hur kunden uppfattar 

och ser på en butik och dess utformning.   

 

Faktorerna Kerfoot, Davies och Ward (2003) identifierar är miljön och atmosfärens karaktär 

(som material, ljus och färg), presentation av varor (hur de visas, hängande, vikta, på modell 

eller liknande, när det gäller kläder) samt tydlig navigation, det vill säga hur man kan navigerar 

sig runt i butiken och om det finns en tydlig väg att gå. De menar att om det inte finns en tydlig 

navigering genom butiken kan det blir svårt för kunden att veta var man ska börja. Enligt Lin, 
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Yeh och Wei (2013) är det webbsidans utseende som påverkar den subjektiva upplevelsen och 

det första intrycket hos besökaren. Där spelar grafiska bilder en betydande roll och de kan starkt 

påverka besökarens känslor för webbsidan. I förhållande till Deng och Poole (2012) nämner de 

dock inget om ökad komplexitet vid många bilder på hemsidan, Lin, Yeh och Wei (2013) talar 

istället om att det behöver finnas ett bra förhållande mellan text och antalet bilder. Om en e-

handel är stimulerande och attraktiv kan det också påverka kundens beteende och intentioner 

(Wu, Cheng & Yen 2008). E-handlare kan behöva utveckla bättre sätt att presentera plagg 

virtuellt, så att kunden lättare ska kunna granska produkten som om den fanns i en fysisk butik 

(Khakiimdjanova & Park 2005). 

 

2.3 Navigering online  

 
Gwizda och Spence (2006) definierar navigation som en sekvens av åtgärder som utförs av en 

individ som söker efter en viss information för att tillfredsställa ett aktuellt behov. Samtidigt 

definierar Tucker (2008) navigation som en process när användaren utforskar alla nivåer av 

interaktivitet, alltså både framåt och bakåt. I denna uppsats kommer navigering att definieras 

enligt Tuckers (2008) definition. När det gäller navigering online så menar Thomson (2006) att 

riktmärket alltid bör vara ett klick. Användaren ska alltså kunna navigera sig var som helst på 

hemsidan med endast ett klick. Tucker (2008) menar att ett bra navigationssystem gör att 

användaren inte känner sig osäker på var i dokumentet/på hemsidan denne befinner sig. För att 

kunna nå målet med ett klick finns en strategi som är att man kan placera ett 

navigeringsfält/kategorisystem på samma ställe på varje sida (Thomson 2006). Enligt 

Monideepa och Jie (2005) och även enligt Thomson (2006) är till exempel längst upp på sidan 

eller längst till vänster en bra placering. Dessa platser är bäst för bland annat e-handelssidor 

eftersom de laddas upp allra först (Monideepa & Jie 2005). Enligt dem behöver en hemsidas 

struktur vara baserad på vad användaren faktiskt vill ha, som till exempel ett lätt 

navigationssystem. 

 

Webster och Ahujas (2006) studie indikerar att ett navigationssystem kan påverka 

användarprestationen och orienteringen. Dessutom visar studien att det finns starka relationer 

mellan engagemang, prestation, orientering och avsikten att använda webbplatsen (Webster & 

Ahuja 2006). Användarvänligheten (lätt navigation) är väldigt viktigt för att kunden ska känna 

sig nöjd med webbsidan, men nyttan av själva systemet kan vara ännu viktigare (Tuckers 2008). 

Enligt Vidaya, Puerta Melguizo och Van Oostendorp (2012) så har erfarna användare med hög 

kompetens lättare att hantera svårigheter när det gäller navigation, användare med lägre 

kompetens behöver dock funktioner som förenklar navigationen. Även Tucker (2008) menar 

att en användare som är bekant med systemet kan tolerera vissa svårigheter om funktionen av 

systemet hjälper dem med deras onlineshopping. Zhou (2011) menar att leverantörerna av 

webbsidor i mobilen måste förbättra utformningen på själva webbsidan för att användaren ska 

uppleva att den är lätt att använda. Leverantörerna behöver erbjuda effektiv navigation och en 

tydlig layout (Zhou 2011). De mobila användarna kan känna av brist på kontroll om till exempel 

en webbsida i mobilen är otillgänglig eller om sidan/uppkopplingen avbryts, detta kan då leda 

till att användarens upplevda användarvänlighet för sidan minskar och intrycket blir försämrat 

(Zhou 2011).  

 

I en studie av Ha, Kwon och Lennon(2007) tar man upp olika element som ingår i navigering 

för just onlineshoppar. De tar upp de fyra elementen sökmotor, sitemaps, kategorissystem och 

presentation av kategorisystem. Studien visar bland annat att sökmotorer och sitemaps, som kan 

generera en förenklad navigation för användaren, förekommer hos flertalet av de undersökta 
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företagen. Under elementet kategorisystem tar Ha, Kwon och Lennon (2007) upp fem olika 

kategoriseringar, varumärke, produkttyp, målgrupp, pris och style/look/tillfälle. Enligt deras 

undersökning var kategorisering via målgrupp och produkttyp de främst förekommande. 

Figuren nedan visar ett utdrag av studien som Ha, Kwon och Lennon (2007) utförde. 

 

Figur 1, Navigering 

 
(Ha, Kwon och Lennon 2007, s. 282) 

 

2.4 Produktpresentation  

 

Kläder och skor beskrivs av Ha, Kwon och Lennon (2007) som upplevelseprodukter och deras 

kvalitet och känsla kan man endast till fullo uppleva efter köpet när man har produkten i sin 

hand. Det faktum att konsumenten inte har möjlighet att prova plagget innan bidrar till att öka 

den upplevda risken som är förknippad med handel via nätet (Ha, Kwon & Lennon 2007). För 

att motverka det här problemet har visual merchandising online ytterligare funktioner än den i 

fysiska butiker, det är att efterlikna upplevelsen i butiken samt att väga upp för att det inte är 

möjligt att känna på varorna innan köpet (Ha, Kwon & Lennon 2007). Enligt Ha, Kwon och 

Lennon (2007) kan konsumenten tydligare visualisera sig plagget och därmed få en upplevelse 

som liknar den i en fysisk butik, genom att visa en produkt från flera olika vinklar och med 

detaljerade närbilder. Tidigare forskning visar att en tydlig produktpresentation har en positiv 

inverkan på konsumentens attityd och ökar chansen att ett köp blir av (Ha & Lennon 2010). 

 

Enligt Park och Stoel (2002) hade nästan 97 procent av de amerikanska webb-handlarna endast 

en enda bild i 2D av sina produkter när det gällde webbsidornas produktpresentation. Några år 

senare hade detta förändrats till att alla webbsidor hade en 2D-bild framifrån men också till att 

cirka hälften av de analyserade butikerna hade 2D-bilder även från plaggets sida och baksida 

(Ha, Kwon & Lennon 2007). I samma studie gjord av Ha, Kwon och Lennon (2007) fick man 

ett resultat som visar att flertalet av de undersökta webbsidorna har flera olika tekniker när de 

visar upp sina plagg. De visar plaggen i olika färger och visar dem även tillsammans med andra 

plagg vilket delvis ger samma upplevelse som en traditionell fysisk butik, det som fortfarande 

skiljer är dock att kunden inte kan prova plagget (Ha, Kwon & Lennon 2007). E-handelskunden 

måste istället välja ett plagg, läsa detaljbeskrivningen, förstora bilden, kolla på plagget i olika 

tillgängliga färger och rotera plagget, för att få en så bra helhetsbild som möjligt (Ha, Kwon & 

Lennon 2007). 
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Khakimdjanova och Park (2005) menar att om kunden kan vrida på plagget och se det ur en 

variation av vinklar kan ha en positiv inverkan på konsumenternas köpintention. Att visa plagg 

i koordination med liknande varor (som i denna studie kallas extra alternativ) och att erbjuda 

en större och tydligare bild av produkten påverkar också kunden till att genomföra ett köp 

(Khakimdjanova & Park 2005). Ha, Kwon och Lennon (2007) tar upp tre olika extra alternativ, 

rekommendationer, matcha med och liknande plagg. Undersökningen som Khakimdjanova och 

Park (2005) genomförde visar att 89 procent av de tillfrågade föredrar att se produkterna på en 

kommersiell modell framför en catwalkmodell, en provdocka eller liggandes platt. Ju mer 

information som e-handlaren tillhandahåller konsumenten i form av produktpresentation desto 

större chans är det att ett köp blir av. En animerad 3D presentation av produkten online kan ge 

kunden en liknande upplevelse som en fysisk produktpresentation i en traditionell butik 

(Khakimdjanova & Park 2005). 

 

I en tidig studie av Then och Delong (1999) kom man fram till att ju mer information en e-

handel kan ge sina kunder om en produkt, desto större chans är det att kunden blir intresserad 

av att köpa plagget. Att visa upp plagg på ett bra sätt, till exempel från olika vinklar och med 

zoomningsfunktioner, kan bidra till kundens informationsinsamling och bearbetning (Then & 

Delong 1999). Deras studie visar också att produkter som visas på verkliga modeller är att 

föredra. Hur plagg presenteras kan hjälpa kunden att visualisera outfits och hur kläderna faktiskt 

kommer att se ut på kroppen (Kerfoot, Davies & Ward 2003). Enligt en modell av Kerfoot, 

Davies och Ward (2003) kan presentationsmetoden av plagg, om de hänger, är vikta eller bärs 

av en modell, påverka om kunden gillar eller ogillar ett plagg och det kan också påverka 

köpavsikten hos kunden. Även Ha, Kwon och Lennon (2007) kom fram till att en viktig del 

inom visual merchandising online är manner of products presentation, alltså hur man 

presenterar och visar upp ett plagg. Presentationen av plagg är den faktor som kan ha störst 

betydelse för just klädbutiker online eftersom produktpresentation har en positiv relation till 

köpintention och en negativ relation till upplevd risk. (Ha, Kwon & Lennon 2007; Kim & 

Lennon 2000) Omfattande och högkvalitativ information om produkten kan påverka hur nöjd 

kunden är när det gäller e-handel (Lin 2007). Figuren nedan är ett utdrag ur studien som Ha, 

Kwon och Lennon (2007) utförde och visar vilka faktorer som författarna studerade. 

 

Figur 2, Produktpresentation 
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(Ha, Kwon & Lennon 2007, s. 283) 

 

2.5 Miljö i butik och online  

 

Eroglu, Machleit och Davis utvecklade 2003 en modell av webbutikers atmosfärer baserad på 

ett stimuli-organism-respons ramverk. Detta ramverk innehåller teorier om hur butiksmiljöer 

och dess egenskaper påverkar konsumenternas sinnesstämning, så som glädje och upphetsning. 

Det kan i sin tur påverka konsumenternas beteende i miljön. Deng och Poole (2013) menar att 

de atmosfäriska elementen I en webbutik har stor betydelse för kunderna. En butiksmiljö kan 

påverka konsumentens köpavsikter samt tillfredsställelse med inköpen (Eroglu, Machleit & 

Davis 2003). Ha, Kwon och Lennon (2007) definierar miljön hos en webbutik som särdrag som 

inte är direkt relaterade till produktvisningen men fortfarande påverkar köpupplevelsen. Dessa 

element kan enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) ses som motsvarigheten till traditionella 

element i butik. De kan ses som ljussättning, musik och inredning. Kerfoot, Davies och Ward 

(2003) gjorde en liknande studie om visual merchandising i fysiska butiker. De kom fram till 

att det är viktigt att ha öppna och tydliga gångar i butiker då det underlättar shoppingen för 

konsumenterna. Andra aspekter de hittade som viktiga var även golvet och galgarna. Ett starkt 

samband mellan förhållningssättet till visual merchandising och undvikande beteende hittades 

i denna studie (Kerfoot, Davies & Ward 2003). Miljön i en fysisk butik stimulerar kunderna 

och de har visats ett samband mellan den fysiska miljön och impulsköp (Mehta & Chugan 

2013). Mehta och Chugan (2013) definierar impulsköp som köp utan mycket eftertanke av 

kunden. Enligt Jeon, Park och Sullivan (2015) är butiksmiljön viktig för att skapa 

konkurrenskraft. Följaktligen är visuell stimuli kritisk för utvecklandet av varumärkesstrategier.  

 

Effekterna av en webbutiks miljö undersöktes av Eroglu, Machleit och Davis år 2001. De menar 

att bakgrundsfärger, musik, fonter och animationer kan ha stora effekter på konsumenterna. Ha, 

Kwon och Lennon (2007) gjorde en ny studie baserad på Eroglu, Machleit och Davis från 2001. 

I den nya studien gjordes en liknande undersökning av webbutikers miljö. De tre element som 

undersöktes var atmosfär, sale/promotion signage och färger. De skriver att konsumenter dras 

till musik samt innovativa skyltningar i butiker. På samma sätt kan konsumenter dras till 

webbutiker med musik, stora bilder eller animationer (Ha, Kwon & Lennon 2007). Faktorer 

som hur produktbilderna är placerade på webbsidan eller färgerna som omger produkten kan 

ha stor inverkan på konsumentens sinnesstämning (Ha, Kwon & Lennon 2007). Ha, Kwon och 

Lennon (2007) hittade även att en viktig del inom visual merchandising i fysiska butiker är 

kommunikationen av kampanjer. 
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Enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) är det mycket viktigt i den fysiska butiksmiljön att ha så 

kallade in-store promotions. Med detta menar de olika sätt att kommunicera kampanjer till 

kunderna i butiken. I deras studie framkommer det att denna typ av kommunikation används på 

mycket liknande sätt online som det gör i fysiska butiker. I de objekten som Ha, Kwon och 

Lennon (2007) studerade hade en stor del någon typ av annonser för kampanjer och/eller 

erbjudanden. Faktorerna som Ha, Kwon och Lennon (2007) studerade gällande miljö online 

visa i figuren nedan. 

 

Figur 3, Miljö 

 
(Ha, Kwon & Lennon. 2007, s. 282) 
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3 Metod 
 

I detta kapitel kommer studiens metod att beskrivas. Först beskrivs undersökningens 

utformning och design kort och därefter beskrivs insamlingen av data med hjälp av 

innehållsanalyser. Här beskrivs också för- och nackdelar med den valda metoden. Kapitlet 

fortsätter med en beskrivning av urvalet och hur observationsschemat utformats. Vidare 

diskuteras studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med en litteraturreflektion. 

 

3.1 Undersökningens utformning och design 

 

Denna undersökning är en tvärsnittsstudie där syftet är att undersöka skillnaderna mellan ett 

företags mobilanpassade webbutik med deras webbutik gjord för datorer. Den metod som 

kommer att användas för studien är innehållsanalys av olika företags webbutiker för datorer 

samt för mobila enheter. Denna metod valdes då syftet för studien var att undersöka hur 

webbutiker och mobilbutiker skiljer sig när det kommer till produktpresentation, navigering 

och miljö. Denna undersökning har ett deduktivt förhållningssätt då empirin samlas in med 

bakgrund i teorin. 

 

3.2 Metod för insamling av data 

 

Innehållsanalys valdes som metod för denna studie då den möjliggör granskning av webbutiker 

på ett strukturerat sätt. En innehållsanalys är en forskningsmetod där man på ett replikerbart 

och systematiskt sätt kvantifierar innehållet av ett dokument utifrån tidigare fastställda 

kategorier (Bryman & Bell 2013). Dokumenten som analyseras kan vara handskrivna, tryckta 

och elektroniska texter men även visuella och rörliga bilder. 

 

Innehållsanalysen har många likheter med strukturerade observationer, framför allt när det 

kommer till hur man utför själva observationen. För båda forskningsmetoderna är det av stor 

vikt att kategorierna är förutbestämda och att det framgår mycket tydligt hur forskaren ska 

klassificera olika delar av råmaterialet till de olika kategorierna (Bryman & Bell 2013). Enligt 

Bryman och Bell (2013) går en lyckad innehållsanalys att replikera av andra utan att forskarens 

personliga åsikter eller värderingar påverkar kategoriseringen av innehållet. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är innehållsanalys en öppen forskningsmetod, vilket kan vara 

en fördel. Det betyder att det är lätt att konkret beskriva tillvägagångssättet. Det innebär att 

replikationer och uppföljningsstudier är enkla att göra. En innehållsanalys är även icke-reaktiv 

då de studerade objekten inte påverkas av forskarens närvaro (Bryman & Bell 2013). En 

nackdel med innehållsanalys som metod kan vara att det måste förekomma en viss del av 

tolkning från forskarnas sida. Bryman och Bell (2013) skriver att det är praktiskt taget omöjligt 

att utforma en kodningsmanual som inte inrymmer någon del av tolkning. Det kan alltså uppstå 

frågor angående tolkningsgrunden. Bryman och Bell skriver att det som bör tänkas på vid 

användningen av denna metod är att framställa ett kodningsschema utan risk för eventuella 

missförstånd. Alla kategorier bör vara ömsesidigt uteslutande samt heltäckande. Alla tänkbara 

kategorier ska alltså finnas tillgängliga, samt att inga kategorier ska överlappa varandra. För att 

undvika missförstånd togs tydliga instruktioner fram för hur de olika kategorierna i kodschemat 

skulle tolkas. 
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3.3 Genomförande 

 

Till grund för kodschemat låg en studie gjord av Ha, Kwon och Lennon (2007). Författarna i 

denna studie från 2007 utvecklade en taxonomi och gjorde en innehållsanalys av amerikanska 

och koreanska webbshoppars olika element. Denna taxanomi användes i sin helhet men 

korrigerades något för att passa den nya studien. Korrigeringarna gällde endast tillägg till 

taxanomin och inga delar togs bort. Precis som i studien av Ha, Kwon och Lennon (2007) 

skapades en egen urvalsram genom att kontakta studenter och be dem skriva ner alla 

modeföretag de kunde komma på (se bilaga 1). Det medium som användes för den här 

undersökningen är mobiltelefoner, läsplattor har inte använts. 

 

3.3.1 Urval 

 

Bryman och Bell (2013) definierar en urvalsram som en lista på de objekt ur populationen som 

urvalet kommer göras ifrån. För denna studie används ett målstyrt urval, detta innebär att 

observationsobjekten har valts ut utifrån ett antal uppsatta kriterier. Kriterierna som användes 

vid urvalet var: 

 

 Företagen måste ha en traditionell webbutik samt en mobilanpassad webbutik 

 De ska tillverka och/eller sälja kläder 

 Inte vara inriktade på en specifik produktkategori (e.g. sportkläder, skor, underkläder) 

 Inte vara lyx-märken 

 De ska tillhöra budgetsegmentet av modeföretag 

 

Då inget register på alla modeföretag aktuella för denna studie kunde hittas skapades en egen 

urvalsram. För att skapa urvalsramen kontaktades två textilekonomstudenter då de har ett stort 

intresse för textil och kunskap om modebranschen. De tillbads att skriva ner alla modeföretag 

de kunde. 200 företags togs fram allt som allt.  

 

71 företag var möjliga att observera utefter kriterierna för denna studie. Då det skulle göras två 

analyser på varje företag togs beslutet att 30 stycken av de 71 företagen skulle analyseras. Sedan 

gjordes ett enkelt slumpmässigt urval. Ett enkelt slumpmässigt urval betyder att alla objekt i 

urvalsramen har lika stor chans att bli utvalt. Fördelarna med detta urval är enligt Bryman och 

Bell (2013) att det inte finns någon mänsklig partiskhet att räkna med, inget objekt kan alltså 

bli valt på grund av författarens egna åsikter. Det slumpmässiga urvalet gjordes med hjälp av 

slumpvalsfunktionen i Excel. Alla dessa 30 företag hade alltså en webbutik för datorer och en 

mobilanpassad webbutik för mobiler och läsplattor. Dessa 30 företag skulle granskas två gånger 

och jämföras, en analys av den traditionella webbutiken och en analys av den mobilanpassade 

webbutiken.  

 

Inledningsvis gjordes fyra testobservationer på två utav de slumpmässigt valda företagen. Två 

webbutiker för datorer och två webbutiker för mobiler testades. Syftet med detta var för att testa 

samt eventuellt redigera kodschemat samt diskutera exakt vad som skulle observeras. Under 

testobservationerna bestämdes även hur de olika kategorierna skulle tolkas. För att undvika 

missförstånd vid analysen bestämdes tydliga riktlinjer för varje kategori. Efter dessa 

observationer var genomförda omarbetades kodschemat något för att förtydliga de olika 

kategorierna. En del kategorier redigerades om för att kunna tolkas på det förutbestämda sättet 

och alternativ. Sedan skapades ett nytt kodschema för varje företag med kategorierna i en tabell 
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och möjligheten att kryssa i om de fanns tillgängliga eller inte i webbutiken respektive 

mobilbutiken.   

 

3.3.2 Kodschema 

 

Först observerades vilken typ av företag som skulle observeras. De två kategorier som valdes 

ut här var endast e-handel eller både e-handel och i fysiska butiker. Sedan observerades även 

om de sålde ett varumärke (one brand) eller flera varumärken (multi brand). Efter detta 

undersöktes tre olika element. Dessa tre element var; navigering, produktpresentation samt 

miljö. Elementen delades sedan in i underkategorier som skulle undersökas ifall de var 

tillgängliga eller frånvarande. Anledningen till att företagsformat undersöktes var för att få en 

överblick av vilka typer av företag det var som undersöktes. Detta var också en del av Ha, Kwon 

och Lennons studie (2007). 

 

Under navigering undersöktes först om företagen hade en sitemap eller sökmotor tillgänglig. 

En sitemap kan beskrivas som ett träd eller en tabell som kartlägger alla delar av en webbsida 

för att användaren enkelt ska kunna navigera sig. 

 

Sedan undersöktes även på vilket sätt produkterna kategoriserades i menyerna. Detta område 

kallades för merchandise kategorisering. I denna studie tolkades det första kategorisystemet 

som det allra första systemet som fanns tillgängligt för användaren att välja olika kategorier för 

att komma fram till en viss typ av produkt. 

 

Även det andra kategorisystemet undersöktes, vilket i denna studie beskrivs som de 

underkategorier sidan är uppdelad i efter det första kategorisystemet. Utöver detta undersöktes 

även på vilket sätt kategorierna presenterades. De alternativ som valdes ut var horisontellt, 

horisontellt place/appear, vertikalt, vertikalt place/appear och scrolla. Place/appear innebär att 

det andra kategorisystemet visas automatiskt när man placerar pilen på en av de första 

kategorierna. 

 

Under elementet produktpresentation undersöktes sex olika kategorier. Dessa var: produktvy, 

metod av produktvy, detaljvy, färgpresentation, produktvisningsmetod och extra alternativ. Det 

som främst analyserades inom detta element var de olika sätten att presentera produkter via 

bilder och hur man kunde byta mellan färger och zooma. 

 

Inom kategorin produktvy undersöktes de olika sätten att presentera produkten på bild. 

Tillgången till fram-, bak- och sidobilder valdes att undersökas. 

 

Vidare undersöktes metoden av produktvyn, det vill säga hur man kan navigera sig mellan de 

olika bilderna på en och samma produkt. De 11 metoder som undersöktes var: Klicka för att se 

fram och bak, place/appear för att se fram och bak, svep för att se fram och bak, klicka för 3D-

rotation, automatisk 3D-rotation, större produktvy på samma sida, större produktvy på separat 

sida, större produktvy på både samma och separat sida, större 3D vy på separat sida, rörlig bild 

och catwalk. Tillgång till catwalk och rörliga bilder valdes att läggas till då de saknades i 

kodschemat från början. Dessa två alternativ valdes att läggas till då de förekommer 

modeföretags webbutiker och är intressant att undersöka. 

 

Detaljvy valdes att definieras som olika metoder att se detaljer på plaggen. Det som skulle 

undersökas här var möjligheten att zooma eller se närbilder. De zoom-alternativ som 
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undersöktes var zoom place/appear, det vill säga en liten ruta med in zoomning då pilen rör vid 

bilden. Det andra alternativet var ifall man kunde zooma in en gång eller flera gånger. Flera 

zoom-ins innefattar även obegränsad zoom. Utöver dessa undersöktes också ifall det fanns 

tillgång till närbilder av tyget och av färgen på plagget. 

 

Hur färgpresentationen och navigeringen mellan färgerna såg ut delades upp i ytterligare 7 

kategorier. Dessa var om man kunde ändra färg genom att klicka på ett färgprov, ändra färg 

med hjälp av en scroll-lista, ändra färg med place/appear, svepa mellan färgerna, om färgerna 

presenterades som olika plagg, alla färger på en och samma sida eller om färgerna ändrades 

automatiskt. 

 

Produktvisningsmetoder är på vilka sätt plagget presenteras på bilderna. De metoder som valdes 

ut här var hängande, på hel provdocka, på en byst av en provdocka, osynlig provdocka, vikt, 

liggande, på modell eller på modell i katalogstil. En modell i katalogstil valdes att definieras 

som en människa i en annan miljö (e.g. utomhus) än en tom bakgrund. 

 

Med extra alternativ menas extra funktioner och val vid produktvisningssidan. Dessa kategorier 

omformulerades samt utvecklades utifrån Ha, Kwon och Lennon (2007) taxonomi för att göra 

de mer aktuella för den aktuella studien. De extra funktioner som valdes att undersökas i denna 

studie var rekommendationer och alternativ för matchande produkter. Ytterligare två alternativ 

lades till, dessa var; liknande plagg, alternativ för produkter andra har köpt samt de senast 

besökta produkterna.  

 

Miljö-elementet innefattade tre huvudkategorier; atmosfär, sale/promotion signage samt färger. 

Det som observerades i atmosfären var tillgången till en intro-sida, intro-musik samt musik 

medan konsumenten surfar på sidan. En intro-sida är den sida som kommer upp allra först för 

att skapa ett starkt intryck av företaget och ibland kan en intro-sida användas för att kunden ska 

ha möjlighet att välja vilket lands webbsida som ska besökas (Ha, Kwon & Lennon 2007). 

Musik i webbutiker används på samma sätt som en intro-sida för att skapa en bild av företagets 

image. 

 

Med sale/promotion signage menas hur företagen visar reklam och kampanjer på deras 

webbutiker. Här observerades tillgängligheten till en meny för kampanjer, pop-up reklam, 

klickbara reklambilder, icke klickbara reklambilder samt reklam som automatiskt rullar 

längsmed sidan vid scrollning. Dessa kategorier valdes att undersökas på samma sätt som Ha, 

Kwon och Lennon (2007) gjorde, alltså på den första produktsidan. 

 

De färger som valdes att undersökas var vit, ljusa färger, mörka färger, starka färger, 

oregelbundet eller annan färg. Anledningen till att endast dessa färger valdes ut var för att det 

var dessa som Ha, Kwon och Lennon (2007) valde att undersöka i sin studie. Då även ett 

alternativ för annan färg finns med minskar chansen för missförstånd då en färg eventuellt inte 

är representerad. Alla dessa färger undersöktes inom dessa tre kategorier; bakgrundsfärg, färg 

som omger produkt och textfärg. Endast produktbeskrivnigstexten valdes att observeras, även 

här för att undvika missförstånd under analysen.   

 

Om en kategori fanns i webbutiken registrerades den som tillgänglig, även om den endast fanns 

på ett ställe eller i en form. Både herr- och damkläder observerades. Först observerades 

damkläder och om en kategori inte fanns tillgänglig inom presentationen av damkläder (e.g. 

vikta plagg) granskades även herrkläderna efter samma kategori. Om den inte fanns tillgänglig 

hos varken dam eller herr registrerades denna kategori som frånvarande. 
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3.4 Metoddiskussion 

 

Bryman och Bell (2013) skriver att reliabilitet och validitet är två mycket viktiga begrepp inom 

forskning. De syftar på att hålla studiens tillförlitlighet på en hög nivå. En hög reliabilitet 

betyder att studien är pålitlig (Andersen, 2012). Den externa reliabiliteten i denna studie är hög 

i teorin då det har gjorts en innehållsanalys som är mycket replikerbar. Detta beror på att den är 

utformad så att vem som helst skulle kunna genomföra den. Däremot kan denna studie ge andra 

resultat om den genomförs under en senare tidsperiod. Detta beror på att teknik utvecklas med 

tiden. 

 

Andersen (2012) skriver att validitet omfattar två olika begrepp: giltighet och relevans. 

Giltighet handlar om den generella överensstämmelsen mellan teori och empiri. Relevansen 

handlar om hur relevant resultatet är för problemformuleringen. Bryman och Bell (2013) menar 

att hög validitet visar på en hög kvalitet av undersökningen. Andersen (2012) skriver även att 

det är svårt att mäta hur hög validiteten är utan att använda eget omdöme. 

 

Generaliseringsbarhet är ett mycket diskuterat ämne skriver Bryman och Bell (2013). De 

skriver att det är svårt att föra över en studies resultat till ett annat ämne och dra samma 

slutsatser. Däremot skriver Bryman och Bell även att man i en kvantitativ forskning ändå kan 

generaliseras om urvalet är av rätt storlek i förhållande till populationen. Denna studie går alltså 

endast att generalisera till urvalsramen. Ett så bra försök som möjligt till en bra urvalsram 

gjordes av författarna till denna studie. Av de 200 företag som utgjorde urvalsramen 

analyserades 30 stycken. 
 

Syftet för denna studie var avgörande för vilken metod som valdes. Syftet var att undersöka 

skillnader mellan traditionella webbutiker och mobilanpassade webbutiker. Andersen (2012) 

skriver att det avgörande valet av undersökningsmetod ligger i problemformuleringen, 

projektplan och analys- och tolkningstekniker som ska tillämpas på insamlad data. För att kunna 

uppfylla detta syfte valdes innehållsanalys då det skulle generera de svar som eftersöktes. Om 

studien istället skulle undersökt varför man till exempel presenterar produkter på ett visst sätt 

hade en annan metod varit att föredra. Studiens perspektiv hade då varit ut företagens ögon 

istället. Om denna studie istället hade fokuserat på företagens perspektiv och uppfattning av 

visual merchandising hade alternativa metoder kunnat vara enkäter eller semi-strukturerade 

intervjuer. Genom att kontakta företag och be dem svara på en enkät kan man få en djupare 

förståelse för varför det ser ut som det gör. Därför hade det främst varit intressant att göra en 

mer ingående studie som uppföljning efter denna studie. De resultat som presenteras i denna 

studie kan då användas som underlag till en kvalitativ studie av företags arbete med visual 

merchandising. 

 

3.5 Litteraturreflektion 

 

Vid insamling av källor var författarna genomgående kritiska vid granskning för att undvika 

felaktig information. De vetenskapliga artiklarna som samlats in för denna studie är samtliga 

granskade och publicerade vilket ökar trovärdigheten i informationen. Då tekniken utvecklas 

hela tiden och det gör även den elektroniska handeln över internet strävades det efter att hitta 

nya och aktuella källor. Vi är medvetna om att källor som är skrivna för ett antal år sen har 

använts också, men de anses fortfarande vara aktuella och trovärdiga idag. Det är inte av lika 

stor vikt att källor som rör visual merchandising är nyskrivna som när det gäller källor om 

elektronisk och mobil handel. Nyare källor har dock alltid föredragits. Visual merchandising är 
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ett ämne som funnits länge och många bra teorier är lika aktuella även idag. Ett exempel är en 

studie av Kerfoot, Davies och Ward från 2003. Kerfoot, Davies och Ward (2003) undersökte 

hur butiker jobbar med visual merchandising och hur kunder uppfattar butiksmiljön. De 

undersökte även vilka typer av produktpresentationer konsumenterna föredrog. Trots att denna 

studie är från 2003 kan deras teorier översättas till dagens samhälle samt till handel över 

internet. Två studier av Eroglu, Machleit och Davis från 2001 respektive 2003 har också använts 

regelbundet. Teorierna från dessa två studier kan fortfarande ses som aktuella då de har testats 

i senare undersökningar också. Dessa två studier ligger även till grund för en studie av Ha, 

Kwon & Lennon från 2007 som använts som underlag för vår studie. De internetkällor som 

använts i inledningen och bakgrunden granskades extra kritiskt då detta forum är svårt att 

kontrollera. De internetkällor som använts har främst använts för att höja allmänintresset samt 

studiens relevans och inte för att bygga den teoretiska referensramen. 
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4 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras den insamlade datan från de innehållsanalyser som har gjorts. 

Avsnittet syftar att kunna svara på studiens frågeställning. Datan består av analyser av 

modeföretags mobilanpassade sajter samt deras fullversionsidor för datorer. Kapitlet består av 

4 olika delar, det inleds kort med företagsformat, sedan ett stycke om navigering, därefter 

produktpresentation och till sist en del om miljö. Hela observationsschemat samt resultat kan 

ses i bilaga 2.  

 

4.1 Företagsformat 

 

Undersökningen inleddes med att kontrollera vilken typ av företagsformat de 30 modeföretagen 

hade visade det sig att 24 av dem var ett one brand-företag och 6 av dem var multi brand-

företag. 27 företag i urvalet hade både en e-butik och en eller flera fysiska butiker och de 

resterande 3 hade endast en e-butik tillgänglig för kunderna. 

 

Tabell 1, Företagsformat  

 
Egen tabell  

 

4.2 Navigering  

 

När det gäller navigeringen hos vanliga webbsidor och mobilanpassade sidor visade det sig att 

det fanns flera likheter men också flera skillnader.  

 

En sitemap framställs ofta i form av ett träd eller en tabell som kartlägger alla delar av en 

webbsida för att användaren enkelt ska kunna hitta runt på webbplatsen och hitta de produkter 

som eftersöks, det är alltså ett sätt som förenklar navigationen (Ha, Kwon & Lennon 2007). 

Enligt undersökningen är det få av företagen som använder sig av en sitemap på sin webbshop, 

både när det gäller den mobilanpassade webbsidan men också den fullständiga webbversionen. 

Totalt var det enbart 4 företag som hade en sitemap på sin fullständiga webbshop och endast 1 

som hade det på sin mobilanpassade webbshop.  

 

En sökmotor är ett sätt för användaren att snabbare komma fram till en exakt produkt genom 

att söka på den. Att ha en sökfunktion på sin webbshop var frekvent förekommande för båda 

typerna av webbshoppar. 27 stycken hos de vanliga webbsidorna och 26 stycken hos de 

mobilanpassade sidorna hade en sökfunktion tillgänglig. 

 

Enligt Ha, Kwon och Lennon (2007) är sitemaps ett bra verktyg för kunden att snabbt och lätt 

ta sig till den plats på webbsidan som eftersöks. I denna studie uppkom det dock att det endast 

är ett fåtal av de 30 företagen som använder sig av denna funktion. Monideepa och Jie (2005) 

nämner att en hemsida behöver vara baserad på vad användaren vill ha, som till exempel lätt 
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navigation. En sitemap ger alltså en lätt navigation men den största delen av de undersökta 

företagen har avstått från denna förenklande funktion. Vidaya, Puerta Melguizo och Van 

Oostendorp (2012) påpekar att användare med hög kompetens kan hantera svår navigation, men 

man kan dock inte anta att alla användare har hög kompetens. I studien gjord av Ha, Kwon och 

Lennon (2007) var det 48 av 100 webbsidor som hade en sitemap tillgänglig. Procentuellt sett 

visade alltså denna studie att sitemaps har blivit mindre förekommande. 

 

Även funktionen sökmotor är ett sätt att förenkla navigationen, denna funktion använde sig 

nästan alla företag sig av, både för de fullständiga webbversionerna och de mobilanpassade. 

Thomson (2006) menar att användaren ska kunna ta sig var som helst på en webbsida med ett 

enda klick och där skulle just en sökmotor kunna vara till hjälp. 

 

Tabell 2, Sitemap och sökmotor 

 
Egen tabell 

 

I denna studie anses det första kategorisystemet som det allra första systemet som fanns 

tillgängligt för användaren att välja olika kategorier för att komma fram till en viss typ av 

produkt. Det vanligaste sättet att kategorisera sina tillgängliga varor i det första 

kategorisystemet var genom målgrupp och/eller produktkategori. 19 av de 30 företagen 

kategoriserade sina produkter med hjälp av målgrupp (detta gäller för både de fullständiga 

webbsidorna och de mobilanpassade). 22 företag använde sig av kategoriseringen 

produktkategori på sin webbsida för datorer och 21 stycken använde sig av det på sin 

mobilanpassade sida. När det gäller kategorisering med hjälp av varumärke i den första 

kategoriseringsmenyn var det totalt 4 webbsidor som använde sig av detta, 2 på fullständiga 

sidor och 2 på mobilanpassade. Kategorisering med egna varumärken hade samma frekvens 

som varumärken, 2 av företagen hade det på sin webbsida för datorer och 2 stycken på sina 

mobilsidor. 

 

Det andra kategorisystemet är det system som efterföljde när man valt en viss kategori i det 

första systemet. I det andra kategorisystemet var produktkategori det mest förekommande sättet 

att kategorisera på, både när det gäller webbshopparna för datorer och för mobiler. 25 av de 30 

företagen hade detta som sitt andra kategorisystem i sin mobila webbshop och 22 av 30 företag 

hade det i sin vanliga webbshop. Ett annat kategorisystem som användes frekvent i det andra 

kategorisystemet var style/look/tillfälle/kollektion. Totalt var det 26 webbsidor som 

kategoriserade på detta sätt, 15 stycken för datorer och 11 för mobiler. I det andra systemet var 

varumärke sällan förekommande, 3 för de fullständiga och 1 för de mobilanpassade sidorna. 

Inte heller kategorin egna varumärken användes frekvent, 2 av webbsidorna för datorer använde 

sig att denna kategori och 3 stycken för mobilsidorna. I det andra kategorisystemet var det i 

stället 2 för webbsidorna för datorer och 3 för mobilsidorna. Det var dock inget av de 30 

företagen som kategoriserade med hjälp av pris, varken när i det första eller det andra 

kategorisystemet.  

 

När undersökningen genomfördes upptäcktes en viss skillnad när det gällde just kategorisering 

hos de olika företagen. Till exempel kunde produktkategori i det första systemet vara kläder, 

skor, väskor och så vidare medan produktkategori i det andra systemet var till exempel toppar, 

byxor, jackor, badkläder med mera. En produktkategori kan alltså betyda olika saker. Så var 
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fallet på flera av de webbshoppar som undersöktes. I studien av Ha, Kwon och Lennon (2007) 

visar resultatet att kategorisering via målgrupp och produkttyp var främst förekommande alltså 

samma resultat som denna studie visar. 

 

Tabell 3, Merchandise kategorisering  

 
Egen tabell 

 

När det gällde presentationsstilen för det första kategorisystemet visade sig en skillnad mellan 

de mobilanpassade webbshopparna och de vanliga webbshopparna. 29 av 30 företag 

presenterade sitt första kategorisystem horisontellt i de fullständiga webbshopparna för datorer 

(placerade längst upp på hemsidan). 20 av dessa 29 använde sig också av funktionen 

place/appear, vilket innebär att det andra kategorisystemet visas automatiskt när man placerar 

pilen på en av de första kategorierna. För de mobilanpassade sidorna var denna siffra 0 (för 

användning av place/appear). I de mobilanpassade webbshopparna var det samtliga 30 av 

företagen som presenterade sina kategorier vertikalt (till vänster på hemsidan). Endast 1 av 

webbshopparna för datorer använde sig av ett vertikalt presentationssätt när det kom till 

kategorisystemen. Detta företag använde sig inte av funktionen place/appear i sitt vertikala 

system. De vertikala systemen fanns tillgängliga till vänster på skärmen medan de horisontella 

var placerade längst upp på webbsidorna. Det var inget utav de undersökta webbshopparna som 

visade sitt kategorisystem med hjälp av en scrollningsfunktion. 

 

Thomson (2006) menar att navigeringsfält på rätt plats på en sida kan hjälpa till att nå målet 

med ett klick. Monideepa och Jie (2005) kom i sin studie fram till att en bra placering för ett 

navigationsfält/kategorisystem är antingen till vänster eller längst upp på hemsidan. I denna nu 

genomförda studie om skillnader mellan webbsidor för datorer och mobilanpassade webbsidor 

visade det sig också att de vertikala systemen fanns placerade till vänster och de horisontella 

längst upp på webbsidan, precis som Monideepa och Jie (2005) kom fram till. I studien av Ha, 

Kwon och Lennon (2007) fick man fram ett resultat som visade att total 24 av 100 undersökta 

företag använde sig av place/appear i sina kategorisystem. I denna nu genomförda studie var 

denna siffra procentuellt större, 20 av totalt 30 undersökta webbsidor använde sig av 

funktionen. Det var dock inte möjligt att använda place/appear på en enda mobilanpassad sida. 

Detta kan förmodligen bero på att om man pekar med sitt finger på en mobil med pekskärm så 

blir det automatiskt ett klick.  
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Tabell 4, Första presentationsstil  

 
Egen tabell 

 

4.3 Produktpresentation 

 

Produktpresentation avser de VMD-element som relaterar till hur en produkt visas upp, till 

exempel om plagget visas på en modell eller om det ligger på en plan yta, om det finns möjlighet 

till att zooma, om det finns tillgängliga färgval eller detaljbilder. Sammanställningen av 

innehållsanalysen visar att det finns skillnader mellan fullständiga webbsidor och 

mobilanpassade webbsidor när det kommer till produktpresentationen.  

 

När det gäller produktvy finns det inga skillnader alls mellan webbshoppar och webbshoppar 

för mobilen. Samtliga av de 30 företagen visar bilder på både fram- och baksida av produkterna 

och 20 av 30 undersökta företag visar dessutom en bild på ena sidan av produkten. Enligt Ha, 

Kwon och Lennon (2007) är det viktigt att visa plagget ur många olika vinklar för att öka 

chansen till att ett köp blir av. Förutom att visa framsidan av plagget är det även av betydelse 

att visa sidan och baksidan (Ha, Kwon & Lennon 2007).  

  

Tabell 5, Produktvy 

 
Egen tabell 

 

Enligt undersökningen finns det stora skillnader när det gäller metod av produkt vy mellan 

mobilanpassade webbshoppar och traditionella webbshoppar. Den största skillnaden är att på 

webbshoppar klickar man vanligtvis på fram- eller baksidan för att byta bild och på 

mobilanpassade sidor sveper man med hjälp av fingret för att byta vy av produkten. Det är hela 

24 av 30 företag som använder sig av svepfunktionen för att byta produktvy i mobilanpassade 

webbshoppar och 27 av 30 traditionella webbshoppar använder sig av funktionen att klicka på 

bilden för att byta vy. En annan stor skillnad var att 21 av de fullständiga webbshopparna som 

visar en större vy av plagget på samma sida (om man klickar på bilden) som den mindre bilden 

visas på men bara 7 av mobilshopparna erbjuder samma funktion. Det var 2 webbshoppar och 

2 mobilanpassade webbshoppar som visade en större vy av plagget på en separat sida. Det finns 

alltså inte samma möjlighet att få en större vy av produkten på mobilanpassade webbshoppar 

som på de traditionella webbshopparna. Undersökningen visade att det inte var några företag 

alls som presenterade sina produkter i 3D, varken i mobilshopparna eller de fullständiga e-

shopparna. Det var bara 3 företag som presenterade sina plagg med hjälp av catwalkfilmer på 

webbshopen och 2 som hade catwalkfilmer på den mobilanpassade shoppen. Det var också 1 
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av de 30 företagen som hade rörliga bilder, som inte var en catwalkfilm, tillgänglig på sin 

mobilanpassade sida. 

 

Att erbjuda större vyer av produkten ger en tydligare visuell produktinformation och bidrar 

också till att minimera risken med näthandel (Ha, Kwon & Lennon 2007). Studien har undersökt 

tre olika sätt att visa en större vy av produkten, på samma sida som original bilden, på en separat 

sida och både och. Som visas ovan var det flertalet av de fullständiga webbshopparna som 

erbjöd större vy på samma sida medan endast ett fåtal hos de mobilanpassade sidorna hade den 

funktionen. Det var också endast ett fåtal av alla shoppar som erbjöd en större produktbild på 

en separat sida. Dessa funktioner skulle kunna minska risken vid e-handel (Ha, Kwon & Lennon 

2007) men det är alltså flera webbsidor som inte alls erbjuder det. 

 

E-handlare kan använda sig av en animerad 3D-version av produkten, där kunden kan vrida och 

vända på plagget för att få en bättre uppfattning om hur det ser ut i verkligheten (Ha, Kwon & 

Lennon 2007). Studien som utfördes för den här uppsatsen visar att det inte var några av de 

undersökta företagen som använde sig av 3D-animationer, på varken webbshoppen eller den 

mobilanpassade sajten. Det kan bero på att idag har utvecklingen gått framåt och det kanske 

kan uppfattas som omodernt att använda sig av 3D-animationer, ett alternativ till denna metod 

är att visa catwalkfilmer av en modell som bär plagget. 

 

Tabell 6, Metod av produktvy  

 
Egen tabell   
 

Förutom fram-, bak- och sidbilder är zoomning ett bra sätt för kunden att undersöka produkten 

närmare och få en tydligare bild av produkten. Studien undersökte om företagen hade en 

zoomfunktion genom att titta på tre olika sätt att presentera funktionen på, det första var 

zooming genom place/appear, andra var 1 zooming och det tredje var flera zoomningar. 

Zooming genom place/appear betyder att det automatiskt visas en in-zoomad bild av plagget 

där man placerar pilen på original produktbilden. Det vanligaste sättet att zooma in på produkter 

på de fullständiga webbshopparna var genom place/appear, alltså att det zoomas in automatiskt 

där man placerar pilen, 11 av 30 företag använde sig av denna metod. Det var inga 

mobilanpassade webbutiker som hade funktionen zooming place/appear. Detta beror helt enkelt 

på att det inte är möjligt att ha den funktionen på en pekskärm. Det vanligaste sättet att zooma 

in på mobilshopparna var genom att klicka på plagget för att få en större bild och att zooma in 

flera gånger. Det var 6 webbshoppar och 5 mobilshoppar som hade 1 zoom. Undersökningen 

visar att det bara var cirka en tredjedel av företagen i studien som erbjöd någon slags zoom-in 

funktion överhuvudtaget. När det gäller närbilder på tyg- och färgprov var det jämnt mellan de 

olika webbshopparna. 9 stycken av de fullständiga e-butikerna erbjöd närbilder på tygprov och 
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8 stycken för de mobilanpassade webbutikerna. Det var färre företag som erbjöd sina kunder 

en närbild på ett färgprov, endast 3 av webbutikerna för datorer erbjöd detta och 2 stycken av 

de mobilanpassade sidorna. Vissa av tygproverna fungerade även som en närbild på färgprov. 

 

Detaljerade närbilder av färgen och tyget på produkten bidrar ytterligare till att ge en 

butiksliknandekänsla av plagget vilket leder till att konsumentens upplevda risk med att handla 

på nätet minskar (Ha, Kwon & Lennon 2007).  Trots att det är bevisat i teorin att närbilder på 

tyg och färg påverkar kundens köpavsikt så är det bara 9 webbshoppar i undersökningen som 

har detaljerade bilder på tygprovet och 3 som hade närbild på färgprovet. När det kommer till 

mobilanpassade webbshoppar så var det ännu färre som erhöll detaljvyer av färg- och tygprov. 

Möjligheten att kunna zooma in på en mobiltelefonskärm och andra mobila enheter är av stor 

vikt eftersom det är svårare att läsa på en liten skärm jämfört med en större dataskärm (Roudaki 

& Kang 2015). Trots det var det bara hälften av företagen i undersökningen som erbjöd någon 

typ av zoomfunktion på de mobilanpassade webbshopparna.  

 

Tabell 7, Detaljvy  

 
Egen tabell 

 

Enligt innehållsanalysen fanns det inga stora skillnader när det kommer till hur olika 

färgalternativ presenteras på webbshoppar och mobilanpassade sidor. Det vanligaste sättet att 

visa andra färger var genom att klicka på ett tillgängligt färgprov, detta gällde båda typer av 

shoppar. Det var 17 webbshoppar och 16 mobilanpassade webbshoppar som visade olika färger 

som separata plagg. När det gäller de fullständiga webbshopparna använde sig 2 stycken av 

funktionen place/appear för att ändra färg på plagget, färgen ändras alltså automatiskt när pilen 

pekar på ett färgprov. Vissa företag använde sig av en scroll-lista för att kunna ändra färg, 6 av 

webbutikerna för datorer och 5 av de mobilanpassade sidorna. När det gällde de mobilanpassade 

webbsidorna fanns också möjligheten att ändra färg genom att svepa med fingret över skärmen, 

4 företag använde sig av denna funktion. 6 av de fullständiga sidorna och 3 av de 

mobilanpassade hade alla produktens tillgängliga färger på en och samma sida för att enkelt 

kunna se produkten i alla färger. Ingen av de undersökta webbshopparna (fullständiga och 

mobilanpassade) hade automatisk färgändring. 
 

Tabell 8, Färgpresentation 

 
Egen tabell 
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I studien definieras produktvisningsmetod som vilket sätt produkterna visas upp, exempelvis 

på modell, provdocka eller vikt. Det fanns inga skillnader alls när det kommer till hur plaggen 

visas på mobilanpassade webbshoppar eller på traditionella e-shoppar. De tre mest 

förekommande sätten att visa upp plaggen på var först på modell (29 av 30), andra på en osynlig 

provdocka (10 av 30) och tredje var liggande platt (9 av 30) (Siffrorna inom parantes gäller 

både för fullständiga och mobilanpassade webbsidor). Det var endast ett fåtal av företagen som 

visade sina plagg hängande på en galge, 2 av webbsidorna för datorer och 2 av mobilanpassade 

webbsidorna. När det gäller produktvisningsmetoden katalogbild var det samma siffror som för 

hängande på galge, 2 för fullständiga sidor respektive 2 för mobilanpassade sidor. Det var inga 

företag som använde sig av provdocka eller byst av provdocka. Inga företag valde heller att visa 

plaggen vikta på en plan yta.  

 

Undersökningen som Khakimdjanova och Park (2005) genomförde visar att 89 procent av de 

tillfrågade föredrar att se produkterna på en kommersiell modell, en modell med mer “vanligt” 

utseende, framför en catwalkmodell, en provdocka eller liggandes platt. De menar också att ju 

mer information som e-handlaren presenterar för konsumenten i form av produktpresentation, 

desto större chans är det att ett köp blir av. I denna nu utförda studie har det inte gjorts någon 

skillnad på kommersiell modell eller catwalkmodell, men den har undersökt om produkten visas 

hängande, vikt, liggandes, på provdocka, byst av prov docka, osynlig provdocka, på modell 

eller katalogbild av modell. Det är svårt att avgöra skillnaden mellan kommersiell modell och 

catwalkmodell och därför valde man i denna uppsats att undersöka om modellen var fotad i en 

studio med enkel bakgrund eller om bilden var tagen i en annan miljö som exempelvis utomhus 

i en stad eller på en strand. Undersökningen visar att det inte finns någon skillnad i hur produkter 

visas upp mellan webbshoppar och mobilanpassade sidor. Det var inga företag som visade sina 

produkter vikta, på provdocka eller på en byst av en provdocka. Det vanligaste sättet att 

presentera produkterna på en modell i studio, 29 företag använde sig av den metoden. Ha, Kwon 

och Lennon (2007) lyfter fram vikten av att använda en mänsklig modell för att visa passformen 

och fallet av plagget. Det är något som majoriteten av företagen i undersökningen även gör. 

 

Tabell 9, Produktvisningsmetod  

 
Egen tabell  

 

Extra alternativ definieras som extra funktioner och val som i många fall finns i webbshoppar. 

De observerade alternativen i denna studie var: matcha med, liknande plagg, andra har också 

köpt, rekommendationer och senast besökt. Här fanns skillnader mellan fullversionsidorna och 

mobilsidorna. Matcha med var det 7 webbsidor av fullsajterna som hade med som alternativ, 

medan det var 5 stycken av mobilsajterna hade detta alternativ. Liknande plagg och andra har 

också köpt var inte använt av många webbsidor eller mobilsidor. Lika många webbsidor som 

mobilsajter hade med rekommendationer på andra plagg (14 av 30) vilket gjorde detta till det 

mest använda extra alternativet. Det var stora skillnader med alternativet senast besökt, 11 
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stycken av fullsajterna hade med detta alternativ medan endast 4 av mobilsajterna erbjöd detta 

till sina kunder. En annan observation som gjordes var också att många av fullsajterna hade två 

eller flera av dessa extra alternativ medan mobilsajterna oftast endast hade ett utav dem.   

 

För att öka kunders vilja att handla kan e-handelsbutiker föreslå andra plagg som passar till det 

valda plagget, det tillåter kunden att skapa en hel outfit vilket positivt påverkar köpavsikten 

(Khakimdjanova & Park 2005). Detta har i denna studie kallats för matcha med alternativ. 

Studien visar alltså att 7 av 30 webbshoppar och 5 av 30 mobilanpassade sajter erbjuder denna 

funktion.   

 

Tabell 10, Extra alternativ  

 
Egen tabell 

 

4.4 Miljö  

 

Det som observerades i elementet atmosfär var tillgången till en intro-sida, intro-musik samt 

musik medan man navigerade sig runt på sidan. En intro-sida är den sida som kommer upp allra 

först för att skapa ett starkt intryck av företaget och ibland kan en intro-sida användas för att 

kunden ska ha möjlighet att välja vilket lands webbsida som ska besökas (Ha, Kwon & Lennon 

2007). Det var endast 1 onlinesajt och 1 mobilsajt som hade en intro-sida och ingen av de 30 

företagen hade varken intro-musik eller övrig musik på sina webbsajter.  
 

I en butik dras kunder ofta till musik och häftiga skyltningar, vilket Ha, Kwon och Lennon 

(2007) kopplar direkt till en webbutiks användning av intro-sidor, musik, fonter och färger. 

Även Eroglu, Machleit och Davis (2001) trycker på vikten av dessa element i en webbutik. 

Intro-sidor samt musik är element som syftar på att öka kundens intresse och skapa en bild av 

varumärket. Ha, Kwon och Lennon (2007) menar att en intro-sida och musik kan locka in 

kunden och ge en känsla av exklusivitet. Endast en traditionell webbutik och en mobilanpassad 

butik använde sig av intro-sidor och ingen av de observerade objekten hade musik på sina 

butiker. Detta skulle kunna bero på att intro-sidor och musik kan bidra till sämre laddningstider 

och en långsammare sida. Yang, Liu, Li och Yu (2015) påpekar i sin studie att långa 

laddningstider kan ha negativ inverkan på konsumenternas attityd mot varumärket. Trots att 

tekniken har utvecklats sedan dess kan detta fortfarande vara ett problem i vissa fall. 
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Tabell 11, Atmosfär  

 
Egen tabell 

 

I delen sale/promotion signage skiljde det sig mellan traditionella webbsajter och mobilsajter. 

Med promotions menas reklamkampanjer och erbjudanden. Av de observerade 

fullversionssajterna var det hälften (15 av 30) som hade någon typ av meny med promotions så 

som till exempel rea eller speciella erbjudanden. Av mobilsajterna var det bara 9 av företagen 

som hade detta. Det var få webbshoppar som hade pop-up reklamer, däremot var det fler 

fullversions webbshoppar som hade det än mobilsajter (5 respektive 3 stycken). Andra typer av 

promotions fanns inte tillgängligt på de observerade mobilsajterna, dock hade ett litet antal av 

fullversionssidorna reklamerbjudanden som rullade med längs sidan vid surfning (2 av 30). 

  

Tabell 12, Sale/promotion signage 

 
Egen tabell  

 

Denna studie observerade även vilka färgsättningar som användes på de undersökta 

webbshopparna. Det fanns inga stora skillnader mellan fullversionssajterna och mobilsajterna. 

Bakgrundsfärgerna stämde för det mesta överens på fullversion och mobilsajter. Majoriteten av 

sidorna hade vita eller ljusa bakgrunder samt mörk text. 25 av alla observerade sidor (både 

online och mobil) hade vita bakgrunder, de resterande 5 observerade webbsidor hade en ljus 

bakgrund, dock inte vit. Ett fåtal hade ljus text istället för mörk, 2 av 30 när det gällde 

fullständiga webbsidor och endast 1 av 30 för de mobilanpassade webbsidorna. När det kommer 

till produktbildernas bakgrundsfärger hade de flesta (12 av 30 för båda typer av webbsidor) 

även där vita bakgrunder. Det var däremot även ett antal som blandade mellan just vita och 

andra ljusa bakgrunder, 9 stycken hos de fullständiga versionerna och 8 stycken hos de 

mobilanpassade.  
 

De färger som användes mest på både traditionella webbutiker och mobilanpassade butiker 

var alltså vita eller ljusa bakgrunder med mörk text. Precis som Balgaonkar, Pabalkar och 

Yelikar (2014) skriver i sin studie påverkar färgvalen konsumentens köpintentioner. De 

skriver också att färger kan skapa starka känslor och förmedla starka symboliska 

meddelanden till konsumenterna Därför kan det vara en bra idé att ha neutrala 

bakgrundsfärger på webbutiker så att produkterna syns ordentligt. Om det är för mycket 

färger kan de ge ett rörigt intryck och på så sätt skrämma iväg konsumenterna (Balgaonkar, 
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Pabalkar & Yelikar 2014). Genom att hålla färgerna kring produkterna neutrala och ljusa kan 

man alltså undvika att förlora kunder på grund av ett rörigt och oklart intryck.  

 

Tabell 13, Färger  

 
Egen tabell 
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5 Slutsatser 
 

Detta kapitel avser att sammanställa de resultat som gjorts och de slutsatser som dragits. Målet 

med detta avsnitt är att besvara studiens frågeställning. 

 

Frågeställningen som ska besvaras är:  

 

Hur skiljer sig visual merchandising online jämfört med mobila enheter? 

 

Vad denna studies resultat och analys visar är att det finns både likheter och skillnader mellan 

fullständiga webbsidor och mobilanpassade webbsidor när det gäller visual merchandising. De 

största likheterna är färgsättningar samt produktbilder medan de största skillnaderna är 

möjligheterna till zoomning, kategorisystemens utformning, tillgången till extra alternativ samt 

användningen av place/appear och svepning.  

 

Studien visar att den mest förekommande zoomfunktionen på webbutiker är place/appear och 

på mobilanpassade är det istället flera zoom-ins. Viss skillnad kan också ses i antalet webbsidor 

som erbjuder någon form av zoom, på traditionella webbshoppar är funktionen mer frekvent. 

Det är 18 av de fullständiga webbsidorna som har en tillgänglig zoom-funktion och 15 hos de 

mobilanpassade sidorna. Ytterligare en stor skillnad är att fler traditionella webbutiker ger 

möjligheten att visa en större vy av plagg, vilket inte är lika vanligt hos mobilanpassade 

webbutiker.  

 

Inga stora skillnader upptäcktes i kategoriseringen i webbsidornas menyer, däremot finns 

tydliga skillnader i hur menyn presenteras. Alla mobilanpassade webbsidor använder sig av ett 

vertikalt menysystem medan de traditionella webbsidorna främst (29 av 30) har en horisontell 

presentationsstil. I bland annat menysystemen är place/appear en frekvent förekommande 

funktion hos de fullständiga webbutikerna. Denna funktion finns inte alls tillgänglig på någon 

av de mobilanpassade sajterna, vilket beror på att place/appear inte är möjligt på en pekskärm. 

Samma gäller för svep-funktionen på mobila enheter, vilket inte fungerar på en dator. 

 

Webbutiker och mobilanpassade webbutiker skiljer sig också åt när det gäller extra alternativ-

elementet senast besökt, 11 fullständiga webbsidor erbjuder denna funktion och 4 

mobilanpassade webbutiker. Det är fler traditionella webbshoppar som har tillgång till extra 

alternativ jämfört med mobilanpassade sidor. 

 

Studien visar att den bakomliggande faktorn, miljön, inte skiljer sig mellan traditionella 

webbutiker och mobilanpassade webbutiker. De element där de största skillnaderna kan ses är 

navigering och produktpresentation. Det som skiljer sig är hur man tar sig från en plats till en 

annan samt integrationsmöjligheter med produkten.  
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6 Diskussion 
 

Detta kapitel avser att diskutera idéer och implikationer som har framkommit under 

uppsatsprocessen. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom området visual 

merchandising för mobila enheter.  
 

Att det var så pass få webbsidor som erbjöd en zoomningsfunktion var förvånande. Tidigare 

forskare påpekar att en tydlig produktbild från flera vinklar och med tydliga närbilder kan ge 

kunden en upplevelse som liknar den man får i en fysisk butik och tydliga produktbilder kan 

öka chanserna för ett genomfört köp. Zoomning kan vara en stor hjälp när det kommer till just 

produktpresentation. Studien visar även en brist på 3D-funktioner när det gäller båda typer av 

webbshoppar. Dessa funktioner ger kunden större möjlighet att kunna se produkten från alla 

vinklar på en kropp i 3D-format. Även detta skulle alltså kunna öka tillgången på 

produktinformation men också minska den upplevda risken eftersom kunden då kan få en bättre 

uppfattning om produkten. Att ha bättre och tydligare produktbilder, med tillgång till både 

zoomning och 3D skulle kunna öka antalet köp och minska antalet returer då kunden kan få en 

tydligare bild av produkten som ska inhandlas. Det var inte heller många som hade tillgång till 

närbilder av tyget eller färgen. Litteraturen visar tydligt att förekomsten av detaljerade närbilder 

är något som minskar den upplevda risken.  

 

De skillnader som hittades inom elementet extra alternativ skulle kunna bero på en mobils 

begränsade skärmstorlek. Det som framkom i studien är att de mobilanpassade sidorna hade i 

de flesta fall endast ett eller inget av de alternativ som undersöktes. Det var mer förekommande 

i de traditionella webbutikerna att ha flera tillgängliga alternativ. På en mobilsida, där det mesta 

är presenterat vertikalt, kan det krävas mycket scrollning om flera alternativ finns tillgängliga. 

En annan skillnad som också kan bero på platsutrymmet är presentationen av kategorisystemen. 

För datorer, som har en större skärm, hade alla sidor utom en ett horisontellt system medan de 

mobilanpassade sidorna istället hade ett vertikalt system. Anledningen till detta kan vara att 

datorer har en liggande skärm och därför har webbsidorna även en liggande layout medan 

mobilsidor har en stående layout. I denna studie valdes att endast titta på mobiltelefoner och 

inte på läsplattor. Sättet att använda en läsplatta skiljer sig från hur man använder en mobil när 

det kommer till att titta på mobilanpassade webbutiker. På en läsplatta är skärmen större och 

därför kan det vara lättare att se på sajten i en liggandes layout eftersom plattformens 

utformning gör det möjligt att då se bilderna i fullstorlek. Problemet som kan uppstå när man 

via mobilen går in på webbutiker som inte är specialdesignade är att bilderna blir kompakta och 

att visuella element kan beskäras så att de inte syns (Marcotte 2010). 

 

Att produktbilderna var enhetliga på både webbsidorna för datorer och på de mobilanpassade 

webbsidorna kan ha med kostnader att göra. Det skulle vara både kostsamt och tidskrävande att 

producera olika produktbilder till två olika typer av webbsidor. Även färgsättningen på sidorna 

var likartade. Att ha likadana bilder och en gemensam färgsättning ger också ett enhetligt 

uttryck. Trovärdigheten för sidan kan ha påverkats negativt om sidorna hade olika produktbilder 

vilket i sin tur skulle kunna påverka den uppfattade risken med att handla på nätet. 

 

Denna studie visar att funktionen svep var ett frekvent förekommande sätt att byta produktbild 

på de mobilanpassade sidorna. Att denna funktion finns kan bero på att användare av mobila 

enheter är vana vid att navigera sig med hjälp av sitt finger och att svepa sig fram över en 

webbsida. När det gäller de webbsidor som är gjorda för datorer är det inte möjligt att svepa 

mellan olika bilder, det beror antagligen på att man på en dator i stället använder sig av musen 

och pekaren för att klicka sig fram. En svep-funktion hade alltså inte varit möjlig på en dator. 
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Ett alternativ till denna metod, som fungerar på datorer, är place/appear vilket betyder att man 

placerar pilen på till exempel en bild eller en kategori i menyn och då visar sig hela 

bilden/menyn. Denna funktion är dock inte möjlig om man surfar på en mobil enhet eftersom 

pilen ersätts med ett finger på en pekskärm, blir placering automatiskt ett klick. 

 

En rekommendation som kan komma av denna studie är att de nuvarande mobilanpassade 

webbsidorna behöver göra vissa förbättringar för att kunna möta kundernas behov och den 

tidigare litteraturen. Leverantörerna av dessa webbsidor behöver erbjuda tydligare 

produktbilder med möjlighet till zoomning och även 3D-bilder för att minimera risken för 

kunden. Detta skulle kunna öka antalet köp och minska antalet returer vilket i sin tur kommer 

att påverka vinsten positivt. Trots att många studier har visat att 3D bilder är av stor betydelse 

för att minimera den upplevda risken är vi tveksamma till den metoden att visa produkter på. 

Taxonomin som Ha, Kwon och Lennon (2007) utvecklade och som ligger till grund för studien 

undersökte inte om webbutikerna hade catwalkfilmer, det något som vi valde att lägga till. 

Dessa förändringar är dock inte något som bara gäller de mobilanpassade sidorna utan dessa 

förbättringar behövs även hos vissa fullständiga webbsajter. 

 

6.1 Vidare forskning 

 

Denna studie undersöker endast skillnaderna mellan fullständiga webbsajter och 

mobilanpassade sajter. Vad som däremot inte har lyfts upp är varför skillnaderna ser ut som de 

gör. Efter noga eftersökningar upptäcktes att det saknas tidigare forskning och litteratur om 

mobil handel. Denna studie bidrar till kunskap inom ämnet m-handel och kan komma att ligga 

till grund för vidare forskning inom ämnet där det hade varit intressant att utforska vad 

konsumenter anser om de olika elementen i taxonomin. Vidare hade det varit intressant att ta 

reda på hur företag ställer sig till bristerna som studien har visat angående mobilanpassade 

sidor, främst när det kommer till tydlig produktvisning. Slutsatsen vi drar av detta är att det är 

en bidragande faktor till att den mobila handeln inte är lika stor som den traditionella 

elektroniska handeln.  
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8 Tabell- och figurlista 

 
Tabell 1, Företagsformat: Egen 

Tabell 2, Sitemap och sökmotor: Egen  

Tabell 3, Merchandise kategorisering: Egen 

Tabell 4, Första presentationsstil: Egen  

Tabell 5, Produktvy: Egen  

Tabell 6, Metod av produktvy: Egen  

Tabell 7, Detaljvy: Egen  

Tabell 8, Färgpresentation: Egen 

Tabell 9, Produktvisningsmetod: Egen  

Tabell 10, Extra alternativ: Egen  

Tabell 11, Atmosfär: Egen  

Tabell 12, Sale/promotion signage: Egen  

Tabell 13, Färger: Egen  

 

 

Figur 1, Navigering: Ha, Kwon och Lennon (2007) 

Figur 2, Produktpresentation: Ha, Kwon och Lennon (2007) 

Figur3, Miljö: Ha, Kwon och Lennon (2007) 
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Bilaga 1 urvalsram 
 

Varumärken markerade med (*) tillhör det urval som mötte kriterierna. Från dessa varumärken 

gjordes sedan ett slumpmässigt urval där 30 företag togs fram. 

 

*& other stories 

2nd day 

*Abercrombie & Fitch 

Acne 

Adidas 

Alexander McQueen 

Alexander Wang 

*American Apparel 

*American Eagle 

Anna Sui 

Armani 

Ashish 

Asics 

*Asos 

B.young 

Balenciaga 

Balmain 

*Banana Republic 

Barbour 

BCBGmaxazaria 

Belstaff 

Ben Sherman 

*Benetton 

*Bershka 

*BikBok 

*Billabong 

Björn Borg 

Blumarine 

*Boomerang 

*Boozt 

Boy London 

Brothers 

*Bubbelroom 

Burberry 

Burton 

By Marlene Birger 

Calvin Klein 

Carin Wester 

Carven 

Cassels 

*Celbes 

Champion 

Chanel 

*Cheap Monday 

Chloé 

*Converse 

*COS 

*Cubus 

Dagmar 

Day 

*Desigual 

Diesel 

DKNY 

Dolce Gabbana 

*Dorothy Perkins 

*Dr Denim 

Dr Martens 

*Dressmann 

Dries Van Noten 

Elizabeth and James 

*Ellos 

Erdem 

*Esprit 

Filippa K 

*Flash 

*Forever21 

Frank Dandy 

*Fred Perry 

*Free People 

*French Connection 

*Gant  

*Gap 

*Gina tricot 

Gstar 

Gucci 

Guess 

*H&M 

*Halens 

Helmut Lang 

Henri Lloyd 

*Hollister 

Hope 

Hugo Boss 

Hunkydory 

Ida Sjöstedt 

Ilse Jacobsen 

*In wear 

*Indiska 

Intersport  

J.Lindeberg 

*Jack & Jones 

*Jaeger 

Jason Wu 

*JBrand 

JC 

Jil Sander 

Jofama 

Joseph 

Joy 

Juicy Couture 

Just female 

*Kappahl 

Karen Millen 

Karl Lagerfeldt 

Kenzo 

La perla 

*Lacoste 

Lars Wallin 

Lee 

*Levi’s 

*Lindex 

Louis Vuitton 

Maison Scotch 

*Mango 

Marc Jacobs 

Marimekko 

*Massimo Dutti 

Max Mara 

*Mexx 

Michael Kors 

Millie Macintosh 

*Miss Selfridge 

*Miss Sixty 

Moschino 

Monki 

*MQ 

Mui Mui 

Mulberry 

*Nelly 

*New look 

Nike 

*Noa Noa 

*Nudie 

*Oasis 

Odd Molly 
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One teaspoon 

*Only 

*Paul Frank 

Paul Smith 

Paula Mendoza 

Peak Performance 

*Pepe jeans 

*Pieces 

Prada 

Primadonna 

Pucci 

Puma 

Ralf Laurent 

Reebok 

Replay 

Rick Owens 

*Rip Curl 

*River Island 

Roberto Cavalli 

Rodebjer 

*Rut and circle 

Saint Tropez 

Salomon 

Sand 

Sloggi 

*Soaked in Luxury 

Sonia by Sonia Rykiel  

Sophia Webster  

Stadium 

*Stayhard 

Stella McCartney 

Stone Island 

Stussy 

Superdry 

SuperTrash 

*Svea 

Team Sportia 

Ted Baker 

The row 

Tiger 

Timberland 

Tommy Hillfiger 

*Topshop 

Triumph 

Twenty8twelve 

Twist and Tango 

Umbro 

Under Armour 

*Uniqlo 

Valentino 

Velour 

Venice Baech 

*VeroModa 

Versace 

Versus 

*Vila 

Vivienne Westwood 

Wearhouse 

*Weekday 

Whyred 

Wild fox 

Wrangler 

Zac Posen 

*Zalando 

*Åhlens 
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Bilaga 2 sammanställning av 
innehållssanalys     

Team VMD element  Online Mobil Total 

      

Företagsformat Butiker Både e-butiker och fysiska butiker 27 27 54 

  Endast e-butiker 3 3 6 

 Typ av företag One brand 24 24 48 

  Multi brand 6 6 12 

      

Navigering Sitemap Sitemap 4 1 5 

 Sökmotor Sökmotor 27 26 53 

 

Merchandise 

kategorisering     

 Första kategorisystemet Målgrupp 19 19 38 

  Produktkategori 22 21 43 

  Varumärke 2 2 4 

  Egna varumärken 2 2 4 

  Style/look/tillfälle/kollektion 10 8 18 

  Pris 0 0 0 

 Andra kategorisystemet Målgrupp 1 1 2 

  Produktkategori 22 25 47 

  Varumärke 3 1 4 

  Egna varumärken 2 3 5 

  Style/look/tillfälle/kollektion 15 11 26 

  Pris 0 0 0 

 Första presentations stil Horisontellt 9 0 9 

  Horisontellt place/appear 20 0 20 

  Vertikalt 1 30 31 

  Vertikalt place/appear 0 0 0 

  Scrolla 0 0 0 
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Team VMD element  Online Mobil Total 

      

Produktpresentation Produktvy Fram 30 30 60 

  Bak 30 30 60 

  Sida 20 20 40 

 Metod av produktvy 2-D klicka på F-B 27 13 40 

  2-D place/appear F-B 4 0 4 

  2-D svep F-B 0 24 24 

  3-D klickrotation 0 0 0 

  3-D automatisk rotation 0 0 0 

  2-D större vy på samma sida 21 7 28 

  2-D större vy på separat sida 2 2 4 

  

2-D på både samma och separat 

sida 0 0 0 

  3-D sörre vy på separat sida 0 0 0 

  Rörlig bild/GIF 0 1 1 

  Catwalk 3 2 5 

 Detaljvy Zoom, place appear 11 0 11 

  1 zoom 6 5 11 

  Flera zoom-ins 1 10 11 

  Närbild tygprov 9 8 17 

  Närbild färgprov 3 2 5 

 Färgpresentation Ändra färg, klick på färgprov 15 12 27 

  Ändra färg, scroll-lista 6 5 11 

  

Ändra färg, place/appear på 

färgprov 2 0 2 

  Ändra färg, svep 0 4 4 

  Färger som separata plagg 17 16 33 

  

Produkt med alla färger på samma 

sida 6 3 9 

  Automatisk färgändring 0 0 0 

 Produktvisningsmetod Hängande  2 2 4 

  Provdocka 0 0 0 

  Vikt 0 0 0 

  Liggande 9 9 18 

  Onsynlig provdocka 10 10 20 

  Provdocka, byst 0 0 0 

  Modell 29 29 58 

  Modell, katalogbild 2 2 4 

 Extra alternativ "Matcha med" alternativ 7 5 12 

  "Liknande plagg" alternativ 1 4 5 

  "Andra har också köpt" alternativ 4 1 5 

  "Rekommendationer" alternativ 14 14 28 

  "Senast besökt" alternativ 11 4 15 

      

      

      



 

- 38 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team VMD element  Online Mobil Total 

      

Miljö Atmosfär Intro-sida 1 1 2 

  Intro-musik 0 0 0 

  Musik medan surfning 0 0 0 

 Sale/promotion signage Klickbar meny för kampanjer 15 9 24 

  Pop-up reklam 5 3 8 

  Klickbar reklam 2 0 2 

  Automatiskt följande reklam 2 0 2 

  Ej klickbar reklam 0 0 0 

 Färger     

 Bakgrundsfärger Vit 25 25 50 

  Ljus 5 5 10 

  Mörk 0 0 0 

  Färgstark 0 0 0 

  Oregelbunden 0 0 0 

  Annan 0 0 0 

 

Färger som omger 

produkter Vit 12 12 24 

  Ljus 9 10 19 

  Mörk 0 0 0 

  Färgstark 0 0 0 

  Katalog 0 0 0 

  Oregelbunden  9 8 17 

  Annan 0 0 0 

 Textfärger Vit 0 0 0 

  Ljus 2 1 3 

  Mörk 28 29 57 

  Färgstark 0 0 0 
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