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1 Abstract 
 
Purpose: The purpose of this research is to introduce a structure for online-based fashion 
companie’s visual communications. The starting point is the physical store's visual 
merchandise strategies, that will be modified to create a model that can adapt to an online 
perspective. 

Method: To answer our purpose we investigated web shops and how they work with visual 
merchandise through a qualitative observational study. Four web shops were observed for a 
period of two weeks, on three different occasions. The observation was based on the study’s 
own model where visual merchandise-strategies from the physical store was coded to an 
online context. Furthermore, an observation-schedule with open-ended questions was 
presented practically to carry out the observation in a structured way. The observational work 
was carried out simultaneously with the analysis and could therefore be adapted and allowed 
the two to influence each other, the process was iterative, therefore the model was modified 
during the research. Throughout the process, we were aware of the difficulties of investigating 
aesthetic design as perceptions differ between individuals and groups.  
 
Conclusion: We have come to the conclusion that web shops general structure are similar, the 
foundational structure is overall the same. All websites have a main page that displays various 
sales and offers and has an overall aim to attract the attention of the visitor. All of the sites 
have an overview of the product categories with a structured layout, which allows the user to 
easily navigate through the website. The individual product is presented through a detailed 
outline of relevant information about the product at hand along with an array of relevant 
pictures displaying a visual aid for the viewer of the product in question. Overall there is a 
general use of symbols which assist the consumer in coming to a decision of whether to 
purchase the product or not, also adding value to the product.  The key element that 
differentiates the websites from one another is dependent on how the websites work with 
visual communication. The web shops visual picture communicates the sites chosen profile 
through informative clues which allows the user to asses the site and come to their own 
conclusion. 

Our conclusion is that the shops visual merchandise strategies can be used online but need to 
be adapted to the new context in which they are going to be used. The physical shops visual 
merchandise strategies can not be applied directly to a web shop but an accurate interpretation 
can be made. The study’s model works well as a tool for the task at hand and incudes all the 
most important elements. The model is basic, and derives from the general structure which all 
web shops use as a starting point. This makes the model easy to use both on a general level 
and in more detailed contexts.  

Originality: Our study provides a tool that will help other practitioners to advance in the 
field. We propose to test our model partly in other web shops to evaluate their visual 
communication and partly to build new web shops. Our model comes from a different 
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perspective and provides a new angle for example web designers who do not have experience 
from the physical store. 
 
Keywords: ecommerce, web shop, visual merchandise, visual merchandise online, strategies 
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2 Sammanfattning 
 
Syfte: Studiens syfte är att presentera en struktur för online-baserade modeföretags visuella 
kommunikation. Utgångspunkten är den fysiska butikens visual merchandise-strategier, som 
modifieras för att skapa en modell anpassad till online-perspektiv. 

Metod: För att besvara vårt syfte undersöktes hur webbshoppar arbetar med sin visuella 
kommunikation genom en kvalitativ observationsstudie. Fyra webbshoppar observerades 
under en period på två veckor, vid tre olika tillfällen. Observationen utgick från studiens egen 
modell där visual merchandise-strategier från den fysiska butiken kodats till ett online-
sammanhang. Ett observations-schema med öppna frågor arbetades fram för att praktiskt 
kunna genomföra observationen på ett strukturerat sätt. Arbetet med observationen skedde 
parallellt med analysen som kunde anpassas och påverka varandra. Processen var iterativ och 
modellen modifierades under studiens gång. Vi var medvetna om svårigheterna i att 
undersöka estetisk utformning, då uppfattningar skiljer sig mellan personer och målgrupper. 

Resultat: Vår slutsats är att webbshoppars övergripande uppbyggnad är likartad och att 
grundläggande struktur är den samma. Samtliga hemsidor har förstasidor som främjar 
kampanjer och väcker intresse. Alla använder överskådliga produktkategorisidor med 
strukturerade rutnät där besökaren lätt kan navigera. Den enskilda produkten presenteras av 
mycket information och flera bilder. Övergripande används symboler som hjälper 
konsumenten att fatta köpbeslut och tillför mervärde till produkten. Det som gör att 
hemsidorna ändå ser väldigt olika ut beror på deras arbete med den visuella 
kommunikationen. Webbshoppens visuella bild kommunicerar sidans valda profil genom 
informativa ledtrådar så besökaren kan bedöma och dra slutsatser.  

Vår slutsats är att den fysiska butikens visual merchandise-strategier kan användas online men 
behöver anpassas till det nya sammanhanget. Den fysiska butikens visual merchandise-
strategier kan inte översättas direkt till webbshoppar, men det går att göra en nära tolkning. 
Studiens modell fungerar väl som verktyg för uppgiften och omfattar alla viktiga delar. 
Modellen är generell och utgår från den övergripande struktur som samtliga webbshoppar har 
som utgångpunkt. Detta gör modellen lätt att använda, både på ett omfattande plan och på 
detaljnivå. 

Originalitet: Vår studie erbjuder ett verktyg som hjälper andra praktiker att gå vidare inom 
området. Vi föreslår att testa vår modell dels på andra webbshoppar för att utvärdera deras 
visuella kommunikation, samt dels i uppbyggnaden av en helt ny webbshop. Vår modell 
kommer från ett annat håll och ger en ny infallsvinkel för exempelvis webbdesigners som inte 
har erfarenhet från den fysiska butiken.  

Nyckelord: e-handel, webbshop, visuell kommunikation, visual merchandise online, 
strategier.  
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3 Inledning 
 
Studien behandlar visual merchandise online, ett ämne som har sin grund i den fysiska 
butikens visuella kommunikation. Det första kapitlet ger en beskrivning av e-handelns 
utveckling samt presenterar betydelsen av visual merchandise i den fysiska butiken. Vidare 
problematiseras och diskuteras webbshoppars förhållningssätt till ämnet och 
utvecklingsmöjligheter uppmärksammas.   
 
Visual merchandise är ett väletablerat begrepp inom detaljhandeln som syftar till 
säljfrämjande åtgärder genom planering av butiksmiljö och varuexponering. I modebranschen 
läggs mycket resurser på att kreativt forma tilltalande butikskoncept för att fånga 
konsumentens uppmärksamhet. Shopping är inte längre enbart synonymt med att handla, utan 
syftar till den totala shoppingupplevelsen. Butiksatmosfären har stort inflytande på 
konsumenten och genom visual merchandise formas upplevelser som genererar i ökad 
försäljning. E-handeln av kläder har idag etablerat sig som en naturlig del av vårt 
konsumtionssamhälle. Branschen har tidigare stött på många hinder och det visuella uttrycket 
har fått stå tillbaka för mer grundläggande problem. En ökad shoppingupplevelse online har 
blivit allt viktigare, i takt med att utvecklingen går framåt och för att kunna konkurrera med 
de fysiska butikerna. (Manganari, Siomkos & Vrechopoulos 2009).  
 
Forskning inom visual merchandise online är ännu sparsam, men kommer bli allt viktigare för 
företag som vill utvecklas och ligga i framkant. Vi vill med denna studie uppmärksamma 
området, ur ett perspektiv där den fysiska butikens etablerade visual merchandise-strategier 
används för att skapa fördelar online.  
 

3.1  E-handelns historia och utveckling 
 
I mitten av 1990-talet började e-handeln utvecklas mot den enskilda konsumenten och många 
nystartade företag investerade i näthandelslösningar. IT-kraschen i början av 2000-talet ledde 
senare till att många internetbaserade företag gick i konkurs men efter återuppbyggnad har 
branschen haft en stark tillväxt (Gs1 Sweden & HUI research 2013). Idag tillhör svenskarna 
de konsumenter i världen som handlar mest varor på internet. Enligt e-barometern (2014) blev 
2013 ytterligare ett starkt år för tillväxten av svensk e-handel, som slutade på 17 % 
motsvarande 37 miljarder kronor, resultatet är det starkaste för ett enskilt år sedan 2007. Efter 
en borträkning av dagligvaruhandeln, står nu e-handeln för 10 % av detaljhandelns totala 
omsättning i Sverige. Kläder och skor, som i den fysiska handeln hade ett hårt föregående år, 
visar en försäljningsökning på 9 % vilket motsvarar 7,2 miljarder kronor (e-barometern 2014). 
 
Enligt Gs1 Sweden och HUI research (2013) är det främst tre faktorer som driver den snabba 
utvecklingen, en ökad mognad hos både konsumenter och detaljister samt en teknisk mognad. 
Konsumenters mognadsprocess är tydlig och att handla på internet är idag en naturlig del av 
konsumtionssamhället. Människor ägnar allt mer tid online och de som tidigare köpt något på 
internet är mer benägna att återkomma och handla igen (Gs1 Sweden & HUI research 2013). 
Svenskar är vana näthandlare främst på grund av ett utvecklat internet med bredband och ett 
flitigt användande av smartphones (Pwc 2012). Detta gör att svenska företag ligger långt fram 
i utvecklingen jämfört med många andra länder (e-barometern 2014).  
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I modebranschen har e-handeln sina rötter i postorder, vilket har underlättat utvecklingen. 
Postorderföretagen hade till en början ett försprång framförallt gällande logistik, lagerhållning 
och betalningslösningar. Faktorer som har stor betydelse för branschen, då pris och 
bekvämlighet varit näthandelns främsta konkurrensmedel. En god lagerhållning tillsammans 
med effektiva logistisklösningar kan pressa priserna, förkorta leveranstiden och öka 
bekvämligheten för konsumenten. Den tredje betydande faktorn handlar inte främst om 
betalningslösningarna i sig, utan om att kunden ska känna sig trygg med den lösning som 
erbjuds. I takt med att e-handeln mognar tar sig allt fler aktörer in på marknaden. Detta 
tillsammans med den höga transparens och tillgänglighet som råder på internet, gör branschen 
mycket konkurrensutsatt (Gs1 Sweden & HUI research 2013). 
 
För fortsatt tillväxt kommer e-handeln att behöva utvecklas för att tillgodose konsumenternas 
behov, vilket förutsätter en god förståelse för vad marknaden efterfrågar. Konsumenterna 
uppskattar att bli vägledda i sin köpprocess (Pwc 2012), något som i de fysiska butikerna sker 
genom arbetet med visual merchandise och personlig service. Visual merchandise säljer varor 
utan personlig kontakt och förmedlar information genom kreativa tekniker i butikens 
utformning via bland annat inredning, atmosfär och produktdisplay. Dessa visuella 
kommunikationsåtgärder syftar till att estetiskt attrahera samt kommunicera produkter och 
varumärken för att öka försäljningen. Detaljisterna vill genom det visuella uttrycket först 
locka konsumenten att besöka butiken för att sedan, genom olika kommunikationsåtgärder få 
dem att handla (Cant & Hefner 2013). 
 
E-handelns butik är webbplatsen och det är här, precis som i den fysiska butiken som kunden 
fattar det slutgiltiga köpbeslutet (Lange & Nordfält 2012). Kläder har alltid haft en hög ”känn 
och kläm-faktor”, vilket innebär att konsumenter har ett stort behov av att kunna uppleva 
produkten jämfört med andra varugrupper. (Gs1 Sweden & HUI research 2013). För att kunna 
kompensera detta online, ökar vikten av att utveckla det visuella uttrycket och ta till vara på 
möjligheter från den fysiska butiken för att kunna presentera varor online.  
 

3.2 Problemdiskussion  
 
Syftet med visual merchandise i butik är att på ett kreativt sätt kommunicera butiks- och 
sortimentsinformation till konsumenten, medan syftet med visual merchandise online är att 
skapa en upplevelse så nära den fysiska butiken som möjligt. Detta bland annat för att 
reducera de risker som uppkommer på grund av att plaggen inte kan provas före köp. 
Forskarna Ha, Kwon och Lennon (2007) har studerat och jämfört 50 amerikanska och 
koreanska webbshoppar, med slutsatsen att webbshoppens karaktär påverkar både 
konsumenternas attityd och beteende. Enligt deras studie reduceras konsumenternas upplevda 
risk kopplad till köpet, i takt med hur attraktiv hemsidan upplevs. Exempelvis kan välarbetad 
grafik och 3D-effekter främja produktpresentationen och öka intresset för webbshoppen (Ha, 
Kwon & Lennon 2007). 

I de fysiska klädbutikerna har visual merchandise länge varit en självklar del av det dagliga 
arbetet men för webbshoppar har utvecklingen inte kommit lika långt. Den främsta 
anledningen är att mer grundläggande risker prioriterats framför det estetiska uttrycket 
(Ranganathan & Ganapathy 2002). Risker som konsumenten upplever online gäller främst 
deras säkerhet och integritet, mängden information som webbshoppen ger samt designens 
funktion. Dessa faktorer tillsammans med webbsidans estetiska designaspekter, menar 
Ranganathan och Ganapathy (2002) är de fyra viktigaste dimensionerna att ta hänsyn till. De 
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två designaspekterna handlar för det första om funktionen att ge rätt verktyg för att enkelt 
kunna navigera, få svar samt fatta köpbeslut. För det andra om tillgången till estetisk 
multimedia för att höja den visuella upplevelsen (Ranganathan & Ganapathy 2002). 
Angående arbetet med designaspekterna finns stora utvecklingsmöjligheter och dessa bör få ta 
större plats.  

Park och Stoels (2002) undersökning av ledande webbshoppar i USA stärker resonemanget 
gällande att risker för konsumenter ofta handlar om vilken information som ges på hemsidan. 
Syftet med deras studie var att klassificera vilken typ och mängd information som 
webbshoppar arbetar med samt hur denna når kunden. Efter ett kodningsschema baserat på 
vad som är viktigt för konsumenter som shoppar online undersöktes, produktinformation, 
konsumentservice och dimensioner av hemsidans kvalitet. Produktinformation som material, 
tillgängliga storlekar, pris, färg, tvättråd och liknande fanns tillgängligt hos alla undersökta 
webbshoppar. Avsaknaden av sensorisk- och erfarenhetsinformation var stor, vilken kan 
hjälpa konsumenterna att skapa samma produktomdömen som i den fysiska butiken. Online 
blir detta väldigt viktigt då konsumenten själv inte kan undersöka plagget, som därför bör 
beskrivas i så många termer som möjligt. Till exempel angående hur trendig produkten är, 
vilken stil och passform plagget har samt konstruktion av material och detaljer. Arbetet med 
sensorisk- och erfarenhetsinformation ger också webbshoppar möjlighet att särskilja sig och 
reducerar konsumentens upplevda risk, då produktbeskrivningen blir mer utförlig (Park & 
Stoel 2002).  

E-handeln kommer alltid behöva hantera det faktum att det inte går att känna på kläderna som 
i den fysiska butiken. För att belysa vikten av känsel i klädhandel och för att kunna mäta olika 
individers preferenser gällande behovet, utvecklade Peck och Childers (2003) skalan “Need 
for Touch”. Författarna menar att det i takt med e-handelns tillväxt är viktigt att förstå 
konsekvenserna, för att kunna kompensera dem, då känseln är det svåraste sinnet att avbilda 
(Peck & Childers 2003). 

Konsumenterna litar på den text som står på webbshoppens produktsida och använder ibland 
webbshoppar enbart för informationssökning. Besökare kommer oftare tillbaka till 
informationsrika hemsidor, vilket visar på att mycket information är tilltalande. Detta är också 
ytterligare ett sätt för webbshoppar att förebygga risker (Park & Stoel 2002). Vidare menar 
Park och Stoel (2002) att det är få som tagit till vara på den underhållningsmässiga och 
estetiska potential som finns online. I deras studie använde mindre än hälften av de 
undersökta webbshopparna multimedia och inspirerande läsning om mode, för att höja 
shoppingupplevelsen. De framhåller att det i framtiden finns stora möjligheter att differentiera 
sig genom underhållning och estetik. En inspirerande upplevelse gör att besökarna kommer 
tillbaka, även om de inte handlade något första gången (Park & Stoel 2002). 

På grund av begränsad forskningen inom området har Khakimdjanova och Park (2005) 
studerat vad som resulterar i positiv respektive negativ respons, kopplat till visual 
merchandise online. Deras studie har genom ett kodningsschema jämfört hur olika 
amerikanska webbshoppar arbetar med visual merchandise. Detta för att utveckla tekniker 
som kan användas för att skapa en intressant shoppingmiljö online, som liknar den 
traditionella butiken så mycket som möjligt. Deras studie ger insikt i hur hemsidor kan 
identifiera sina styrkor och svagheter. Vidare visar undersökningen att det finns stort behov 
och utrymme för innovation, förbättringar samt vidare forskning inom ämnet.  

Visual merchandise online behöver utveckla bättre tekniker för att konsumenten ska kunna 
utforska produkten på samma sätt som i den traditionella butiken. Khakimdjanova och Park 
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(2005) understryker framförallt att en innovativ utveckling av kompletterande information i 
webbshoppar behövs. Hittills har många risker blivit förebyggda och konsumenternas vana 
och acceptans för e-handeln är större idag, därför är det nu dags för nya satsningar hos 
hemsidorna. När konkurrensen ökar börjar fler webbshoppar uppmärksamma och prioritera 
arbetet med visual merchandise för att särskilja sig och skaffa konkurrensfördelar. Forskning 
inom området är sparsam, jämfört med visual merchandise i den fysiska butiken och det finns 
få verktyg att använda online för att föra arbetet framåt. Vi vill med denna uppsats bidra till 
forskningen, genom att strukturera och utveckla arbetet med visual merchandise online.  

3.3 Syfte och frågeställningar 
 
Idag är e-handeln av kläder en etablerad och naturlig del av konsumtionssamhället. Branschen 
är medveten om konsumenters upplevda risker och hur de ska arbeta med informationsflödet 
för att generera ökad trovärdighet och säkerhet online. För att skapa en större 
shoppingupplevelse och öka försäljningen, måste webbshopparna nu börja fokusera mer på 
den visuella kommunikationen.  

Studiens syfte är att presentera en struktur för online-baserade modeföretags visuella 
kommunikation. Utgångspunkten är den fysiska butikens visual merchandise-strategier, som 
modifieras för att skapa en modell anpassad till online-perspektiv. 

För att uppfylla vårt syfte har vi preciserat följande frågeställningar:  

Hur arbetar online-baserade modeföretag med visual merchandise? 

Hur kan fysiska butikers visual merchandise-strategier användas online? 

För att uppfylla studiens syfte har vi disponerat uppsatsen på följande sätt: I nästa kapitel 
presenteras den teoretiska referensramen, vilken introducerar visual merchandise-strategier 
för den fysiska butiken och avslutas med en sammanfattande modell. Metodkapitlet motiverar 
samt redogör för observationsstudiens tillvägagångssätt och beskriver den iterativa processen. 
Studiens slutgiltiga modell med online-perspektiv presenteras, som sedan används för att 
analysera observationen i analys och empiri kapitlet.  
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4 Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel behandlar visual merchandise i den fysiska butiken, genom att redogöra för 
modeller och strategier inom området. Med utgångspunkt i Kotlers idé om butiksatmosfären 
genom Donovan och Rossiters välkända SOR-modell, presenteras ytterligare tre teorier som 
lägger grunden till studiens modell. Avsnittet beskriver den fysiska butikens visual 
merchandise-strategier för skyltfönster, rörelse, färg, musik och display. Avslutande 
presenteras och förklaras en sammanställd modell som ligger till grund för den fortsatta 
undersökningen. 

4.1 Kotler 
 
Redan 1973 presenterade Philip Kotler idén om att butiksatmosfären kan vara mer 
inflytelserik än den enskilda produkten, för konsumentens köpbeslut. Uppmärksamhet som 
väcks genom bland annat färg, ljud och rörelse, kan framkalla känslor hos konsumenter som 
påverkar deras köpbeteende. På så sätt kan butiksmiljön anpassas beroende på vilken marknad 
som vill nås och vilka känslor som butiken vill väcka. Enligt Kotlers teori är de tre största 
variablerna som påverkar butiksatmosfären arkitektur, inredningsdesign och skyltfönster 
(Kotler 1973). I följande avsnitt presenteras den välkända modellen Stimulus-Organism-
Response (SOR-modellen), som lagt grunden för vidare forskning inom ämnet. Därefter har 
teorier och modeller med olika klassificeringssystem för butiksmiljön valts ut, för att 
sammanställas och skapa studiens modell.     

4.2 SOR-modellen 
 
Grunden till SOR-modellen är hämtad från Mehrabian och Russells modell gällande 
omgivningspsykologi från 1974. Den behandlar hur miljön påverkar människors känslor och 
beteende. Vidare tillämpade Donovan och Rossiter (1982) modellen (se fig. 1) i 
butikssammanhang, för att mäta konsumentens stimuli av butiksatmosfären. Modellen 
förklarar och förutser effekter av konsumenternas känslor och beteende och butiksmiljön kan 
sedan formas för att uppnå önskat resultat. 

 

Fig. 1 S-O-R-modellen (Donovan & Rossiter 1982, s. 42) 

Den första delen Stimulus (S) tar upp hur konsumenten stimuleras av atmosfären, vilket är 
resultatet av en mängd olika variabler i butiksmiljön. I nästa steg Organism (O) klassificeras 
konsumentens känslomässiga tillstånd i tre dimensioner: glädje, upphetsning eller dominans. 
Glädje innebär hur nöjd, road eller tillfredsställd konsumenten är i sitt tillstånd. Graden av 
upphetsningen mäts genom hur exalterad, stimulerad och aktiv konsumenten är i situationen. 
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Den tredje dimensionen dominans, handlar om i vilken utsträckning personen känner sig 
kontrollerad eller fri att agera. Dominans är inte lika relaterad till beteende i butiksmiljö utan 
tar upp en kognitiv del snarare än en känslomässig, därför lägger inte Donovan och Rossiter 
lika mycket vikt vid denna dimension. Hur konsumenten reagerar, Response (R) blir slutligen 
ett närmande eller undvikande beteende där det finns fyra aspekter att ta hänsyn till. För det 
första, om det finns en önskan att fysiskt stanna kvar i butiken eller om konsumenten vill 
lämna den. För det andra och tredje om det finns en benägenhet att vidare utforska butiken 
och en vilja att kommunicera med andra, eller om konsumenten undviker att ta kontakt. Den 
fjärde aspekten handlar om vilken grad av fördel eller hinder konsumenten upplever av 
butikens presentation (Donovan & Rossiter 1982). Det har senare gjorts mycket forskning på 
vilka butiksvariabler som räknas till den första delen i modellen (S) och utifrån detta har flera 
olika klassificeringssystem arbetats fram. 

4.3 SOR-modellens utveckling 
 
Bitner (1992) använder begreppet servicescape för att beskriva den fysiska miljön där en 
serviceprocess äger rum, det vill säga butiksmiljön. Servicescape kan beskrivas som en visuell 
metafor, där olika typer av stimuli förmedlar butikens erbjudande och utvärderas genom 
konsumentens upplevelse. I den första delen av sin modell (se fig. 2) presenterar Bitner tre 
miljömässiga dimensioner: omgivningsförhållanden, utrymme och funktionalitet samt skyltar, 
symboler och föremål. 

 

 

Fig. 2 Servicescape (Bitner 1992, s. 60) 
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Omgivningsförhållanden syftar till bakgrundsvariabler i miljön som temperatur, ljus, ljud och 
doft. Som generell regel är detta faktorer som påverkar de fem sinnena. Utrymme och 
funktionalitet handlar om hur möbler och annan inredning är arrangerat, samt hur dessa 
rumsligt samarbetar med varandra för att nå resultat. Vidare kommunicerar skyltar, symboler 
och andra föremål, uttryckligen eller underförstått olika budskap i miljön. Detta kan vara 
namn, riktningar eller regler men även mer subtila symboler och föremål som tavlor, tapeter 
eller foton. Tillsammans formar dessa det övergripande estetiska uttrycket och är en form av 
icke-verbal kommunikation. Modellen beskriver vidare hur dessa dimensioner framkallar 
olika typer av respons. Bitner delar in dem i tre kategorier: kognitiv, emotionell och fysisk 
respons. Den kognitiva responsen syftar till kategorisering, det vill säga den process där 
konsumenten delar in olika butiker för att mentalt kunna särskilja dem. I dessa situationer 
fungerar de miljömässiga dimensionerna som signaler, vilka skapar genvägar för indelningen. 
Den emotionella responsen baseras på vilken grad av njutning eller missnöje som 
konsumenten känslomässigt upplever i butiken. Den fysiska responsen i sin tur syftar till hur 
personen trivs i butiken beroende på yttre faktorer. Alla kategorier av respons är individuella 
och har bland annat att gör med toleransnivå och vilken målgrupp konsumenten tillhör. 
Ovanstående kategorier, tillsammans med situationsfaktorer, varför personen befinner sig i 
butiken och vilka förväntningar som finns, påverkar hur konsumenten beter sig. Dessa 
kategorier kan butiken styra över och genom att analysera vad som ger önskad respons och 
beteende kan butiken formas därefter (Bitner 1992). 

För att hjälpa butiken att förstå vilka butiksvariabler som påverkar konsumenten genom 
stimuli har Turley och Milliman (2000) skapat en omfattande klassificering, som organiserar 
en mängd tidigare forskning. De poängterar att butiksatmosfären kan tolkas olika av olika 
individer, exempelvis beroende på ålder, kön eller grupptillhörighet. 

Turley och Millimans (2000) modell, modifierad av författarna, (se fig. 3) delar upp de 
påverkande faktorerna enligt: externa variabler, generella interiörvariabler, layout och 
designvariabler, point-of-purchase-variabler samt mänskliga variabler. Externa variabler 
berör den kringliggande miljön, hit räknas butiksfronten, markiser, entré, skyltfönster, 
byggnadens arkitektur och eventuell parkering. Sammantaget utgör detta konsumentens första 
intryck och är därmed mycket viktigt för att de andra delarna ska få en chans. Väl inne i 
butiken finns det en mängd generella interiörvariabler, där de mest framträdande är golv, ljud, 
ljus, doft, temperatur, renlighet, väggtextur och färg. Vidare syftar layout och designvariabler 
till hur butiken arbetar med dessa element, vilket speglas i inventarier, fördelning av golvyta, 
produktkategorier och flöde. Det fjärde elementet kartlägger hur butiken arbetar med point-of-
purchase och dekoration. Det vill säga hur produkten presenteras och placeras i butiken samt 
annan dekoration, som affischer, symboler, foton och TV-skärmar. Hur och var en produkt är 
placerad i butiken har stor betydelse för dess försäljningsgrad. Den sista delen som påverkar 
konsumentens stimuli är mänskliga variabler. Här skiljer forskarna på influenser från andra 
konsumenter i butiken och från butikspersonalen. Den främsta forskningen är gjord på 
trängsel i butik, både den faktiska och den upplevda (Turley & Milliman 2000). 
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Fig. 3 Modifierad av författarna Turley och Millimans modell (Turley & Milliman 2000, s. 194) 

Baker och Parasuraman (1994) visar i sin forskning att konsumenter drar slutsatser om varu- 
och servicekvalitet baserat på olika faktorer i butiksmiljön. Tillsammans förmedlar dessa 
komponenter en bild och blir föregångare till uppfattningen av butikens profil. För att 
kategorisera olika faktorer i butiksmiljön, använder de följande uppdelning av 
butiksatmosfären; omgivningsfaktorer, designfaktorer och sociala faktorer. 
Omgivningsfaktorer är icke-visuella bakgrundsfaktorer i miljön som temperatur, ljus, musik 
och doft. Designfaktorer är visuella och kan delas in i funktionella och estetiska. Där de 
funktionella faktorerna syftar till layout, bekvämlighet samt integritet och de estetiska 
faktorerna till, arkitektur, färg, material och stil. De sociala faktorerna i sin tur behandlar 
andra personer som befinner sig i butiken, det vill säga andra kunder samt personalen och 
deras beteende. En kombination av dessa faktorer skapar en unik butiksmiljö, där 
konsumenterna förenar signaler, för att skaffa sig en uppfattning om butiken. Detta har stor 
påverkan på den beslutsfattandeprocessen, då informationen förmedlas i direktanslutning till 
köpet. Alla butiksatmosfärens faktorer måste därför sättas samman, så att rätt profil förmedlas 
till konsumenten (Baker & Parasuraman 1994). 

Ovan beskrivna modeller klassificerar underliggande rubriker i SOR-modellen på olika sätt 
men har många variabler gemensamt. Samtliga framhåller vikten av att arbeta aktivt med 
butikens kommunikation, för att påverka konsumenternas känslor och beteende.  
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4.4 Visual merchandise strategier 
 
Idag är arbetet med visual merchandise i den fysiska butiken en självklarhet för att inspirera 
och fånga konsumenters uppmärksamhet. Det visuella uttrycket särskiljer också butiker och 
leder till ökad försäljning. Det finns mycket forskning inom området och en mängd olika 
strategier har arbetats fram, för att optimera de tysta säljfrämjande åtgärderna. Nedan följer 
utvalda teorier gällande betydande element inom visual merchandise-forskningen. 

4.4.1 Skyltfönster 
 
Sen, Chandran och Block (2002) beskriver skyltfönstret som butikens första intryck, vilket 
ska förmedla butiks- och produktrelaterad information. Det förstnämnda syftar till att 
framhäva butikens profil samt erbjudande och det andra till vilket sortiment butiken har. Vid 
köp av produkter i visuella kategorier som kläder, är det av särskild vikt att skapa en estetisk 
tilltalande skyltning. Konsumenter använder skyltningen för att bättre kunna visualisera olika 
kombinationer och hur plagget skulle se ut på dem. Olika signaler i skyltfönstret fungerar som 
informativa ledtrådar och hjälper konsumenten att drar slutsatser och bedöma butiken. Detta 
är därmed en betydande kommunikationskanal och det är viktigt att skyltfönstret framhåller 
butikens estetiska uttryck (Sen, Chandran & Block 2002). 

Li och Cassidy (2011) beskriver skyltfönstret som en 3D-box där produkter tillsammans med 
annan rekvisita arrangeras och samspelar. De presenterar i sin forskning följande tre 
nyckelaspekter som ett skyltfönster ska reflektera. Trendinformation, till exempel de senaste 
färgerna och visningstrenderna. Marknadsföring och PR-strategier, vilket innebär att fönstret 
ska koordineras med butiksdesignen, eventuella teman och kampanjer samt kommunicera 
försäljningsrelaterad information. Designtekniker och innovationer, som olika typer av nytt 
grafiskt material och nya tekniker. Ett effektivt skyltfönster skapas genom hänsyn till de fem 
designprinciperna: balans, kontrast, dominans, rytm och repetition. Dessa element 
tillsammans med de tre nyckelaspekterna, ska kombineras för att nå både estetisk och 
kommersiell tillfredställelse. Skyltfönstrets huvudfunktioner är att etablera en visuell bild i 
konsumentens medvetande genom att fungera som en informationssändare, introducera och 
främja utvalda produktkategorier, få förbipasserande att stanna och uppmuntras att gå in samt 
underhålla för att öka shoppingupplevelsen (Li & Cassidy 2011). 

4.4.2 Rörelse i butik 
 
Shopping är både en psykisk aktivitet, baserat på känslor och upplevelser och en fysisk 
aktivitet utifrån förflyttning, rörelse och gester. Bonnin och Goudey (2012) beskriver i sin 
forskning skillnaden mellan affektiv och kinetisk kvalitet i butikssammanhang. Där affektiv 
syftar till känslobunden kvalitet och bygger på de förstärkningar av butiksmiljön som är 
resultatet av olika sorters stimuli. Kinetisk kvalitet avser den värdeökning som genereras av 
den fysiska aktiviteten, rörelsen som utförs i butiken. Tillfredsställelse genom båda 
kvalitéerna är nödvändigt för att konsumenterna ska uppfatta shoppingen som lyckad.  

Konsumenten skaffar sig erfarenhet från en butik genom rörelse och en viss igenkänning är 
viktig. Människor tenderar att utvärdera en plats utifrån användbarhet, det vill säga vad 
platsen är skapad för och vad som är avsett att göras där. Om utvärderingen sedan får ett 
positivt eller negativt resultat, visar på om platsen hjälpte till att på ett effektivt sätt utföra den 
specifika uppgiften. Butikens layout och utformning skapar kundvarvet, som öppnar eller 
hindrar konsumenten samt skapar ramar och struktur för ett visst rörelsemönster och 
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beteende. Olika typer av layout främjar på så sätt olika köpbeteenden. Till exempel kan en 
välstrukturerad gång underlätta för att hitta en särskild produkt men är inte lika tilltalande för 
den som vill strosa runt utan specifikt mål. Det är därför viktigt att ta hänsyn till vilket 
rörelsemönster som främjas och hur konsumenten då integrerar med produkterna vid 
utformningen av butiken. Den kinetiska kvalitén tillsammans med den affektiva kvalitén får 
på så sätt större påverkan än var och en för sig (Bonnin & Goudey 2012). 

4.4.3 Färg och musik 
 
Färg är ett viktigt element i butikens utformning, då det berör och stimulerar konsumenternas 
vilja att handla, känslan av upphetsning och påverkar förmågan att bli attraherad av butikens 
display och profil (Turley & Milliman 2000). Det är även ett konkurrensmedel för att särskilja 
butiken från andra som säljer liknande produkter. Hur färger koordineras influerar bland annat 
den upplevda prisbilden och merchandise-kvalitén. Forskning om vad som föredras gällande 
sammansättningar av färger varierar, en del menar att en enkel färgpalett har positivt 
inflytande på shoppingnöjet och attraherar fler kunder, medan andra menar att det är attraktivt 
att ha mycket färg och många olika kombinationer (Wu, Won Ju, Hae, Kim, Damminga, Kim 
& Johnson 2013). En del färger har större dragningskraft än andra, men det är viktigt att 
färgen inte bara väcker uppmärksamhet, utan också skapar önskade associationer för den 
specifika butiken. Hur olika färger uppskattas kan bero på kulturella preferenser eller den 
enskilda individen, människor är exempelvis olika känsliga mot varma och kalla färger. 
Generellt är de varma färgerna röd, orange och gul, mer fysiskt stimulerande och de kalla 
färgerna blå, violett och grön, lugnare och avslappnande (Bellizzi, Crowley & Hasty 1983). 
Uppfattningen av färg kan ändras i kombination med till exempel belysning eller musik. På så 
vis får butiken ytterligare en dimension, som kan påverka konsumentens kognitiva 
representation och affektiva reaktion (Barry, David & Tracy 2003). 

Musik har en betydande påverkan på konsumenternas beteende gällande försäljning, flöde, 
känsla av upphetsning samt faktiskt och upplevd tid i butiken. Precis som med färg kan 
uppfattningen av musiken variera, bland annat beroende på ålder, tempo, volym och genre 
(Turley & Milliman 2000). Klädbutiker brukar antingen använda sig av bakgrundsmusik, som 
främst är instrumental studio-musik, eller förgrundsmusik. Det senare väljs ut efter vad 
majoriteten gillar, ofta från radio-topplistor. Oftast får förgrundsmusiken mer uppmärksamhet 
av konsumenterna i butiken men det påverkar inte deras humör eller oplanerade köp märkbart. 
Om möjlighet finns föreslår Yalch och Spangenberg (1990) att variera musiken på olika ytor i 
butiken, för att anpassa den till olika åldrar eller situationer. Det shoppingbeteende som 
butiken eftersträvar har betydelse vid val av musik. Lugn musik är mer passande när 
konsumenten vill ha hjälp och letar efter något specifikt, då det underlättar kommunikationen 
mellan personal och konsument. Vid självbetjäningsbutiker kan istället musik med högt 
tempo öka butiksflödet (Yalch & Spangenberg 1990). 

4.4.4 Display 
 
Det finns många typer av displaymaterial som skyltar, kassaenheter, hyllor och häng, 
belysning, speglar samt skyltdockor. För butiken kan display av olika slag vara ett sätt att 
stärka och bygga varumärket samt skapa merförsäljning. Förhoppningsvis fångar detta 
konsumentens uppmärksamhet och intresse, vilket ökar tiden som tillbringas i butiken. En 
säljfrämjande display utnyttjar också det tillgängliga utrymmet för att öka försäljningen och 
blir ett hjälpmedel för personalen. Denna typ av material gör att butiken kan skapa och styra 
kundflödet samt få konsumenterna att fatta slutgiltiga köpbeslut. För konsumenterna 
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underlättar de säljfrämjande åtgärderna köpbeslutet genom att kommunicera information som 
förenklar urvalsprocessen genom igenkänning. Display kan också fungera för att öka värdet 
på produkten (Amechi & Sang Long 2013). 

4.5 Studiens modell 
 
Utifrån vår teoretiska referensram har studiens modell sammanställts (se fig. 4). 

Den första delen av modellen (1) utgörs av externa variabler (Turley & Milliman 2000) och 
syftar till butikens skyltfönster. De stimuli som representeras här är skyltfönstrets 
nyckelaspekter och huvudfunktioner (Li & Cassidy 2011). Där skyltfönstrets nyckelaspekter 
är trendinformation, marknadsföring och PR-strategier samt designtekniker och innovationer. 
Till huvudfunktionerna räknas visuell bild, introducera och främja produktkategori, få 
förbipasserande att stanna och besöka och underhållning för att öka shoppingupplevelsen. 
Vidare genereras också stimuli genom Baker och Parasuramans (1994) estetiska 
designfaktorer och omgivningsfaktorer via triggers som färg, material och stil respektive 
musik, temperatur, doft och ljus.  
 
Modellens andra del (2) består av butiksmiljön hämtad från Bitners (1992) begrepp 
servicescape som ett samlat uttryck för den fysiska butiken. De stimuli som påverkar 
konsumenten här är en sammansättning av Turley och Millimans (2000) design och layout 
samt Bitners (1994) funktionalitet. I dessa inkluderar triggers som härleds från kinetisk 
kvalitet så som kundvarv och rörelsemönster. 
 
Den tredje delen (3) av modellen behandlar butikens provrum där fokus ligger på den enskilda 
produkten. Här är stimuli det som Turley och Milliman (2000) kallar för display samt Amechi 
& Sand Longs (2013) point-of-purchase. Detta syftar till på vilket sätt produkten presenteras. 
Trigger i den fysiska butiken är butiksinredning och produktpresentation (Amechi & Sand 
Long 2013). 
 
Nästa del i modellen (4) är avslut och syftar till butikens kassa, då det är här konsumenten 
fattar sitt slutgiltiga köpbeslut (Amechi & Sang Long 2013). Denna del tar upp triggers i det 
slutgiltiga skedet av processen, genom merförsäljning (Amechi & Sang Long 2013). 
 
Modellen tar övergripande (5) hänsyn till värdeökning genom skyltar och symboler (Bitner 
1994) samt sociala faktorer (Baker & Parasuraman 1994) och mänskliga variabler (Turley & 
Milliman 2000) där de två senaste delas upp genom, andra konsumenter och butikspersonal 
(Turley & Milliman 2000). Skyltar och symboler syftar till triggers som får konsumenten att 
köpa något som inte var tänkt från början, fatta sitt slutgiltiga köpbeslut eller öka produktens 
värde. Oftast genom dekoration som främjar försäljningen genom att väcka uppmärksamhet.
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5 Metod 
 
Det tredje kapitlet redogör för uppsatsens metod samt motiverar valet av observationsstudie. 
Arbetet med att ta fram studiens observations-schemat samt modell med online perspektiv 
beskrivs och den slutgiltiga modellen presenteras. Slutligen diskuteras studiens reliabilitet och 
autenticitet genom transparens och replikerbarhet.   
 

5.1 Studiens design 
 
För att besvara vårt syfte och arbeta fram en struktur för modeföretags visual merchandise-
strategier online, har vi undersökt hur webbshoppar arbetar med sin visuella kommunikation. 
Observationen låg till grund för att skapa förståelse för hur konsumenten upplever 
webbshopparna och vilket beteende detta får som följd. Vidare gav detta en uppfattning om 
hur företagen försöker fånga konsumenternas uppmärksamhet, genom att arbeta med sin 
visuella kommunikation. Det finns en fördel med att besöka de miljöer som studeras (Lander 
2011) och vi valde därför att genomföra en kvalitativ observationsstudie. På så sätt blev 
helhetsförståelse och sammanhang det centrala i vår studie och vi kan ge en konceptuell 
beskrivning, i form av text och modell för att visa samband (Christensen, Engdahl, Grääs & 
Haglund 2012). 
 
I vår observationsstudie undersöktes fyra hemsidor under en tvåveckorsperiod, vid tre 
tillfällen, på olika veckodagar. De valda webbshopparna var Nelly, Asos, Net-a-Porter och 
Zalando. Företagen valdes för att samtliga har sin kärnverksamhet på internet och deras 
varumärke byggts upp via distanshandel. Det visuella uttrycket har producerats online och det 
är därmed här konsumenten skapat sig en uppfattning om respektive koncept. Samtliga 
företag och vår studie inriktar sig på damkläder, även om andra produktkategorier finns 
representerade. 
 
Fokus för studien ligger på det visuella uttrycket genom bilder och vetenskaplig visuell 
metodik användes. Det vill säga att bildernas informationsaspekter lyftes fram och inte endast 
bildens synliga innehåll, då även färgnyanser, form och andra estetiska aspekter är 
informationsbärande och ger bilden sin kontext (Sverrisson 2011). Vi var medvetna om och 
tolkade samtliga bilder, utifrån att de på ett eller annat sätt används för att sälja något. Det var 
också mycket viktigt att de skärmdumpar som valdes till analysen, förtydligade och stärkte 
resonemanget, då detta bara är ett urval av det insamlade bildmaterialet (Sverrisson 2011). 
Kompletterande bildtext har också studerats, vilket är information som inte kan återges 
visuellt men är betydande komplement för hur konsumenten läser in bilderna. Det var också 
viktigt att vi kontextualiserade texten, det vill säga såg texten i sitt sammanhang (Boréus 
2011). 
 

5.2 Observation 
 
Observationen utgick från studiens modell, som arbetats fram utifrån den teoretiska 
referensramen, för att sedan utvecklas av oss genom att tillföra ett online-perspektiv. Syftet 
var att skapa ett verktyg för att kunna observera hur webbshopparna arbetar med visual 
merchandise, med utgångspunkt i den fysiska butiken. Olika delar av den fysiska butiken 
likställdes med webbshoppen och med ett semiotiskt perspektiv kodades visuella 
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merchandise-strategier från butik till ett online-sammanhang (Bryman & Bell 2011). Vidare 
utvecklades också perspektivet, triggers i den fysiska butiken, för att skildra hur detta 
representeras online genom rubriken studiens tolkning av triggers i onlinemiljö. Arbetet med 
observation och analys skedde parallellt och kunde anpassas och påverka varandra, processen 
var därmed iterativ och modellen modifierades under arbetets gång. Detta främst genom att 
termer anpassades till online-miljön samt att kategorier som är viktiga för webbshoppar 
tillfördes. På detta sätt skapades den slutgiltiga modellen för vår studie (se fig. 5). 

5.3 Studiens analysmodell med online-perspektiv 
 
Den fysiska butikens skyltfönster (1) har i modellen likställts med webbshoppens förstasida, 
då det är här konsumenten skapar sig sitt första intryck. På förstasidan har skyltfönstrets 
nyckelaspekter studerats genom trendinformation, marknadsföring & PR samt innovation, 
uppdateringar och funktion. På förstasidan mäts även skyltfönstrets huvudfunktioner, det vill 
säga hur väl den visuella bilden förmedlas, om utvalda produktkategorier introduceras och 
främjas, om utformningen verkar för att fånga konsumentens uppmärksamhet och om ett 
underhållningsvärde existerar. Estetiska designfaktorer och omgivningsfaktorer har också 
studerats genom visuella faktorer som färgsättning, stil och ordning, samt icke-visuella 
faktorer där musik är det enda som kan appliceras till ett online-sammanhang. 
 
Butiksmiljön (2) som i modellen är ett samlat uttryck för den fysiska butiken har översatts till 
webbshoppens produktkategorisida. Oftast består denna sida av ett rutnät med flera produkter 
i en produktkategori eller från en kampanj. För att kunna undersöka design, layout och 
funktionalitet, har vi studerat hur konsumenten navigerar sig på sidan och därmed vilket 
rörelsemönster som underlättas respektive försvåras. Vidare har även produkters och 
produktkategoriers placering undersökts samt vilka anpassningsmöjligheter sidan erbjuder 
konsumenten. 
 
Vidare likställer vi butikens provrum (3) med webbshoppens produktsida, då det är här 
konsumenten fokuserar på ett plagg i taget. För att kunna undersöka display och point-of-
purchase har både visuellt och informativt utförande studerats. Visuellt genom de bilder och 
filmer som presenterar webbshoppens produkter och informativt genom skriftlig information 
som berör produkterna, till exempel bildtexter. Den skriftliga informationen syftar således till 
kompletterande text eller sådant som inte kan återges visuellt. På denna sida har även 
merförsäljning genom produktbilder studerats. 
 
Den fysiska butikens kassa (4) har i vår studie likställts med webbshoppens varukorg då det i 
båda fallen är här avslut sker, genom slutgiltigt köpbeslut och betalning. På denna sida 
undersöks om någon ytterligare visuell information tillförs i form av merförsäljning. 
 
Vidare har vi i modellen tagit övergripande (5) hänsyn till värdeökning genom markeringar 
och symboler samt sociala faktorer och mänskliga variabler genom sociala funktioner 
respektive serviceinformation. Dessa faktorer studeras på samtliga av webbshoppens sidor för 
att bedöma stimuli och triggers. Markeringar och symboler undersöks genom att observera 
bilder som inte är produktbilder men som främjar försäljningen. Till exempel genom att få 
konsumenten att köpa något som inte var tänkt från början, fatta sitt slutgiltiga köpbeslut eller 
öka värdet på produkten. Sociala funktioner härleds till attribut som kan likställas med andra 
konsumenter i den fysiska butiken och serviceinformation till butikspersonalen. 
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5.4 Genomförande av observation 
 
För att ytterligare strukturera observationen och kontrollera att den genomfördes på ett korrekt 
sätt vid samtliga tillfällen, arbetades ett observations-schema fram utifrån ovanstående modell 
(se bilaga 1). Här delades de olika delarna i modellen in i mindre enheter och öppna frågor 
formades utifrån de olika kategorierna. Parallellt med att modellen modifierades, förändrades 
också observations-schemat för att bli mer anpassat till webbshoppar. Observationerna 
genomfördes av båda författarna vid samma tidpunkt men utan att diskutera utfallet eller på 
annat sätt påverka varandra under tiden. Efter varje observation sammanställdes materialen 
och för andra samt tredje observationen sammanställdes också det nya materialet med det som 
tidigare observerats. Utfallet från respektive observation var mycket lika för båda 
observatörerna, men kompletterade även varandra med saker som någon inte upptäckt eller 
tänkt på. Det visade sig också mycket fördelaktigt att sammanställa materialet direkt efter 
observationerna, då oklara anteckningar eller liknande kunde kontrolleras direkt innan någon 
förändring skett på hemsidan. För den första observationen låg fokus till stor del på hur 
webbshoppen var uppbyggd och denna observation genererade störst kvantitet material. För 
observation två och tre kunde saker som konstaterats i observation ett säkerhetsställas eller 
förkastas. Aspekter som inte kommit med från första observationen, då mycket information 
skulle tas in kunde också tillföras. Detta gjorde att de två sista observationerna blev mer 
inriktade på detaljer. Till en början var tanken att observationerna skulle ske över en 
tidsperiod för att studera sidornas förändring. Efter andra observationen kunde vi konstatera 
att förändring endast skedde på förstasidan samt för ordningen av produkter på 
produktkategorisidan. Den största anledningen till att genomföra observationer över tid, var 
istället för att inte missa någonting samt för att tillförsäkra det som tidigare noterats. För att på 
så sätt säkerhetsställa en heltäckande undersökning. För att komma ihåg hur sidan såg ut från 
föregående observation och för att visuellt kunna återge utvalda bilder i analysen användes 
skärmdumpar. Båda observatörerna tog genomgående under varje observation bilder på de 
olika sidornas utformning och funktioner. Detta underlättade också mycket för att kunna se 
sidans förändring samt för att senare jämföra de olika sidorna med varandra. 
                                      

5.5 Studiens trovärdighet och autenticitet 
 
Observationen är gjord utan att vara beroende av någon individ och studerar en företeelse i sin 
naturliga miljö. Utvalda webbshoppar är inte medvetna om att de blir observerade och därmed 
är observationen både dold och icke-deltagande (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 
2012). Företagen kan på så vis inte vara med och påverka utfallet, utan observationen sker 
helt och hållet utifrån ett konsumentperspektiv. 
 
Vi är medvetna om svårigheterna i att undersöka estetiska utformningar, då uppfattningar 
skiljer sig mellan personer och målgrupper. Vår modell är därför uppbyggd utifrån teorier 
som är grundade i väletablerade strategier från den fysiska butiken, vilket ger tyngd till 
studien. Modellen tillsammans med observations-schemat gör också att studien kan replikeras 
och ger hög transparens. Observations-schemat byggdes upp genom färdiga frågor för att 
säkerhetsställa att undersökningen genomfördes på ett likartat och strukturerat sätt vid 
samtliga observationer samt att ingenting förbisågs. Samtidigt gavs utrymme för att öppet 
observera sidan inom de givna koderna, för att inte missa viktiga iakttagelser. Observationen 
är på så vis öppet systematiskt upplagd genom ett strukturerat och standardiserat 
observations-schema med specifika kriterier, vilket stärker både studiens reliabilitet och 
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validitet. För att garantera observations-schemats användbarhet testades det i förväg, på så sätt 
kunde kriterier läggas till och fel avhjälpas innan det var försent (Christensen et al. 2012).   
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6 Empiri & Analys  
 
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av hur företagen själva presenterar sig på sina 
webbshoppar för att skapa en förståelse för hur de vill framstå, vad de erbjuder och vilken 
målgrupp de riktar sig till. Sedan analyseras materialet från observationerna som beskriver 
hur hemsidorna ser ut och fungerar. Tillhörande figurer från observationerna finns i bilaga 2 
observationsbilder.  
 

6.1 Asos, Nelly, Net-a-porter, Zalando 
 
Den engelska webbshoppen Asos säljer mode och skönhet globalt och erbjuder sina kunder 
över 65 000 interna och externa varumärken. De beskriver sin målgrupp som utåtriktade 
och modeintresserade tjejer i tjugoårsåldern.1 På hemsidan framhåller Asos att de vill skapa 
en unik shoppingupplevelse där modeälskare kan nätverka, utbyta idéer, skapa sin egen stil 
och shoppa.2 De levererar idag varor till 234 länder och har nio lokala webbsidor som 
erbjuder globala och lokala varumärken. Varje månad har webbshoppen 29,5 miljoner 
unika besökare och 2013 hade de 7,9 miljoner aktiva konsumenter.3   
 
Nelly startades i Sverige 2003 och är en del av e-handelskoncernen CDON Group. På 
företagets hemsida beskriver de sin målgrupp som ungdomlig, trendig och utåtriktad i 
åldern 18-35 år. Vidare framhåller Nelly att de erbjuder det allra senaste och hetaste 
trenderna och deras målgrupp kan alltid hitta modefavoriter och säsongens ”Must have’s”. 
Totalt på herr- och damsidan säljs 850 interna och externa varumärken, med cirka 300 nya 
plagg varje dag.4  

Londonbaserade Net-a-porter har funnits sedan juni 2000, är världsledande återförsäljare av 
lyxmode online och besöks av över 2,5 miljoner människor varje månad. Under rubriken 
“The company” kan besökare läsa att webbshoppen presenteras i samma stil som ett 
modemagasin och uppdateras varje vecka för sina stilkunniga kunder. Vidare finns tillgång 
till de hetaste trenderna för säsongen från internationella spjutspets-varumärken med 
oöverträffad kundservice genom expressleverans i oklanderlig förpackning.5  
 
Den svenska webbshoppen Zalando beskriver på sin hemsida, att de vill ge konsumenterna 
en spännande shoppingupplevelse, genom ett brett och varierat sortiment av trendiga 
produkter. De erbjuder inspirerande plagg från både stora internationella märken och 
exklusiva modevarumärken, vilka kan vara svåra att hitta i den vanliga detaljhandeln. Av 
hemsidan framgår att Zalando ska vara smidig att använda och konsumenten ska bekvämt 
ledas genom butiken. De vill att det ska vara enkelt och tryggt att handla hos dem, därför 
erbjuds alltid gratis leverans och retur.6  

 

                                                
1 http://www.asos.com/infopages/pgeaboutus.aspx [2014-05-22] 
2 http://www.asosplc.com [2014-05-22] 
3 http://www.asos.com/infopages/pgeaboutus.aspx [2014-05-22] 
4 http://nelly.com/se/om-nelly/ [2014-05-22] 
5 http://www.net-a-porter.com/About-Us/Our-Company [2014-05-22] 
6 http://www.net-a-porter.com/About-Us/Our-Company [2014-05-22] 
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6.2 Skyltfönster 
 
Precis som externa variabler berör den kringliggande miljön och besökarens första intryck för 
den fysiska butiken, är förstasidan webbshoppens primära chans att fånga kundens 
uppmärksamhet. Mycket av den information och stimuli som kan upplevas från den fysiska 
butikens skyltfönster, kommuniceras också genom webbshoppen. Skyltfönstrets 
huvudfunktioner och nyckelaspekter har till exempel många likheter med det som presenteras 
genom webbshoppens fönster på förstasidan. Det är också här som besökaren för första 
gången kommer i kontakt med hemsidans estetiska designfaktorer och i vissa fall den 
omgivningsfaktor som kan återges online, det vill säga musik. 
 

6.2.1 Förstasidans nyckelaspekter och huvudfunktioner 
 
På observerade webbshoppars förstasida varierar antalet fönster mellan nio och tjugo stycken, 
vilka på olika sätt etablerar en visuell bild av sidan i besökares medvetande. Samtliga 
observerade webbshoppar arbetar på ett eller annat sätt utifrån säsongsmässiga kampanjer 
som förmedlar trendinformation. Detta är ett viktigt inslag på alla sidor, men skillnaden ligger 
i hur denna information presenteras. På Asos, Nelly och Net-a-porter är det inte enbart deras 
produkter som är i fokus. Asos och Net-a-porter inspireras i sin trendinformation från flera 
andra håll än det egna sortimentet, exempelvis hos Asos syns information hämtad från 
visningar och kändisar på röda mattan men även från gatumode och Instagram (se fig. 6). Net-
a-porter etablerar direkt en exklusiv visuell bild av sin webbshop genom texten ”The world´s 
premier online luxury fashion destination” och trendinformationen är hög, direkt hämtad från 
säsongens senaste visningar. Fokus ligger på mode samt stil och hemsidans utseende är enkelt 
(se fig. 7), vilket skiljer sig från Asos och Nellys mer kommersiella trend- och kändisfokus. 
Nelly hämtar till skillnad från de två andra sidorna inte in lika mycket influenser utifrån, utan 
uppmärksammar främst sina egna kampanjer, aktiviteter och samarbeten. Zalando har inte 
lika hög trendinformation som de andra tre webbshopparna. De ser till exempel på vår och 
sommar som en enda lång säsong och presenterar endast sitt sortiment på förstasidan. Deras 
uppdateringar har inte samma koppling till modets snabba svängningar och de använder sig 
inte heller av kändisar på sin hemsida. 
 
Alla webbsidor arbetar med marknadsföring och PR-strategier, kampanjerna koordineras mer 
eller mindre med varandra samt med hemsidans övriga design och försäljningsrelaterad 
information. Förstasidorna innehåller olika typer av innovationer och uppdateringar genom 
att presentationen förändras och olika funktioner används för att fånga besökarens 
uppmärksamhet. På samtliga sidor introduceras och främjas utvalda produktkategorier och 
varumärken. 
 
Asos är den hemsida med flest fönster på förstasidan, vilket ger många intryck och gör att 
mycket information kan kommuniceras. Det är också den webbshop där flest enskilda 
produktkategorier introduceras genom säsongsbetonade fönster där till exempel sommarskor 
eller short främjas. Hemsidan har även tillfällesbetonade kampanjer som ”Festival style” och 
stående inslag som ”Best of new in”. De många kategorierna gör att kunden kan förvänta sig 
uppdateringar vid varje besök, till exempel genom rubriken ”This just happend...” som pekar 
på en frekvent uppdatering (se fig. 6). Det omfångsrika innehållet gör att Asos har flera 
kampanjer med helt olika teman och flera fönster saknar koppling till varandra. Innehållet på 
Asos förstasida är strukturerat efter de två kategorierna ”Shop” samt ”Discover” och 
besökaren väljer själv om bara det ena eller båda alternativen ska visas. Kategorierna ger 
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besökaren olika ingångar där ”Shop”-bilderna leder direkt till produktkategorisidor och 
”Discover”-bilderna till inspirationssidor med intresseväckande bilder samt texter. 
Möjligheten ger ett underhållningsvärde och gör att hemsidan kan besökas endast för att ta 
del av kändisskvaller och tips. Asos är helt ensamma om att ge konsumenten möjligheten att 
själv designa sin förstasida, vilket är en funktion som ger sidan en innovativ aspekt. 
 
Nelly har ungefär hälften så många fönster som Asos, ändå presenterar de en stor kvantitet av 
nyheter och under observationstiden var det störst fokus på deras jubileumsfest. Förstasidan är 
händelserik med många intryck och frekvent uppdatering. Det första och största fönstret har 
ett fest-tema som innehåller deras produkter och hålls väl uppdaterad. Temat plockas upp i 
andra fönster och olika kampanjer anknyter till varandra, samtidigt som de kommunicerar 
försäljningsrelaterad information (se fig. 8). Nellys tidning, som även ges ut i pappersformat 
går att läsa online vilket skapar mervärde för besökaren. Både Asos och Nellys ger sina 
kunder anledningar till att besöka och stanna på sidan, då det finns flera funktioner som 
fångar uppmärksamhet och skapar underhållningsvärde. Båda sidorna uppmuntrar sina 
besökare att delta i tävlingar för att vinna bland annat konsertbiljetter. Asos har även tävlingar 
tillsammans med andra varumärken som Smashbox och Magnum. Deras hemsida har ett 
stående inslag på sin förstasida där besökares egna Instagram-bilder visas. Asos och Nelly är 
ensamma om att kommunicera prissänkningar i bilder på förstasidan. Asos med bland annat 
”20 % Off big-time brands*” (se fig.6) och Nelly med erbjudanden som ”30 % rabatt på 
utvalda partyoutfits” samt ”Shoppa nu betala efter midsommar”. 
 
På Net-a-Porter upplevs antalet fönster som färre än hos ovanstående sidor på grund av sidans 
exklusiva framtoning. Fokus ligger på deras magasin, The Edit vars framsida är förstasidans 
största bild. Ett nytt nummer uppdateras på sidan varje vecka, vilket ger webbshoppen ett 
innovativt uttryck som skiljer sig från de övriga webbshopparna. Sidans design gör att Net-a-
porters Marknadsförings och PR-strategi blir mycket tydlig då förstasidan koordineras på ett 
magasinliknande sätt (se fig. 7). Hälften av förstasidan fokuserar enbart på tidningen och tar 
besökaren till reportageliknande inspirationssidor (se fig. 9). Andra hälften med rubriken, 
”What to buy now” inriktas mot webbshoppen och tar besökaren till produktkategorisidor. 
Här är också layouten magasininspirerad med rubriker som ”Accessories alert” och ”Runway 
ready”. Net-a-Porter uppmuntrar kunden att läsa magasinet i rent underhållningssyfte för 
inspiration och visar hur produkter kan matchas och stylas. Detta skapar underhållningsvärde 
och uppmanar besökaren att stanna kvar på sidan. Samtidigt är magasinet väl kopplat till 
webbshoppen och genom att klicka på bilder i magasinet kan besökaren direkt komma till 
plagget produktsida. Längst ner på förstasidan, under rubriken ”Net-a-porter Live” står det 
”What the world's most stylish women are buying now” och nedanför rullar bilder på 
produkter som just köpts samt i vilket land personen bor. Här kan besökaren även se hur 
många shoppare som är online just nu (se fig. 10).  
 
Zalandos enkla förstasida har minst antal fönster och mer avskalade bilder, vilka inte är lika 
uppseendeväckande som de övriga hemsidornas. Fokus ligger på förstasidans översta fönster, 
med en funktion där fyra olika kampanjer rullar. Dessa bygger på olika teman som ”Flirty 
spring” eller ”Bröllop”. I övrigt är sidan uppbyggd på samma sätt under alla observationerna 
med en mellanstor bild under de rullande kampanjerna samt två små bilder (se fig. 11). Den 
mellanstora bilden förmedlar en likande kampanj som de rullande och i de två mindre 
fönsterna, främjas en produktkategori eller ett varumärke. Några av kampanjerna 
uppdaterades eller flyttades om under observationen, men sidan ger ett likartat intryck vid 
samtliga besök. Längst ner visas alltid tio stycken av ”Dagens bästsäljare” och tio stycken 
”Populära varumärken på Zalando”. Sidan använder sig inte av prisnedsättningar på 
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förstasidan som Asos och Nelly men har en stående röd procent-symbol i sidans tablå. 
Zalando är inte lika händelserikt som de andra hemsidorna och använder sig inte av lika 
mycket underhållning. Den inspiration de erbjuder är i form av texter längst ner på förstasidan 
(se fig. 12). De tre andra webbshopparna använder sig precis som Zalando av rörelse som en 
funktion på sin förstasida. Asos och Nelly har snabbare rörelser genom bilder som blinkar 
medan Net-a-Porter och Zalando har en långsammare rullfunktion. Asos är den webbshop 
med flest och snabbast rörelser vilket väcker mycket uppmärksamhet. 
 

6.2.2 Förstasidans estetiska designfaktorer och omgivningsfaktorer 
 
Den vita bakgrunden är gemensam för de fyra webbshopparnas förstasida men resterande 
färgsättning skiljer sig åt. Hos Asos är färgvalet i stil med deras intrycksrika sida och 
innehåller många starka färger (se fig. 6). Nelly använder sig också av utstickande färger men 
generellt mer pasteller som inte är lika starka som hos Asos. Precis som Nelly koordinerar 
sina fönster genom teman samt att kampanjer anknyter till varandra, kombinerar de även sina 
fönster färgmässigt (se fig. 8). På så sätt blir hemsidans övergripande stil enhetlig och skapar 
en tydlig ordning. Net-a-porters färgsättning följer deras magasinlika stil, bilderna påminner 
om de som kan ses i modetidningar och rubriker samt text är genomgående svart i samma 
typsnitt. Sidans vita marginaler ger ett rent intryck och ett större upplevt utrymme, jämfört 
med de andra förstasidorna (se fig. 7). Zalando är den enda webbshoppen vars logga 
innehåller färg, annars är förstasidan ljus med en sober färgsättning. Kampanjerna ger ett 
välkoordinerat intryck färgmässigt som ger sidan en övergripande stil. Färgsättningen 
tillsammans med de relativt få fönsterna, jämfört med de andra webbshopparna skapar 
ordning hos Zalando (se fig. 11). Alla webbshoppar är strukturerade genom en övergripande 
layout som följer genom samtliga observationer. Detta tillsammans med stående rubriker, som 
också kan ses på samtliga sidor, skapar igenkänning för besökaren. Alla sidor använder sig 
också av någon form av rutnät för att sortera de fyrkantiga bilderna på förstasidan. Asos 
fönster är generellt lika stora medan de andra hemsidornas fönster varierar i storlek, vilket 
skapar ordning på den annars innehållsrika sidan. 
 
Nelly erbjuder konsumenterna att premiär lyssna på Rebecca Stellas senaste singel, vilket ger 
ett inslag av musik på förstasidan. De har också en spellista med partymusik tillhörande deras 
festsida som öppnas upp i Spotify. Asos använder också musik i en tillfällig kampanj 
innehållande en sminkfilm.  
 

6.3 Butiksmiljö 
 
Precis som butikens layout och design påverkar kundvarvet i den fysiska butiken, påverkar 
webbshoppens utformning besökarens navigering. Förstasidans fönster underlättar och 
försvårar vissa ingångar på sidan, vilket ger struktur för ett visst rörelsemönster för 
besökaren. När förstasidan uppdateras sker också en naturlig förändring i navigeringen och 
utvalda produkter eller produktkategorier främjas. Igenkänning är viktigt precis som i den 
fysiska butiken och samtliga sidor har en övergripande struktur i layouten. Människor 
utvärderar en plats utifrån dess funktionalitet, baserat på vad platsen är skapad för. Det är 
därför viktigt att även webbshoppen fyller sitt syfte för besökaren genom hur produkter är 
placerade samt vilka anpassningsmöjligheter kunden själv kan styra över. 
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6.3.1 Rörelsemönster och navigering 
 
En naturlig utgångspunkt och centralt element för navigering på samtliga webbshoppar är den 
tablå som syns längst upp på förstasidan. Detta är ett stående inslag som har en oförändrad 
layout då besökaren klickar sig vidare in på sidan. Tablån ger en översikt och syftar till att 
kategorisera vad hemsidan erbjuder, vilket underlättar navigeringen för besökaren som direkt 
kan ta sig till önskade kategorier. Alla tablåer fungerar som rullistor och kan därmed vara 
innehållsrika med flera valmöjligheter. Den största likheten är att samtliga webbsidor på ett 
eller annat sätt har produktkategorier som val i tablån, i övrigt är olika kategorier 
framträdande på sidorna. 
 
Asos och Nelly har störst fokus på produkter och här finns mängder av plaggtyper att välja 
bland. Sidorna betonar också nyheter, topplistan samt har stående rea-inslag i tablån. Det som 
främst skiljer dessa två sidor åt är att Asos har en mer tillfällesinriktade uppdelning genom till 
exempel ”Festival”, ”Holiday” och ”Going out” samt kategorisering efter kroppstyp som 
”Tall”, ”Petit” och ”Plus size” (se fig. 13) medan Nelly är mer inriktat på varumärke. Net-a-
porter är mer modeinriktad och den första kategorin heter ”What´s new”, här finns till 
exempel möjlighet att välja vad som är nyinkommet för denna eller förra veckan, alternativt 
”The trend report”. I denna kategori finns även ”Editors pick” med bilder på fem utvalda 
produkter som regelbundet byts ut. Nästa kategori i tablån är “Designers” och vidare 
“Clothing” följt av andra produkttyper. Tablån skiljer sig också från de andra sidorna då den 
är mycket luftigare och innehåller bilder (se fig. 14). Zalando har både produkt och märke i 
samma rullista, vilket begränsar antalet. Vidare skiljer de på kategorierna ”Märken” och 
”Premium”, väl inne på de olika kategorierna finns samma varumärken representerade två 
gånger (se fig. 15). Gemensamt för samtliga sidor är att flera alternativ leder till samma 
produkter, beroende på hur konsumenten väljer att inleda sin sökning. Tablåns utformning 
och layout främjar vissa rörelsemönster och webbshoppen kan på så sätt styra konsumentens 
navigering. 
 

6.3.2 Placering och anpassningsmöjligheter 
 
Produktkategorisidan har övergripande en likartad layout för alla webbshoppar, där 
produkterna presenteras genom bilder i ett rutnät. På denna sida finns också en spalt med 
olika anpassningsmöjligheter för att kunna specificera sökningen ytterligare. Gemensamt för 
hemsidorna är begränsning genom färg, varumärke och typ av plagg, som klänningens längd, 
typ av tröja eller plaggets tillfälle. Här kan besökaren även välja storlek, för att undvika plagg 
som inte finns i rätt storlek. På alla sidor förutom Net-a-porter kan sökningen också 
rangordnas efter pris. Zalando och Asos har alternativ som leder till de mest specifika 
sökningarna. På Asos går det att välja flera alternativ för plaggets utformning, till exempel om 
klänningen ska vara, “Casual”, “Midi” eller “T-shirt”. På Zalando finns det en plussymbol 
som erbjuder flera sökningskriterier som yttermaterial, mönster och längd (se fig. 16).  
 
Det finns olika anpassningsmöjligheter för hur rutnätet kan utformas och hur produkterna 
placeras på olika webbshoppar. På samtliga sidor visas nyheter först, vilket kan ändras till att 
visa produkter efter pris, med högst eller lägst pris överst. På Nelly och Zalando finns 
alternativet att visa plaggen efter varumärke och på Zalando enligt popularitet. På varje sida 
visas också hur många produkter som webbshoppen har totalt i den valda kategorin. Vidare 
går antalet visade produkter per sida att anpassa. På Asos finns alternativet att antingen visa 
alla produkter på samma sida eller klicka sig vidare på flera sidor. Det kan också visas tre 
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eller fyra produkter på bredden där valet av tre produkter ger större bilder (se fig.17). På Nelly 
finns liknande anpassningsmöjligheter men utökat till tre steg gällande hur många produkter 
som presenteras efter varandra. Hos både Asos och Nelly presenteras plaggen på modell, 
stylat med andra plagg och accessoarer. Sveps pilen över bilderna i rutnätet finns alternativen 
”Quick view”, produktsidan kommer då upp i mindre format alternativt “Save” för att spara 
produkten i en personlig lista. Övergripande har Asos och Nellys produktsidor en liknande 
layout, men det finns några väsentliga skillnader. På Asos finns en funktion som automatiskt 
sparar de senast sedda plaggen längst ner på sidan. Det vill säga de plagg besökaren klickat 
sig in på, detta underlättar navigeringen och listan kan när som helst rensas. De olika 
kroppsformerna från Asos tablå finns även utsatta på berörda produktbilder, det går också att 
se om plaggen finns i fler färger direkt från denna sida. Nelly har inte dessa funktioner men 
istället kan varumärken som inte är av intresse döljas och sveps pilen över produktbilderna 
visas plagget från andra vinklar. 
 
På Net-a-porter finns, i likhet med ovanstående, anpassningsmöjligheten att visa alla 
produkter på en och samma sida eller klicka sig vidare på flera sidor. Här finns två 
möjligheter för sidans layout, ”Outfit view” eller ”Product view”. Antingen visas plaggen på 
modell, stylat med andra plagg och accessoarer eller så visas endast en bild av plagget, sveps 
sedan pilen över bilden visas det andra alternativet (se fig. 18). 
 
Zalando är den enda av sidorna där plaggen på produktkategorisidan presenteras utan modell. 
Förs pilen över plagget kommer en mindre bild upp med andra färger och information om 
vilka storlekar som finns tillgängliga. (se fig. 19) Längst ner på sidan finns en lång informativ 
text, likt den på deras förstasida. Exempelvis handlar texten på produktsidan för klänningar, 
om klänningar för olika kroppar, tillfällen och material. Till höger finns också en lång text om 
klänningar och att de finns tillgängliga på Zalando (se fig. 20).  
 
Asos, Nelly och Zalando har en större rotation på placeringen av sina varor än Net-a-porter, 
då produkterna oftare visas i en annan ordning än sist. Nyheter fylls på uppifrån men även 
resterande produkter flyttas om. Funktionen på Asos som sparar senast sedda plagg, visar vid 
nästa besök på sidan fortfarande dessa plagg. Hos Net-a-porter fylls nyheter på uppifrån och i 
övrigt visas produkterna i samma ordning. 
 

6.4 Provrum 
 
I den fysiska butiken har produktpresentation och point-of-purchase stor betydelse för 
plaggets försäljningsgrad. Produkternas display fungerar som en säljfrämjande åtgärd, vilket 
utnyttjar befintligt utrymme och butiksinredning för att skapa merförsäljning. På samma sätt 
måste webbshoppar använda sitt tillgängliga utrymme, för att kommunicera och sälja sitt 
sortiment. I den fysiska butiken verkar presentationen som ett komplement till personalen 
men också för att underlätta kundens köpbeslut. För webbshoppen gör avsaknaden av 
personal, i den mening som finns i den fysiska butiken produktpresentationen ännu viktigare 
för att påverka. På produktsidan ligger fokus på en produkt åt gången och besökaren kan här 
skapa sig en bättre uppfattning om plagget, både visuellt genom bild och film samt mer 
informativt genom den skriftliga informationen. 
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6.4.1 Visuell och informativ produktpresentation 
 
På alla webbsidor presenteras plagget visuellt genom en större bild samt ett flertal mindre, där 
de mindre bilderna kan klickas upp i större format. Samtliga hemsidor har två till åtta bilder, 
vilket också varierar för produkter i samma webbshop. På bilderna presenteras plagget på 
modell, från olika vinklar och på alla sidor förutom Asos presenteras plagget också fristående 
utan modell. Net-a-porter och Zalando har flest bilder, vilket inkluderar fler detaljbilder. På 
Net-a-porter presenteras samtliga produkter på ett likartat sätt. Plaggen visas på modell från 
olika vinklar, stylingen är enkel och ansiktet syns inte, för varje produkt finns också 
detaljbilder samt en fristående bild på plagget. Flertalet produkter presenteras också genom en 
film, som är stylad på samma sätt som bilderna, ansiktet visas inte och modellen roterar 
långsamt (se fig. 21). På Nelly och Asos är presentationerna också likartade för alla plagg. 
Modellens ansikte syns och plagget är oftast stylat med flera andra produkter. Alla plagg visas 
också genom en film där samma modell som på bilderna, presenterar produkterna gående som 
på en catwalk med vit bakgrund (se fig. 22). På Asos är det också musik till filmen i uppåt-
tempo. Zalandos produktpresentation är den minst likriktade över sidan och plagg presenteras 
på två olika sätt. En del visas endast fristående utan modell medan andra presenteras på 
modell, då med bilder där ansiktet inte är synligt. Båda varianterna visas genom flera olika 
bilder och från olika vinklar. För plagg som visas fristående är stylingen obefintlig och för de 
på modell varierande. Ljusa och vita detaljbilder är svåra att se då bakgrunden alltid är vit (se 
fig. 23). Zalando är också den enda hemsidan utan någon filmpresentation. För samtliga 
hemsidor finns en in-zoomningsfunktion, för att lättare kunna se plagget på nära håll och dess 
detaljer. På Net-a-porter och Zalando kan man se plagget mycket nära samt svepa med pilen 
över bilden för att se in-zoomning av specifika delar av plagget. På Zalando kan även en 
större bild av plagget klickas upp. Nelly har den största förstoringen av bilden i helhet men 
den blir inte lika detaljrik då pilen sveps över. På Asos kan endast en större bild av plagget 
ses. 
 
Den skriftliga informationen om produkten har som syfte att beskriva och bekräfta det som är 
svårt eller inte går att återge visuellt. Informationen varierar på olika webbshoppar men även 
inom samma shop. På samtliga sidor finns varumärkets och produktens namn, pris, material, 
färg och val av storlek samt en storleksguide med exakta mått. Alla sidor har också en 
skriftlig beskrivning av produktens passform och utseende. Asos, Zalando och Net-a-porter 
framhåller detaljer och passforms-information i en lista. På Zalando har vissa produkter en 
målande beskrivning där plaggen framställs genom benämningar som ”Feminin charm” och 
”Attityd” eller riktat direkt till besökaren genom “Gillar du att ligga steget före?”. På Net-a-
porter finns en liknande framställning kallad ”Editors note” här ligger fokus på att beskriva 
hur plagget sitter och känns till exempel genom “Comfortable and relaxed shape” eller 
“Stretch-cotton” (se fig. 21). Styling-tips finns också skriftligt som exempelvis “Team this 
cropped runway style with a sharp tuxedo jacket and heels”. För många plagg nämns även 
något om designern och säsongen. Passformen beskrivs utförligt och de står till exempel om 
plagget ska vara “Oversize” eller om en storlek större bör väljas. Nelly är den sida med 
kortast skriftlig information och plaggets utseende beskrivs i få meningar (se fig. 22). Här 
finns istället mer information om varumärket (se fig. 24), vilket även finns hos Asos.  För 
varumärkesinformation på de övriga sidorna måste varumärkets sida i webbshoppen besökas. 
Alla sidor beskriver även modellens längd och vilken storlek hon bär på bilden. Tvättråd 
existerar på alla sidor utom Nelly, på Asos varierar råden mellan att endast hänvisa till vad 
som står i plagget och att skriva ut de faktiska tvättråden. På Net-a-porter och Zalando finns 
alltid exakta tvättråd utskrivet. Gällande den skriftliga informationen är det också här Zalando 
som skiljer mest i utformningen av sina beskrivningar. 
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6.4.2 Merförsäljning genom produktbilder 
 
I den fysiska butiken påverkas besökaren av layouten men även av butikens display, vilket 
syftar till att förenkla inköpsprocessen och skapa merförsäljning. På webbshoppens 
produktsida styrs besökaren av utformning samt display och det är till exempel enklare att 
komma vidare till liknande produkter eller plagg från samma varumärke. Hur detta sker ser 
något olika ut på sidorna men i stort kan två strategier urskiljas, där båda observerats på 
samtliga sidor. I den första strategin försöker sidorna skapa merförsäljning genom att 
framhäva produkter som kan kombineras med det valda plagget. Detta sker genom att visa 
någon form av styling eller kombinationstips, så som ”Complete this look” eller ”Wear it 
with”. Oftast består dessa av samma eller liknande produkter som modellen är stylad med. På 
Asos kan en ruta klickas upp “Buy the look” där storlekar för hela outfiten kan väljas och 
läggas i varukorgen, utan att behöva gå till respektive produktsida (se fig. 25). I den andra 
strategin framhålls produkter som kunden också skulle kunna vara intresserad av. Asos 
framhåller detta genom “We recommend”, Nelly genom “Andra har också köpt”(se fig. 24) 
och på Zalando samt Net-a-porter “Kanske tycker du också om” respektive “You may also 
like”. På Asos och Zalando ligger bilder på de plagg som senast besökts kvar längst ner på 
sidan. 
 

6.5 Varukorg 
 
Precis som kassan är kundens avslut i den fysiska butiken, är varukorgen webbshoppens sista 
chans att påverka besökaren och skapa merförsäljning. Det är också här kunden fattar det 
slutgiltiga köpsbeslutet. 
 
Hos samtliga webbshoppar ser kunden varukorgen längst upp till höger på sidan, under hela 
besöket. Antal produkter i varukorgen anges hos alla webbshoppar och samtliga förutom Net-
a-Porter, uppger även den totala summan för innehållet. På alla sidor utom Zalando läggs 
plagget i varukorgen efter att besökaren har tryckt på “Handla” alternativt “Shop” och 
besökaren kan sedan fortsätta shoppa vidare på produktsidan. Hos Zalando kommer kunden 
automatiskt till varukorgssidan efter att ha klickat ”Handla” på produktsidan. Väl inne på 
varukorgssidan listar alla webbshoppar de valda plaggen med tillhörande bild. Om 
konsumenten vid tidigare besök har lagt produkter i varukorgen så ligger dessa kvar. På 
Zalando och Net-a-porter är de inkluderade i det som ska handlas, medan de på Asos ligger i 
en separat lista men kan enkelt läggas i varukorgen igen (se fig. 26). Nelly är den enda sidan 
där produkten inte sparas i varukorgen på något sätt. På samtliga sidor förutom Nelly får 
besökaren någon form av information om det finns få plagg kvar av den valda produkten. På 
Zalando visas för en del produkter hur många som är tillgängliga i lager medan vissa 
produkter på Asos och Net-a-porter är markerade med ”Low in stock” (se fig. 26) respektive 
”Only a few left, buy now!”, vilket kan påskynda kundens slutgiltiga köpbeslut. Asos är den 
enda webbshoppen som uppger hur länge produkten reserveras när den ligger i varukorgen. 
Net-a-porter och Zalando använder varukorgssida för att skapa merförsäljning genom 
produktbilder. Längst ner på Net-a-Porters varukorgssida finns produkter under rubriken 
”You may also like” och här visas 15 något billigare produkter. Dessa har inte någon koppling 
till det som ska handlas, det är exempelvis underkläder, mobilskal, schampo och solglasögon 
(se fig. 27). På Zalando föreslås tolv produkter genom ”Andra köpte också” och lika många 
under rubriken ”Kombinera med”, här finns även en lista med besökarens ”Senast visat”.  
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6.6 Symboler 
 
I den fysiska butiken kan kunden få hjälpa att fatta det slutgiltiga köpbeslutet eller köpa något 
som inte var tänkt från början, genom att skyltar och symboler tillför en värdeökning till 
produkten. På samma sätt skapas värdeökning av produkter online genom markeringar och 
symboler. 
 
På observerade webbshoppar kan främst två strategier utläsas, den första strategin skapar en 
värdeökning genom produktattribut. Asos har fler sådana markeringar som ”Mix and match” 
om det finns andra plagg i matchande tyg, ”Avalible in more colors” och ”Neon” (se fig. 17) 
relaterat till plaggets färg och en symbol för lädervaror. Vissa plagg är markerade efter 
kroppstyp som ”Petit”, ”Curve” och ”Tall” även Zalando markerar plagg med ”Plus size”. I 
den andra strategin genereras värdeökning genom att symboler tillför något som ligger utanför 
produkten. Net-a-porter och Asos markerar till exempel produkter som endast säljs på sidan 
med ”Exclusiv” (se fig. 18) och Nelly visar att skådespelerskan Leighton Meester har valt ut 
speciella plagg genom ”Leighton’s pick”. På Net-a-porter markeras plagg med ”Back in 
stock”, ”New designer” och ”New season” för att göra produkten mer eftertraktad. Produkter 
som tagit slut finns också kvar på produktkategorisidan men med markeringen ”Sold out”. 
Zalando har inte lika många markeringar men fler plagg har symbolen ”NY”. Samtliga 
webbshoppar förutom Net-a-Porter markerar nedsatta priser tydligt i rött. Både Zalando och 
Nelly visar hur många procent produkten är nedsatt, vad den kostar ny och vad den har kostat. 
Asos visar samma information med undantag från procentsatsen.  
 

6.7 Sociala faktorer 
 
I den fysiska butiken är mänskliga variabler och sociala faktorer en viktig del av 
butiksmiljön. Butikspersonalen kan hjälpa och påverka kunden i sitt köpbeslut men också 
komma med råd och tips angående plaggen. Andra konsumenter kan också ha inflytande över 
upplevelsen i butiken, delvis genom känslan att tillhöra eller inte tillhöra målgruppen men 
också genom trängsel eller avsaknaden av den. Online ersätts detta på flera olika sätt genom 
olika sociala funktioner och serviceinformation. 
 

6.7.1 Sociala funktioner 
 
Samtliga webbshoppar använder sig av sociala medier som Facebook, Twitter och Pinterest 
för att skapa samhörighet och marknadsföra sig (fig. 21, fig. 22, fig. 23). På Facebook kan 
besökaren till exempel gilla företagets sida eller dela med sig av specifika plagg. Zalando 
visar även ett utvalt antal personer som gillat dem på Facebook på webbshoppens förstasida. 
På samtliga sidor kan besökaren också maila plagg till sina vänner. Nelly har en funktion som 
gör det enkelt att blogga om plagget, samt se vilka andra som gjort det. Alla sidor utom Asos 
har också en social funktion som gör att det någonstans på sidan går att se vad andra 
konsumenter har köpt, genom en lista med produktbilder. På Nelly och Zalando genom 
”Andra har också köpt” (se fig. 24) respektive ”Andra köpte också” och på Net-a-porters 
förstasida genom ”What the world´s most stylish women are buying now” (se fig. 10). Hos 
Nelly och Zalando finns också möjligheten att skriva recensioner om produkterna samt sätta 
betyg genom stjärnor. På Nellys sida går det även att dela med sig av storleksomdömen. 
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6.7.2 Serviceinformation 
 
Serviceinformationen kan online delas upp i två kategorier, som båda kan erhållas från 
butikspersonal i den fysiska butiken. Delvis är det konkret information som är viktig online 
gällande till exempel leverans, betalning, returer och storlekar men också inspiration. 
Samtliga webbshoppar har tydlig skriftlig information om betalning och hur varan levereras 
samt vilka returregler som gäller. De informerar också tydligt gällande storlekar men på något 
olika sätt. Alla sidor har en storleksguide där Nelly och Net-a-porter visar de exakta måtten 
för varje specifikt plagg medan de andra två sidorna använder sig av mer generella mått. På 
Net-a-porter finns även en skriftlig hänvisning till hur plagget är i storlek till exempel genom 
”Fits true to size, take your normal size” (se fig. 21). Asos, Net-a-porter och Zalando har en 
tydlig tabell om vad samma storlekar motsvarar i olika länders måttsystem. Hos Nelly och 
Zalando går det att bevaka storlek på en viss produkt om den är slut. Oavsett vilken hemsida 
som kunden besöker finns kundtjänst lätt tillgängligt, med kontaktuppgifter till företaget. 
 
Alla webbshoppar har någon inspiration i form av bild och text på sina sidor angående 
produkter och varumärken, men det ser något olika ut. Hos Net-a-porter är det genomgående 
”The Editor” som valt ut plagg genom ”Editors pick” (se fig. 14) och informerar genom en 
inspirerande text om specifika plagg genom ”Editors note” (se fig. 21). På Zalando finns 
liknande skriftlig text om plagget men uttrycket varierar. Hos Asos och Nelly finns frisyr- och 
sminktips för olika tillfällen. Nelly har också en bh-guide som ett komplement till en kampanj 
med bal- och festklänningar. Längst ner på alla webbshoppar finns det möjlighet att anmäla 
sig till deras nyhetsbrev, för att hålla sig uppdaterad med den senaste informationen. 
 
För en sammanställning av studiens modell med online-perspektiv utifrån analysen se bilaga 
3. 
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7 Diskussion och slutsatser 
 
I det sista kapitlet diskuteras resultatet av analysen med återkoppling till den teoretiska 
referensramen. De observerade hemsidorna ställs i förhållande till den fysiska butikens visual 
merchandise-strategier. Studiens slutsatser presenteras och anknyter till vårt syfte och 
studiens modell med online perspektiv. Avslutningsvis ges en metodreflektion samt förslag på 
tillvägagångssätt för fortsatt användning av modellen och utvecklingsmöjligheter. 

Webbshoppars visuella kommunikation är idag väl fungerande men troligtvis är detta bara 
början på något större och mer avancerat. Visual merchandise online befinner sig i en 
tillväxtfas och det finns många områden som skulle kunna utvecklas och bli mer omfattande. 
Olika typer av nytt grafiskt material och nya tekniker som skapar innovationer talar för 
hemsidornas utveckling. Den fysiska butiksmiljön har möjlighet att aktivera alla de fem 
sinnena för att påverka atmosfären (Baker & Parasuraman 1994). För webbshopparna är detta 
inte möjligt och måste kompletteras genom annan stimulans.  

7.1 Visual merchandise-strategier online 
 
Den fysiska miljö Bitner (1992) benämner som servicescape kan också översättas till ett 
online-sammanhang. På samma sätt äger en serviceprocess rum på webbshoppen, där olika 
stimuli förmedlas, för att sedan utvärderas genom konsumentens upplevelse. 

Webbshoppar har visuellt en övergripande struktur med utgångpunkt från förstasidan, som 
erbjuder inspiration och frekvent uppdateras med nya kampanjer. Vidare presenteras 
produkter i ett rutnät på produktkategorisidor och varje plagg kan klickas på, för att nå en sida 
tillhörande den enskilda produkten. Tablån som är ett stående inslag på webbshoppens 
samtliga sidor, underlättar navigeringen och en varukorg syns längst upp i höger hörn. Denna 
likartade uppbyggnad fungerar som ett standardformat för alla webbshoppar och är vad 
konsumenten förväntar sig. Trots detta upplevs samtliga sidor olika och det är därmed stimuli 
som ligger utanför besökarens förväntan som uppmärksammas och producerar webbshoppens 
visuella uttryck. 

Det visuella uttrycket kan liknas vid den fysiska butikens atmosfär genom hur konsumenten 
stimuleras, som ett resultat av en mängd olika variabler (Donovan & Rossiter 1982). Detta 
ligger också i linje med Kotlers (1973) teori om att atmosfären kan ha större inflytande på 
konsumenten än den enskilda produkten. Variablerna formas likt i den fysiska butiken, genom 
webbsidornas arbete med visual merchandise. Olika faktorer samarbetar för att nå resultat och 
förmedla webbshoppens erbjudande. Precis som den fysiska butiken kan styra över dessa 
faktorer, genom att analysera vad som ger önskat beteende samt respons för att sedan forma 
butiken därefter, (Kotler 1973, Donovan & Rossiter 1982, Bitner 1992, Baker & Parasuraman 
1994) kan webbshoppen analyser och forma sitt uttryck.  

Förstasidan utgör webbshoppens första intryck och etablerar sidans profil genom visuell 
kommunikation. I enlighet med den visuella bild som förmedlas genom den fysiska butikens 
skyltfönster, presenteras produkt- och försäljningsrelaterad information i form av kampanjer 
(Sen, Chandran & Block 2002, Li & Cassidy 2011). För att förmedla rätt profil till besökaren, 
är det viktigt att alla visuella intryck på webbshoppen samarbetar. Det estetiska uttrycket på 
förstasidan ska också koordineras hemsidans övriga design och sortiment. Detta är även 
viktigt i den fysiska butiken, för att presentera ett enhetligt erbjudande till konsumenten 
(Baker & Parasuraman 1994, Li & Cassidy 2011, Sen, Chandran & Block 2002). 
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Den fysiska butikens profil kommuniceras genom olika informativa ledtrådar i butiksmiljön. 
Konsumenten kombinerar sedan dessa, för att kunna dra slutsatser och forma en uppfattning 
om butiken. Intrycket ligger sedan till grund för de förväntningar som ställs, gällande bland 
annat, varu- och service kvalitet (Baker & Parasuraman 1994, Sen, Chandran & Block 2002). 
På samma sätt sänder webbshoppen visuella uttryck olika signaler till besökaren, genom den 
valda profilen. Detta kan även härledas till Bitners (1992) kognitiva respons, som syftar till en 
kategoriseringsprocess av butiker i konsumentens medvetande, med hjälp av signaler som 
skapar genvägar för indelning. Han menar vidare att all typ av respons är individuell. 
Butiksatmosfären tolkas således olika av olika individer beroende på bland annat ålder, kön, 
grupptillhörighet och toleransnivå (Turley & Milliman 2000, Bitner 1992). Färgsättning är 
också viktigt för att skapa rätt associationer till butikens valda profil, då upplevd prisbild, 
produktkvalitén samt konsumentens vilja att handla påverkas av hur färger koordineras 
(Bellizzi, Crowley & Hasty 1983, Turley & Milliman 2000, Wu, Won Ju, Hae, Kim, 
Damminga, Kim & Johnson 2013). Alla dessa delar är även betydande för webbshoppens 
visuella uttryck. Hemsidan måste genomsyras av dess profil och kommunicerar samma 
signaler för att skapa rätt förväntningar och tilltala målgruppen.  

Förutom kognitiv respons, tar Bitner (1992) upp emotionell och fysisk respons som baseras 
på vilken grad av njutning eller missnöje samt hur konsumenten trivs i butiken. Njutning 
tillsammans med trivsel och ett fångat intresse hos besökaren, resulterar i ett ökat upplevt 
värde. Konsumenten vill då stanna kvar och spendera mer tid samt vidare utforska butiken 
(Donovan & Rossiter 1982, Bitner 1992, Amechi & Sang Long 2013). Webbshoppar 
använder sig av olika typer av inspiration för att höja den emotionella responsen, vilket ger 
underhållningsvärde och gör att konsumenten kan besöka sidan endast i detta avseende. På så 
sätt inspireras besökaren också indirekt av webbshoppens sortiment. Hemsidorna arbetar på 
varierande sätt med detta genom olika nyhetsvärden som passar deras valda profil exempelvis 
genom trendinformation, tävlingar och inspirationstext.   

Den fysiska butikens display verkar på olika sätt för att stärka och bygga varumärket samt 
skapar uppmärksamhet och merförsäljning. En säljfrämjande skyltning utnyttjar också det 
befintliga utrymmet för att öka försäljningen (Amechi & Sang Long 2013). Samma funktioner 
fyller display och symboler online. Webbshoppens tillgängliga utrymme, är hemsidan och 
produkterna presenteras genom bild, film och kompletterande text. I detta avseende skiljer sig 
ingen av webbshopparna nämnvärt. Sen, Chandran & Block 2002 poängterar att 
produktpresentation är speciellt viktigt vid köp i visuella kategorier som kläder. Konsumenten 
använder skyltning för att kunna visualisera olika kombinationer och hur plagget skulle se ut 
på dem. Majoriteten av hemsidorna arbetar med att rotera sina produkter på 
produktkategorisidorna, så att de inte alltid placeras i samma ordning. Detta kan härledas till 
att produkters presentation och placering i den fysiska butiken, har stor betydelse för dess 
försäljningsgrad (Turley & Milliman 2000). Bitner (1992) menar att alla former av symboler 
och skyltar skapar ett visuellt intryck och kommunicerar någonting till konsumenten. Detta 
utnyttjar samtliga webbshoppar, för att skapa intresse och höja produktvärdet.  

Vid shopping i den fysiska butiken belyser, Bonnin & Goudey 2012 vikten av både affektiv- 
och kinetiskkvalitet. Där det först nämnda är kopplad till psykisk aktivitet baserat på känslor 
och upplevelser genom stimuli och det andra till värdeökning, genererad av den rörelsen som 
kan utföras i butiken. Den rörelse som konsumenten kan utföras på hemsidan är navigering. 
På samma sätt som butiken kan påverka kundvarvet genom att främja och hindra olika typer 
av rörelsemönster (Bonnin & Goudey 2012) kan webbshoppen påverka konsumentens 
navigering. Detta sker bland annat genom att vissa ingångar främjas av uppseendeväckande 
utformning, det är också enklare att nå produktkategorier som erhållits flera ingångar. I stor 
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utsträckning uppmuntras besökaren att klicka sig runt på hemsidan, då olika 
underhållningsvärden skapats. Detta ger också webbshoppen ytterligare en möjlighet att styra 
navigeringen, till exempel genom inspirationssidor som gör att besökaren upptäcker utvalda 
produkter. På samtliga webbshoppar är det enkelt att navigera och det finns en tydlig struktur, 
med flera alternativ till ingångar. Detta gynnar webbshoppar, då konsumenten precis som i 
den fysiska butiken skaffar sig erfarenhet genom rörelse (Bonnin & Goudey 2012) och på så 
sätt övergripande vet hur navigering på sidorna går till. En väl utförd layout som underlättar 
rörelse, gör att den totala shoppingupplevelsen utvärderas positivt (Bonnin & Goudey 2012) 
vilket även webbshoppar bör ta hänsyn till i sin design.  

I den fysiska butiken kan butiksmiljö formas för att nå önskat beteende hos konsumenten, 
(Donovan & Rossiter 1982) på samma sätt formas webbshoppens uttryck för att nå önskat 
resultat. Enligt Bitner (1992) påverkar också situationsfaktorer och varför människor befinner 
sig i en butik beteendet. Anpassningsmöjligheter på hemsidorna gör det möjligt för 
webbshoppen att ta hänsyn till detta. Konsumenten kan på så sätt själv välja vad som ska 
visas respektive döljas och sidan kan därmed anpassas efter besökets syfte. Bonnin och 
Goudey (2012) menar att människor utvärdera en plats utifrån användbarhet och ett positivt 
resultat visar på att platsen hjälpte till att utföra den tänka uppgiften. 
Anpassningsmöjligheterna gör att konsumenten själv kan hjälpa hemsidan att utvärderas på 
ett gynnsamt sätt.  

7.2 Slutsatser  
 
Vår slutsats är att webbshoppars övergripande konstruktion är likartad och att den 
grundläggande uppbyggnaden är den samma. Studiens modell med online-perspektiv (se fig. 
5) kan användas som ett övergripande verktyg för att strukturera online-baserade 
modeföretags visuella kommunikation. Alla kategorier ska anpassas av företaget för att 
kommunicera vald profil till målgruppen. Det är i arbetet med visual merchandise som 
webbshoppar skiljer sig åt, skapar konkurrensfördelar och framhäver sin profil.  

Vår slutsats är att den fysiska butikens visual merchandise-strategier kan användas online men 
behöver anpassas till det nya sammanhanget. Webbshoppar och fysiska butiker kommer 
aldrig kunna översättas till en exakt motsvarighet, men en nära tolkning kan göras. Studiens 
modell fungerar väl som verktyg då den omfattar alla viktiga delar men samtidigt kan 
anpassas till den specifika webbshoppens profil. Modellen är generell och utgår från den 
övergripande struktur som samtliga webbshoppar använder. Detta gör att verktyget kan 
användas både på ett omfattande plan så väl som på en detaljnivå. Sammanställningen i bilaga 
3 ger en överskådlig bild av modellen samt hur den ska användas i praktiken.  

7.3 Metodreflektion och slutord  
 
Det är svårt att mäta estetiska och visuella uttryck då alla människor har olika uppfattningar 
och referensramar. Oavsett vilken metod som använts, skulle den estetiska aspekten och vad 
som räknas till visuell kommunikation vara problematiskt att studera. Det är många delar som 
påverkar och hänger ihop med varandra, var gränsen ska dras blir därför en tolkningsfråga. 
Arbetet med studiens modell som en iterativ process, har strukturerat resultatet och 
säkerhetsställt modellens användbarhet samt gjort den omfattande. Modellen täcker både de 
stora övergripande delarna och mindre detaljer, vilket ger styrka till vårt resultat.  
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Visual merchandise online är ett område som behöver utvecklas, för att webbshoppar ska 
vinna fördelar jämfört med den fysiska butiken i framtiden. Vår studie erbjuder ett verktyg 
som hjälper andra praktiker att gå vidare. Vi föreslår att testa vår modell dels på andra 
webbshoppar för att utvärdera deras visuella kommunikation, samt dels i uppbyggnaden av en 
helt ny webbshop. Modellen kan vidare testas för att utvecklas, det går även att göra 
fördjupningar på varje enskild del, för att förbättra ett specifikt område. Vår modell kommer 
från en ny infallsvinkel för exempelvis webbdesigners som inte har erfarenhet från den 
fysiska butiken. Modellen kan både användas i forskning om visual merchandise online och 
webbdesign. 
 
Vi vill betona vikten för webbshoppar att i varje del arbeta mot den valda profilen, för att ge 
ett enhetligt intryck och forma en tydlig visuell bild. Vi rekommenderar därmed att inte bara 
lägga fokus på hur enskilda produkter framhävs på hemsidan, utan också prioritera hur den 
totala bilden presenteras. Utifrån webbshoppens profil kan olika delar i modellen betonas mer 
än andra. Detta för att hemsidorna ska komma ifrån den allmängiltiga grunden och fokusera 
på sitt egna uttryck för att särskilja sig.  
  



 

 33 

8 Källförteckning 
 
Amechi, C. & Sang Long, C. (2013). The impact of point of purchase advertising on 
consumer buying behaivor. Interdiciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 
4(10), ss. 84-91. 
 
Baker, J., Lavy, M. & Dhruv, G. (1992). An experimental approach to making retail store 
environmental decisions. Journal of Retailing, 68(4), ss. 445-460. 
 
Baker, J. & Parasuraman A. G. D. (1994). The influence of store environment on quality 
inferences and store image. Journal of the Academy of Marketing Science, 22(4), ss. 328-339. 
 
Barry, B., David, H. & Tracy, S. (2003). Color and shopping intentions: The intervening 
effect of price fairness and perceived affect. Journal of business research, 56(7), ss. 542-551. 
 
Bellizzi, J., Crowley, A. & Hasty, R. (1983). The effects of color in store design. Journal of 
retailing, 59(1), ss. 21-45. 

Bitner, J. M. (1992). Servicescapes: The impact of physical surroundings on costumers and 
employees. Journal of Marketing, 56(2), ss. 57-71. 
 
Bonnin, G. & Goudey, A. (2012). The kinetic quality of store design: An exploration of its 
influence on shopping experience. Journal Of Retailing and Consumer Services, 19(6), ss. 
637-643. 
 
Boréus, K. (2011) Texter i vardag och samhälle. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i 
kvalitativa metoder. Malmö: Liber ss. 131-149.  
 
Bryman, A. & Bell, E. (2011) Business Research Methods. 3 uppl., New York: Oxford 
University Press Inc. s. 561. 
 
Cant, C. M. & Hefer Y. (2013). Visual merchandising displays’ effect on consumers: A 
valuable asset or an unnecessary burden for apparel retailers. International Busines & 
Economics Research Journal, 12(10), ss. 17-24. 
 
Christensen, L., Engdahl, N., Grääs, C. & Haglund, L. (2012). Marknadsundersökning en 
handbok. Lund: Studentlitteratur.   
 
Donovan, R. & Rossiter, J. (1982). Store atmosphere: An environmental psychology 
approach. Journal of Retailing, 58(1), ss. 34-57. 
                                             
E-barometern Årsrapport 2013: PostNord, Svensk Digital Handel, HUI research (mars 2014). 
Stockholm 
 
Eroglu, S. A., Machleit, K. A. & Davids, L. M. (2001). Atmospheric qualities of online 
retailing a conceptual model and implications. Journal of business research, 54(2), ss. 177-
184. 
 
GS1 Sweden & HUI research (2013).  Scenarion för e-handelns framtida tillväxt. 
 



 

 34 

Ha, Y., Kwon, W-S. & Lennon, S. (2007). Online visual merchandising (VMD) of apparel 
web sites. Journal of Fashion Marketing and Management, 11(4), ss. 477–493. 
 
Khakimdjanova, L. & Park, J. (2005). Online visual merchandising practice of apparel e-
merchants. Journal of Retailing and consumer services, 12(5), ss. 307-318. 
 
Kotler, P. (1973). Atmosphere as a marketing tool. Journal of retailing, 49(4), ss. 48-64. 
 
Lander, P. (2011). Observationer och etnografi. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i 
kvalitativa metoder. Malmö: Liber ss. 83-103  
 
Lange, F. & Nordfält J. (2012). Kommunikation för bästa effekt i butik: Att lyckas i en 
komplex miljö. Handelns utvecklingsråd: Forskningsrapport: 2012:2. 
 
Li, Z. & Cassidy, T. (2011). Optimum viusal angle for fashion retail window display. 
International Journal of Fashion Design, Technology and Education. 4(1), ss. 3-11. 
 
Manganari, E. E., Siomkos, G. J., & Vrechopoulos, A. P. (2009). Store atmosphere in web 
retailing. European Journal of Marketing, 43(9/10), ss. 1140-1153.   
 
Park, J. & Stoel, L. (2002). Apparel shopping on the internet: Information availability on US 
apparel merchant Web sites. Journal of Fashion Marketing and Management, 6(2), ss. 158–
176. 
 
Peck, J. & Childers, T. (2003). Individual differences in haptic information processing: the 
‘need for touch’ scale. Journal of Consumer Research, 30(3), ss. 430-442. 
 
Pwc (mars 2012). Multikanaler – Konsumenterna tar makten när detaljhandeln blir mer 
tillgänglig. 
 
Ranganathan, C. & Ganapathy, S. (2002). Key dimensions of business-to-consumer web sites. 
Information and Management, 39(6), ss. 457-465. 
 
Sen, S., Block, L. G. & Chandran, S. (2002). Window displays and consumer shopping 
decisions. Journal of Retailing and Consumer Services, 9(5), ss. 277–290. 
 
Sverrisson, A. (2011). Visuell Metodik. I Ahrne, G. & Svensson, P. (red.) Handbok i 
kvalitativa metoder. Malmö: Liber ss 165-179.  
 
Turley, L. W & Milliman, R. E. (2000). Atmospheric effects on shopping behavior: a review 
of the experimental evidence. Journal of business research, 49(2), ss. 193-211. 
 
Wu, J., Won Ju., Hae., Kim, J., Damminga, C., Kim, H-Y. & Johnson K.P, K. (2013). Fashion 
product display: An experiment with Mockshop investigating colour, visual texture, and style 
coordination. International Journal of Retail & Distribution Management, 41(10), ss. 765 – 
789. 
 
Yalch, R. & Spangenberg, E. (1990). Effects of store music on shopping behavior. The 
journal of consumer marketing, 7(2), ss. 55-63. 
  



 

 35 

9 Bilaga 1 
 

9.1 Observations-schema 
 
Skyltfönster/Första	  sidan:	  
 
Skyltfönstrets	  nyckelaspekter:	  
 
Trendinformation,	  Marknadsföring	  och	  PR,	  Innovation,	  funktion	  och	  uppdatering:	  	  
	  
Vart	  hämtas	  trendinformationen?	  	  
Relevanta	  och	  säsongsbetonade	  kampanjer?	  	  
Hur	  koordineras	  kampanjer	  med	  varandra	  och	  sidans	  övriga	  design?	  Försäljningsrelaterad	  
information?	  	  
Finns	  innovationer	  på	  sidan?	  	  
Vilka	  funktioner	  används?	  	  
Hur	  arbetar	  sidan	  med	  uppdateringar?	  
	  
Skyltfönstrets	  huvudfunktioner:	  	  
	  
Etableras	  visuell	  image?	  	  
Introduceras	  och	  främjas	  utvalda	  produktkategorier?	  På	  vilket	  sätt?	  Vilka?	  
Arbetar	   webbshoppen	   med	   uppseendeväckande	   utformning	   för	   fånga	   konsumentens	  
uppmärksamhet?	  	  
Vad	  är	  sidans	  underhållningsvärde	  utöver	  produkterna?	  
	  
Estetiska	  designfaktorer	  
	  
Visuellt:	  
Vilken	  färgsättning	  använder	  sig	  sidan	  av?	  
Vilken	  stil	  har	  sidan?	  
Upplevs	  sidan	  stökig	  eller	  i	  ordning?	  	  
	  
Omgivningsfaktorer:	  	  
	  
Icke-‐visuella:	  
Använder	  sig	  sidan	  av	  musik	  i	  något	  avseende?	  Hur?	  
	  
Butiksmiljön:	  
	  
Design	  och	  Layout	  
	  
Vilka	  rörelsemönster	  främjas	  respektive	  hindras?	  
Är	  det	  enkelt	  eller	  svårt	  att	  hitta	  specifika	  produkter?	  
Hur	  är	  sidans	  produkter	  placerade?	  Hur	  ser	  uppdelningen	  ut?	  
Vilka	  anpassningsmöjligheter	  för	  sidan	  finns?	  
Tydlighet?	  
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Provrum/Produktsida:	  
	  
Display	  och	  Point-‐of-‐purchase	  
	  
Visuellt:	  
Bilder	  
Hur	  presenteras	  produkten	  i	  bilden?	  
Hur	  många	  bilder	  finns?	  
Från	  vilka	  vinklar	  visas	  produkten?	  
Finns	  in-‐zoomnings	  funktion?	  Hur	  fungerar	  denna?	  
Film	  
Finns	  detta?	  
Hur	  presenteras	  den?	  
Finns	  övrig	  visuell	  presentation?	  
	  
Informativt	  
Skriftligt	  
Hur	  beskrivs	  produkten	  i	  text?	  
Material?	  Storlek?	  Tvättråd?	  Passform?	  
Bildtext?	  
Övrig	  information?	  
Merförsäljning	  
Arbetar	  sidan	  med	  merförsäljning	  i	  form	  av	  övriga	  produktbilder?	  
	  
Kassa/Varukorg: 
	  
Slutgiltigt	  köpbeslut	  
	  
Tillkommer	  merförsäljning	  i	  detta	  steg? 
	  
Övergripande:	  
	  
Värdeökning	  
Vilka	  markeringar	  och	  symboler	  finns?	  –	  bilder	  som	  ej	  är	  produktbilder	  
Hur	  tillför	  detta	  värde	  till	  produkten?	  
	  
Sociala	  faktorer	  och	  mänskliga	  variabler	  
	  
Vilka	  sociala	  funktioner	  finns	  på	  sidan?	  
Sociala	  medier?	  
Annan	  närvaro	  av	  andra	  konsumenter?	  
Vilken	  serviceinformation	  finns	  på	  sidan?	  
Som	  beror	  specifika	  produkter?	  
Annan	  trygghet?	  
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10 Bilaga 2   

10.1 Observationsbilder 
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11 Bilaga 3 

11.1 Sammanställning av: Trigger – studiens tolkning i onlinemiljö  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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