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Förord 

Efter att under vårterminen 2011 studerat förtroendeskapande i webbutik via 

produktinformationsutformning är vi mycket tacksamma för all den hjälp vi fått och 

för alla de synpunkter som vår handledare Michaela Sandell vid Linnéuniversitetets 

Ekonomihögskola i Växjö har givit oss. Vi vill även ta tillfället i akt och tacka våra 

opponenter för deras råd och idéer, samt för den intressanta diskussion som kommit 

till stånd under seminarierna. 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

     Teresia Tingström                       Diana Trajcevska 

 

 

Ekonomihögskolan – 26 maj 2011 
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Abstract 

Under det senaste decenniet har en utveckling skett i den virtuella världen, då Internet 

har kommit att bli en försäljningskanal där konsumenter numera kan handla produkter 

online. I takt med denna utveckling har även företags förutsättningar för att skapa 

förtroende förändrats.  Idag ses förtroendeskapande som det viktigaste elementet vid 

försäljning på webben, då ett förtroende kan reducera den osäkerhet en konsument 

många gånger upplever inför ett köp på webben. Denna osäkerhet härrör avsaknaden 

av den fysiska tillgången till såväl produkt som butik. Med bakgrund av detta utgör 

en hemsidas produktinformation en central faktor för förtroendeskapande vid 

försäljning i webbutik. För företag innebär detta att de bör tillhandahålla konsumenter 

konsekvent och omfattande produktinformation, för att på så vis skapa större 

utrymme för mer och tydlig information om de produkter som tillhandahålls. Till 

följd av detta blir en förtroendeingivande hemsida det mest effektiva verktyget för att 

reducera osäkerheten som finns förknippad med köp på webben.  

Studien visade att innehållsrik och tydlig information om en webbutiks produkter är 

det viktigaste för att kunna skapa ett förtroende hos konsumenten. Detta beror på att 

webbutiker, genom att tillhandahålla en tydlig produktinformation, kan skapa 

förutsättningar för att minska de risker som är förknippade med köp i webbutik, då 

funderingar kring produkten och dess egenskaper klargörs via en tydlig 

produktinformation.  
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Abstract 

During the past decade, a development in the virtual has occurred world, where 

Internet has become a sales channel for consumers to purchase products online. Due 

to this development, companies' conditions for building trust have come to 

change. Nowadays confidence-building is the main element for online shopping, 

as trust can reduce the uncertainty that consumers many times experience when 

purchasing online. This uncertainty results in a lack of access to the physical products 

and stores. In light of this constitutes, a web site's products are the key 

for confidence-building in a web shop.  

For companies, this means that they should provide consumers with 

consistent and comprehensive product information, thereby to create more 

space for more clear information about the products that are available. As a result, a 

trustworthy website is the most effective tool to reduce the uncertainties 

associated with online purchases. 

The study showed that comprehensive and clear information about online 

products is vital in order to create trust among consumers. Clear product 

information, can create conditions for reducing the risks associated with purchases in 

web shops. Since the product and its features clarifies through clear product 

information. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund till företags nya 

förutsättningar att skapa förtroende, på grund av Internets framfart. Därefter följer 

en problemdiskussion runt de av författarna undersökta ämnet, vilket följs av studiens 

forskningsfråga. Vidare kommer en närmare beskrivning av studiens avgränsning att 

lämnas i detta kapitel, för att sedan avslutas med en visuell bild av 

kandidatuppsatsens disposition.   

1.1 BAKGRUND 

1.1.1 NYA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Utvecklingen av Internet skapar nya förutsättningar för kommunikation, företag och 

kunder emellan. I takt med Internets utveckling och framfart har interaktionen mellan 

företag och konsument förändrats. Tidigare utgick interaktionen från en 

envägskommunikation, där företagen utformade budskap som ämnade nå 

konsumenterna som passiva mottagare av budskapen. Genom Internet har dock 

förutsättningarna för kommunikation mellan företag och konsument kommit att 

förändrats. Detta beror på att Internet som medium kännetecknas av ett synnerligen 

intensivt informationsbrus, till skillnad från det informationsbrus som försäljning i 

fysisk butik kännetecknas av.  (Frankel, 2007) 

Till följd av detta sker idag kommunikationen i större utsträckning på konsumentens 

villkor, vilket beror på att konsumenters toleransnivå för att motta information på 

Internet, är lägre än vad den är i fysisk butik. På grund av denna förändring har 

dagens konsumenter större kunskap och makt, för att på så vis kunna ställa högre krav 

på företagen. Detta kommer till uttryck genom att konsumenterna själva har möjlighet 

att bestämma vilken information de vill ta del av och ser som relevant och vilken de 

ser som mindre relevant och följaktligen väljer att undvika. (Frankel, 2007) 

Charlesworth (2009) menar att konsumenten utöver förbättrade kunskap och makt, 

ställer högre krav på webbutikerna, på grund av att de känner att de har större kontroll 

över sin egen köpprocess i och med den ökade informationstillgänglighet på Internet. 

(Charlesworth, 2009) 

Under det senaste decenniet har en ytterligare utveckling skett i den virtuella världen, 

då Internet har kommit att bli en försäljningskanal där konsumenter numera kan 

handla produkter online. I takt med utvecklingen av webbutiker fortsätter marknaden 



Förtroendeskapande i Webbutik via Produktinformationsutformning 

 

 
7 

för online köp att växa då konsumenter allt mer utnyttjar de bättre prisvillkoren som 

webben ger upphov till. För att lyckas med sin verksamhet på Internet krävs det att 

kunden upplever kvalité i sin service. Detta möjliggörs enklast via företagens 

webbsida, vilket innebär att det är viktigt för företagen att tänka på webbsidans 

utformning samt vilken information som finns tillgänglig för konsumenten. 

(Weisberg et al., 2011) Utöver detta tycks enligt Charlesworth (2009) en tydlig samt 

relevant produktinformation som ger ledtrådar om produktens kvalité och som är lätt 

att få tillgång till, vara fördelaktigt för att kunna tillfredställa konsumentens behov.  

Förtroendeskapande ses som det viktigaste elementet vid försäljning på webben. 

(Cheskin & Sapient, 1999 i Kracher et al. (2005) Kracher et al. (2005) menar att 

förtroendeskapande är nödvändigt för att ett ekonomiskt utbyte skall kunna ske 

mellan företag och konsumenter. Vidare kan den oro samt den risk som konsumenter 

många gånger upplever i samband med köp på Internet reduceras. Följaktligen 

poängterar de att framgångsrik e-handel inte är möjlig om företaget inte lyckas skapa 

ett förtroende hos konsumenten. 

 

Enligt Mayer et al. (1995), definieras förtroende som;  

”The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another 

party based on the expectation that the other will perform a particular 

action important to the trustor, irrespective of the ability to monitor or 

control that other party.”  

(Mayer et al., 1995, pp. 712 i Pennanen et al., 2007, pp. 29) 

 

Förtroende handlar alltså om en konsuments vilja att göra sig sårbar för ett företags 

handlingar, med förväntningar om att få det utbyte som förväntas, utan att företaget 

nyttjar möjligheterna att kontrollera eller övervaka konsumenten.  (Pennanen et al., 

2007) 
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De senaste årens ökning av e-handel kan återspeglas i att webbutiker kan erbjuda 

konsumenter ett större utbud, samt mer heterogena produkter på ett enkelt och 

effektivt sätt. (Seock & Norton, 2007) Utöver ett stort och heterogent utbud, 

tillhandahåller Internet konsumenter många gånger ett effektivt sätt att tillgå utförlig 

produktinformation om olika produkter, vilket konsumenten har tillgång till före 

köpet. (Alba et al., 1997 i Seock & Norton, 2007)  

 

Seock & Nortons (2007) syn på fördelarna med e-handel, är även något som bekräftas 

och utvecklas av Silverman (1998). Författarens resonemang utgår från att Internet 

genom sin förmåga att förse konsumenter med konsekvent och omfattande 

produktinformation, kan ge större utrymme för mer information om produkterna. För 

webbutiker innebär detta att de i större utsträckning kan erbjuda en allt mer detaljerad 

samt utbredd information till samtliga konsumenter oavsett tidpunkt. (Silverman, 

1998 i Seock & Norton, 2007) 

Enligt Cho et al., 2009 har dock konsumenter oftast krav på att det skall finnas en 

tydlig koppling mellan en hemsidas innehåll och hur denna kommuniceras ut till 

konsumenterna. Det vill säga att en webbutiks sätt att beskriva sina produkter, är 

främst via deras hemsida och de innehåll som finns att tillgå där. Till följd av detta är 

hemsidans innehållsutformning av stor betydelse, för hur konsumenten kommer att 

uppfatta en hemsida och huruvida konsumenten kommer att känna förtroende för en 

hemsida eller inte. Cho et al., 2009)  

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Förtroende utgör en viktig faktor vid försäljning på Internet, då ett förtroende kan 

leda till att en konsuments osäkerhet inför ett köp minskar. (Gefen & Straub, 2003; 

Komiak & Benbasat, 2006 i Weisberg et al., 2011) Då en hemsida utgör den primära 

källan till information om företaget och dess produkter innebär detta att det blir 

svårare för webbutiker att minska denna osäkerhet, då webbutikerna inte har någon 

fysisk butik. Till följd av avsaknaden av en fysisk butik blir en förtroendeingivande 

hemsida det mest effektiva verktyget för att reducera osäkerheten som finns 

förknippad med köp på webben. De svårigheter som är förknippade med 

förtroendeskapande i virtuella miljöer beror även på den utmaning som finns i att få 

en förståelse för interaktioner mellan konsumenter, då Internet kännetecknas av att 
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det möjliggör för i stor sträckning fri interaktion och kommunikation mellan olika 

konsumenter. Detta kan ge upphov till att det blir allt svårare att förutspå 

konsumenters beteenden, och kan därför ses som en större utmaning. Vidare 

poängterar Weisberg att produktinformationens kvalité på webbsidan är en 

bidragande faktor till att skapa förtroende.  

Till skillnad från försäljning i en webbutik kan förtroende lättare skapas i fysisk butik 

eftersom det finns en möjlighet till direkt kommunikation med företaget. Fysiska 

butiker har möjlighet att generera en social närvaro, som kan resultera i förtroende.  I 

vilken utsträckning ett företag uppnår en social närvaro på Internet och på så vis 

skapar ett förtroende hos sina konsumenter, beror på i vilken utsträckning en 

konsuments förväntningar stämmer överens med vad företaget levererar. Att skapa en 

hög grad av social närvaro är dock svårare för webbutiker, då det inte finns någon 

fysisk kontakt mellan säljare och konsument på Internet. (Weisberg et al., 2011) Den 

osäkerhet samt opålitlighet som konsumenter upplever kommer till utryck via den 

opersonliga karaktär som försäljning på webben många gånger kännetecknas av. Då 

heller ingen ”face-to-face” relation är möjlig på webben bidrar detta till en ökad 

osäkerhet hos konsumenten. (Keen 1999 i Ratnasingam, 2003)  

”We are moving from an IT economy to a trust economy”  

(Keen, 1999, p.1 i Ratnasingam, 2003, pp.361)  

Vad det gäller modebranschen har det skett en stor utveckling inom denna bransch, 

där antalet köp av moderiktiga produkter har ökat markant. Trots den utveckling som 

skett finns det fortfarande konsumenter som upplever online köp som riskfyllda. 

Denna risk är oftast förknippad med att det inte finns någon möjlighet att prova 

klädesplagget eller känna på tyget. (Pastore, 2000 i Park & Stoel 2002) Vidare ses 

information rörande klädesplaggets färg, tyg, stil samt passform som värdefulla 

faktorer för konsumenten. Med bakgrund av detta ligger webbutikers utmaning i att 

förse konsumenten med en detaljerad information innehållande dessa faktorer. (Park 

& Stoel, 2002) 
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”Perceived risks related to customers’ inability to touch and try on apparel before 

purchasing might be crucial obstacles for customers and reasons to avoid purchasing 

apparel online” (Park and Stoel, 2005 i Kim et al., 2011, pp.28). 

 

Enligt den traditionella synen på kommunikation mellan olika individer, är det mest 

innehållsrika och tydliga sättet att uttrycka sig genom; det fysiska och personliga 

mötet mellan två eller fler människor. Detta sätt att kommunicera på tycks vara 

särskilt lämpligt i situationer som karaktäriseras av komplexitet och tvetydighet, så 

som komplexitet som en konsuments tolkning av ett budskap för en viss produkt 

kännetecknas av. (Daft and Lengel, 1986 i Cho et al., 2009)   

Detta innebär i andra termer att det kan medföra en hel del svårigheter för webbutiker 

att erbjuda konsumenter enkel och tydlig information om sina produkter. För 

webbutiker som inte lyckas tillhandahålla denna tydlighet kan detta leda till att 

konsumenten väljer ett annat alternativ framför den webbutik som först var tanken att 

köpet skulle genomföras i. Att erbjuda sina konsumenter en enkel och lättillgänglig 

information är därför många gånger extra viktigt vid e-handel, då konsumenten 

tenderar att ha begränsat med tid och därför förväntar sig en snabb och effektiv 

transaktion med webbutiken. Till följd av detta blir konsekvensen för en webbutik 

som inte göra detta på ett effektivt sätt, att ett annat företag prioriteras.  (King et al., 

2004 i Kim et al., 2011)  

Det är svårare för företag som endast bedriver sin försäljning på webben att ge 

signaler om den grad av kvalité som företaget och dess produkter tillhandhåller, då 

försäljning i webbutik inte ger möjlighet till fysisk tillgång av produkten. Det vill 

säga att inredning och andra påtagliga attribut som kan bidra till associationer om 

företagets kvalité inte går att tillgå. Till följd av detta, blir det då svårt för 

webbutikerna att påvisa produktens kvalité, vilket också gör att det möjligheterna till 

att lyckas sticka ut och vinna konsumenternas uppmärksamhet och förtroende 

minimeras. (Hanson, 1999) 

Ett sätt för webbutikerna att få konsumenter att känna sig delaktiga i sin köpprocess 

och på så vis generera förtroende, är att tillhandahålla funktioner som ger möjlighet 

till att lämna recensioner. Detta är dock förknippat med en del svårigheter, då 
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konsumentens identitet inte är synlig och mottagaren av recensionen inte vet om den 

information som tillhandahålls i webbutiken är korrekt. Anledningar till att sådana 

funderingar kan framkomma är att konsumenten inte kan få någon direkt bekräftelse 

på att informationen stämmer, eller då recensionen inte kan härledas en specifik 

individ. Ett sådant handlande kan exempelvis komma till uttryck genom att en 

konsument sprider falsk information om en produkt i en webbutik. Trots de 

utmaningar som är förknippade med feedback och recensioner från en kund till en 

annan kund bör man vara medveten om att företag själva kan kontrollera innehållet på 

sina webbutiker. En webbutik kan exempelvis upprepa recensioner som är till ett 

företags och dess produkters fördel och på motsatt sätt radera recensioner som är 

mindre fördelaktiga för företaget. Det skall dock tydliggöras att denna typ av 

ändringar i innehåll av kunders recensioner bör undvikas för att inte riskera att 

uppfattas som ett otillförlitligt företag och därigenom tappa kunders förtroende. (Lee 

et al., 2011)  

Den misstro som konsumenter upplever vad gäller webbutiker och Internet ses som 

den viktigaste orsaken till varför e-handeln ännu inte nått sin fulla potential.(Grabner; 

Krauter & Kaluscha, 2008 i Eastlick & Lotz, 2009).  

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att utifrån en explorativ ansats få en ökad förståelse för 

hur webbutiker kan skapa förtroende hos konsumenten via den produktinformation 

som ges på hemsidan. 

1.4 FORSKNINGSFRÅGA 

Hur kan webbutiker inom modebranschen skapa förtroende hos konsumenten via den 

produktinformation som presenteras på hemsidan?   
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1.5  AVGRÄNSNING 

Uppsatsen är avgränsad till hur svenska modeföretag som bedriver sin försäljning via 

webbutik kan skapa ett förtroende hos konsumenten via den produktinformation som 

ges på hemsidan. Anledningen till att produktinformationen har studerats beror på att 

denna utgör den primära källan till information då ingen fysisk tillgång finns till 

produkten. Vidare är det som ligger till grund för avgränsningen till modebranschen 

att förtroendeingivande information av företagets produkter tycks vara av stor 

betydelse inom just denna bransch, då det inom denna bransch är särskilt viktigt att 

kunna känna på plagget samt prova det.  
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1.6 DISPOSITION 

 

 

 

 

1 

• INLEDNING
Bakgrund, problemdiskussion,  syfte  forskningsfråga och                

avgränsning.

2

• METOD
Undersökningsansats samt det tillvägagångssätt som använts 
vid genomförandet av uppsatsen.  Bearbetning av insamlad 
empiri utifrån en innehållsanalys.

3

• TEORI
Teorier om förtroende skapande på internet, innehålls- och 
produktutformning.

4

• EMPIRI
Modebranschen som empiriskt objekt, följt av det data som 
samlats in via innehållsanalysen, utifrån 
kategoriseringsschemats faktorer på hemsidorna. 

5

• ANALYS
Analys av insamlad data utifrån kategoriseringsschemats 
faktorer, med den insamlade teori och forskningsfrågan i 
åtanke.

6

• SLUTSATSER & FÖRSLAG PÅ 
FORTSATTA STUDIER
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2. METOD 

Nedanstående kapitel ämnar redogöra för den undersökningsansats samt det 

tillvägagångssätt som använts vid genomförandet av denna uppsats. Vidare redogörs 

för hur insamlad empiri bearbetats utifrån en innehållsanalys.  

2.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 

2.1.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT  

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ undersökningsmetod med avsikt att 

generera förståelse för på vilka sätt webbutiker inom modebranschen kan skapa 

förtroende hos konsumenten via sin produktinformation. Produkterna analyserades 

utifrån den produktinformation som fanns tillgänglig på respektive hemsida. Valet av 

undersökningsmetod berodde på att författarna fann metoden lämplig, då den är av en 

icke-linjär karaktär, vilket medför en mer oberoende process som utformas i takt med 

insamlingen av material. Enligt Bryman och Bell (2005) kan kvalitativa 

undersökningar beskrivas som studier vars innehåll kännetecknas av detaljerad 

information. Detta är något som kan ses som relevant, vad gäller den berörda studien, 

då detaljer är en förutsättning för att få det djup och den bredd som eftersträvas i 

undersökningen. Vidare betonar Bryman och Bell (2005) vikten av en kontextuell 

förståelse då de menar att beteenden, värderingar och andra företeelser som är 

aktuella för studien ska tolkas i sin kontext. Detta resonemang kan ses som relevant i 

detta fall, då det även i denna studie är betydelsefullt att sammanfoga olika delar för 

att kunna skapa en helhetsförståelse. Med bakgrund av detta genomfördes studien 

utifrån ett objektivt ställningstagande, där en innehållsanalys genomfördes på 

respektive webbutiks hemsida med avsikt att upptäcka tänkbara mönster på 

utformning av produktinformation. Detta för att på så vis skapa förståelse för de 

inslag av den produktinformation som är återkommande i webbutikerna utformning. 

Den vetenskapsteori som studien kommer att utgå från är den hermeneutiska 

tolkningsläran. Denna anses vara aktuell för den berörda studien med anledning av att 

denna lära inte fokuserar på att finna en absolut sanning, utan främjar att skapa en 

förståelse för något. Detta kommer att komma till uttryck genom att 

forskningsobjektet kommer att behandlas ur ett objektivt förhållningssätt. (Bryman 

och Bell, 2005) 
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2.2 DATAINSAMLINGSMETODER/PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

2.2.1PRIMÄRDATA  

Denna datainsamlingsmetod innebär att forskare genomför en studie genom att själva 

samla in information för att analysera ett visst problem. Primärdata i denna studie 

innefattade en praktisk del, vilken behandlade insamlingen av det empiriska 

materialet. I detta avsnitt applicerades det empiriska objektet på modebranschen, 

närmare bestämt svenska webbutiker som bedriver sin försäljning på Internet. Den 

forskningsmetod som studien har utgått från är en innehållsanalys, detta har kommit 

till uttryck genom att befintlig data har analyserats på modeföretagens hemsidor 

utifrån en objektiv synvinkel. Vid genomförandet av innehållsanalysen har endast den 

information som modeföretagen publicerat studerats, vilket innebär att ingen hänsyn 

har tagits till konsumenters uppfattningar om produkten. Studien har därmed utgått 

från en objektiv synvinkel, varvid författarna har intagit en neutral roll. Detta med 

anledning av att undvika att vinkla studien på något sätt. Följaktligen har resultatet av 

innehållsanalysen behandlats utifrån en i förväg utformad mall, innehållande sju 

faktorer. 

2.2.2 INNEHÅLLSANALYS 

Det tillvägagångssätt som har använts är en innehållsanalys för att se hur fem utvalda 

svenska webbutiker har utformat sin produktinformation på sina hemsidor. En 

innehållsanalys beskrivs som en metod som utgår från en analys av dokument och 

texter vilka kommer till uttryck i tryckt, elektronisk och visuell form. Tanken är att på 

ett systematiskt och replikerbart sätt analysera innehållet utifrån i förväg bestämda 

kategorier. (Bryman & Bell, 2005)  

”Innehållsanalys innebär varje teknik som används för att dra slutsatser 

utifrån en objektiv och systematisk beskrivning och specifikation av det 

karaktäristiska i olika slags budskap” (Holsti, 1969, s.14, i Bryman & 

Bell, 2005, s. 213)  

Innehållsanalysen utgick från fem utvalda webbutiker inom modebranschen, där de 

produkter som analyserades valdes genom ett slumpmässigt urval av respektive 

webbutiks produktutbud. Tanken var att studera produkternas produktinformation, 

med avsikt att få en uppfattning om hur modeföretagen valt att presentera och 
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beskriva sina produkter och dess egenskaper på hemsidorna. Vidare avsåg författarna 

undersöka hur de berörda webbutikerna tycktes utforma förtroendeingivande 

presentationer av sina produkter med avsikt att förmedla produktens egenskaper på ett 

så tillförlitligt sätt som möjligt. Då produkterna i en webbutik inte finns fysiskt 

tillgängliga, sägs produktinformationen utgöra en allt större del av beslutsfattandet 

vid köpet.  

Med bakgrund av detta begränsades innehållsanalysen till att enbart studera 

hemsidornas produktinformation, med fokus på textmässig och visuell presentation. 

Detta realiserades genom att respektive webbutiks hemsida studerades utifrån ett i 

förväg utformat kategoriseringsschema, med fokus på följande del av 

produktinformationen; produktbeskrivning, bild/ catwalk video (passform och färg), 

storleksguide, kundrecensioner, rekommendationer från företaget, pris, samt tvättråd. 

Vidare genomfördes en analys av dessa faktorer, med den insamlade teorin i åtanke, 

för att få en uppfattning om hur webbutikerna presenterade sina produkter för att 

skapa en så förtroendeingivande bild av företagen som möjligt. När dessa faktorer 

behandlats på respektive webbutiks hemsida, sammanställdes det helhetsintryck som 

respektive hemsida genererat i termer av förtroendeskapande genom 

produktinformationen.  

2.2.3 FÖRDELAR MED INNEHÅLLSANALYS 

Enligt Kabanoff et al. (1995) i Bryman & Bell (2005) ska innehållsanalysen ses som 

en öppen forskningsmetod, då den möjliggör för en konkret beskrivning av hur urval 

och kodningsschema utformats. Detta innebär att replikationer och 

uppföljningsstudier blir enklare att genomföra och att följa upp. Till följd av detta ses 

innehållsanalysen ofta som en objektiv analysmetod. Vidare beskrivs denna metod 

som icke reaktiv, nämligen en metod som gör att undersökningsobjektet inte påverkas 

av forskarens deltagande. Däremot skall det inte läggas allt för stor vikt vid den icke 

reaktiva aspekten av metoden, då en text inte skrivs med avsikt för att det skall göras 

en innehållsanalys av den. En ytterligare fördel med metoden är dess flexibilitet som 

kommer till uttryck i metodens tillvägagångssätt kan tillämpas på olika former av 

ostrukturerad information.  

 

 



Förtroendeskapande i Webbutik via Produktinformationsutformning 

 

 
17 

2.2.4 NACKDELAR MED INNEHÅLLSANALYS 

 

Det är i princip omöjligt att utforma en kodningsmall som inte innefattar ett visst mått 

av tolkning från forskarnas håll. Det som kan ifrågasättas är om det finns en 

gemensam tolkningsgrund för de personer som framställt den data som analyserats, 

samt kodats. (Beardworth, 1980 i Bryman & Bell, 2005) Dessutom menar Barley et 

al.(1988) att det är svårt att utifrån en innehållsanalys besvara varför-frågor. Detta 

beror på att det behövs en ytterligare forskningsteknik, som exempelvis en intervju, 

för att kunna få tillgång till mer bakomliggande faktorer till studiens resultat.  

2.3 VAL AV FAKTORER TILL KATEGORISERINGSSCHEMA 

De faktorer som valdes till kategoriseringsschemat var baserat på faktorer som 

uppmärksammats i de valda webbutikerna samt den teori som samlats in till studien.  

Teorin har tagits fram utifrån studiefenomenets problematik samt den 

produktinformation som webbutikerna tillhandhöll på hemsidorna. Gemensamt för de 

utvalda faktorerna är att de endast rör produktinformationen och tar därför ingen 

hänsyn till annan tillgänglig information som exempelvis leveransvillkor och 

betalningsalternativ.  

2.3.1 GENOMFÖRANDE 

Datainsamlingen kommer att genomföras genom en analys av sju faktorer på de fem 

utvalda webbutikernas hemsidor, vilka är; produktbeskrivning, bild/ catwalk video 

(passform och färg), storleksguide, kundrecensioner, rekommendationer från 

företaget, pris, samt tvättråd.  

Då det kom till analysen av webbutikernas produktbeskrivning analyserades den 

textmässiga beskrivningen av klädesplagget på respektive webbutiks hemsida. För att 

få en så stor tillförlitlighet som möjligt togs ingen hänsyn till den visuella 

beskrivningen av plagget, förutom då just den faktorn analyserade.  

Vid analysen av plaggens visuella utformning, det vill säga genom fotografier av 

plagget samt med hjälp av fotomodellers visning av plaggen kunde vi bedöma det 

specifika plaggets färg och passform. Med hjälp av bakgrundsfärg, ljussättning, samt 

fotografiernas kvalitet kunde plaggens färg lättare urskiljas. Vidare se om ett flertal 

bilder användes för att visa plagget ur olika vinklar samt för att precisera plaggets 
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passform. Dessutom betraktades webbutikernas hemsidor för att se om de 

tillhandahöll någon catwalkvideo, som ett komplement till bilderna på plaggen.  

Då det kommer till webbutikernas förmåga att ge konsumenten en uppfattning om 

plaggets storlek, analyserades detta utifrån webbutikernas sätt att tillhandahålla 

storleksguide. Denna faktor behandlades genom att vi såg till hemsidornas 

beskrivningar av hur företaget valde att presentera denna guide, det vill säga i form av 

måttabeller, bilder och överensstämmelse mellan dessa.  

En ytterligare faktor som analyserades, var huruvida det fanns möjlighet för kunder 

att lämna recensioner angående plagg som de köpt i en webbutik. Detta ansågs utgöra 

en viktig faktor då även recensioner från kunder kan ha en påverkan på 

förtroendeskapande, dock togs ingen hänsyn till innehållet i recensionerna utan endast 

om företagen tillhandahöll möjligheten till att lämna recensioner. 

Webbutiker som väljer att rekommendera liknande produkter i samband med att en 

annan produkt presenteras, det vill säga ge konsumenten tips på liknande 

modeprodukter kan också ses som ett sätt att skapa förtroende. Med bakgrund av 

detta valdes även denna faktor för att se om detta var något som de utvalda 

webbutikerna valde att erbjuda och i så fall på vilket sätt.  

Då det kommer till information om pris behandlades denna faktor utifrån var på 

hemsidan klädesplaggets pris var placerat, samt hur tydligt typsnittet och dess färg i 

kontrast till resterande information uttryckte klädesplaggets pris.  

Kategoriseringsschemats sista faktor; tvättråd, undersöktes genom att författarna 

bekantade sig med de förklaringar webbutikerna tillhandahöll om hur plaggen skulle 

tvättas. Denna information analyserades i termer av gradantal samt om hemsidorna 

innehöll visuell beskrivning, i form av tvättsymboler, för att förtydliga tvättråden för 

de olika klädesplaggen.  

2.4 URVAL 

Studiens urval är baserat på en totalpopulation, med anledning av att de valda 

webbutikerna är de enda svenska webbutiker som utger sig för att erbjuda 

moderiktiga kläder. Detta blev därför det gemensamma kriteriet som låg till grund för 

valet av webbutikerna. Med bakgrund av detta, har en innehållsanalys genomförts av 
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följande modeföretag, vilka är; Bubbleroom, Nelly, Modekungen, Modehus och Stay 

Hard.  

2.4.1 BUBBLEROOM  

Bubbleroom grundades 2005, men var då inriktad på att vara en lite exklusiv nätshop 

som tillhandahöll dyra märkeskläder. Sedan 2007 har företaget istället flyttat fokus 

och arbetat för att bli en bredare och mer interaktiv modesajt. Idag har företaget 

kontor i Stockholm och Borås och de är inte längre endast en webbutik, utan erbjuder 

även andra tjänster så som bloggar. Enligt dess hemsida är Bubbleroom idag en av 

Skandinaviens största webbutiker med cirka 600 nöjda kunder dagligen. 

(Bubbleroom, 2011-05-15) 

2.4.2 NELLY 

Nelly startade sin verksamhet i Borås 2004, företaget är registrerat under namnet 

NLY Scandinavia AB och ägs av CDON Group.  Enligt informationen på hemsidan 

beskriver företaget sig som en e-handelssajt, vilken är inriktad på mode och skönhet. 

De tillhandahåller över 400 varumärken och deras målgrupp är främst killar och tjejer 

i åldrarna 18 till 35. Deras affärsidé kommer till uttryck genom att de ska förse sina 

kunder med moderiktiga produkter via sin Internetbaserade distanshandel. Vidare 

sägs företaget kännetecknas av att de har ett brett sortiment, kända och unika 

varumärken samt snabba leveranser med fokus på service. (Nelly, 2011-05-15) 

2.4.3 MODEKUNGEN 

Företaget grundades 2008 och inriktar sig på att förse sina kunder med trendiga 

produkter och professionell kundtjänst dygnet runt.  Modekungen är registrerat som 

företag och varumärke under namnet Modekungen Limited, vilket består av en grupp 

unga och modeintresserade personer.(Modekungen, 2011-05-15) 

 

2.4.4 MODEHUS 

Företaget inriktar sig på att tillhandahålla prisvärda och moderiktiga kläder av hög 

kvalité. De strävar efter nöjda kunder och god service. Vidare beskrivs hur 

webbutiken ger konsumenterna möjligheter till att handla dygnet runt och att de 

kontinuerligt erbjuder trendiga modekläder. Dessutom ger Modehus vägledning i 

webbutiken för att konsumenterna skall kunna hitta rätt bland plaggens storlekar. 

(Modehus, 2011-05-15) 
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2.4.5 STAYHARD 

Företaget grundades 2005 och har sedan dess växt kraftigt och finns numera även i 

Danmark, Norge och Finland. Stayhards affärsidé är att förse konsumenter med 

trendiga kläder på Internet. Vidare är företaget känt för sin goda service och 

modekänsla. (Stayhard, 2011-05-15)  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Teorikapitlet skall ge läsaren en genomgång av relevanta teorier angående 

förtroendeskapande på Internet, via innehålls- och produktutformning. Det som 

framkommit i teorikapitlet kommer sedan att vara ett stöd för studiens analys av 

insamlad data.  

3.1 FÖRTROENDESKAPANDE I WEBBUTIK 

Enligt Reeves & Nass (1996) i Kracher et al. (2005) har människor en förmåga att lita 

på datorer och webbsidor. De får medhåll av Javenpaa & Tractinsky, (1999) i Kracher 

et al. (2005) som även poängterar att hemsidan i en webbutik har den roll som en 

säljare annars har i en fysisk butik.  

Konsumenter tenderar att känna förtroende för en hemsida, då källan till huruvida ett 

förtroende kommer att skapas beror på om hemsidan upplevs som tillräckligt 

förtroendeingivande för konsumenten. Hemsidan kan alltså ses som den primära 

källan till företroendeskapande, vilket innebär att den kan hjälpa konsumenten att 

känna ett förtroende för den specifika webbutiken. (McKnight et al., 2002; Jarvenpaa 

& Tractinsky, 1999 i Kracher et al., 2005). 

 

Förtroendeskapande kan definieras på många sätt, i följande förklaring utgår 

författarna från förtroendeskapandet på Internet, vilket mer ingående förklaras genom 

tre element; institutional, interpersonal och dispositional trust. Institutional trust 

härrör den tillit som exempelvis skapas genom samhällets lagstiftning, eller inom den 

virtuella världen och framförallt inom e-handeln och utifrån Internet som plattform, 

den uppfattning som användare får i termer av integritet och säkerhet på Internet. En 

ytterligare situation som kan sägas utgå från institutional trust är till vilken 

utsträckning en konsument kan känna tillit till den tredje parten i en affärsrelation på 

Internet. Ett tydligt exempel på denna typ av förtroende kan vara då en konsument 

bestämmer sig för att inte köpa en viss produkt på grund av misstro till produktens 

användarsäkerhet. Interpersonal trust handlar om en individs tillit till ett företag. 

Detta kan komma till uttryck genom att en kund känner tillit till en viss webbutik 

beroende på att den tillhandahåller ett visst varumärke som konkurrerande butiker 

inte erbjuder. (Pennanen et al., 2007) 
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Det tredje elementet i synen på förtroendeskapande är dispositional trust, vilket 

härrör den psykologiska vetenskapsteorin och utgår från en individs förmåga att 

generellt sätt få förtroende för en annan part. Förtroendet sägs utgå från en tro på att 

ett företag ska handla med välvilja och tillförlitlighet gentemot konsumenten. I de fall 

där konsumenten inte känner ovannämnda tillförlitlighet för ett företag, beror det ofta 

på konsumentens personliga svårigheter att få förtroende för andra individer, vilket 

kan härledas till tidigare erfarenheter eller kulturella tillhörigheter. Dispositional trust 

är det element som skall ses som mest betydande när det gäller e-handel. (Tan & 

Sutherland, 2004 i Pennanen et al., 2007)  

Ett företroende för en webbutik kan förstärkas när konsumentens förväntningar av en 

viss produkt möts av företaget på ett konsekvent och tillförlitligt sätt. Enligt Komiak 

Benbasat (2006) i Weisberg et al. (2011) kan konsumenter utveckla ett förtroende för 

ett visst företag när upplevelsen av en viss produkt stämmer överens med de 

förväntningar som är förknippade med köpet. Vidare beskrivs innebörden av upplevd 

nytta i samband med ett köp i en webbutik som ett sätt att minimera de tveksamheter 

som konsumenter många gånger upplever när de handlar i en webbutik. Denna nytta 

kan i sin tur ge upphov till att konsumenten kommer att känna mindre osäkerhet för 

framtida köp hos den aktuella webbutiken. En ytterligare faktor som konsumenter tar 

hänsyn till när de handlar i webbutiker är utformningen av webbsidan. (Ranganathan 

och Jha, 2007 i Weisberg et al., 2011) 

Studier beskriver förtroende som en utvecklande process mellan kund och företag där 

kundens erfarenheter ligger till grund för huruvida ett förtroende kommer att skapas 

eller inte. Vidare skiljer sig förtroendeskapande mellan nya och redan befintliga 

kunder där det poängteras att det på Internet är mycket viktigt att etablera ett 

förtroende hos en förstagångs användare för att på så sätt kunna utveckla förtroendet 

hos denne. Att skapa ett förtroende vid första mötet med konsumenten bör därför ses 

som en strategisk prioritet för företaget. När en konsument inte har några tidigare 

erfarenheter av en viss webbutik kommer konsumenten att utgå från kognitiva intryck 

som exempelvis webbsidan och dess egenskaper. (McKnight et al., 2002 i Eastlick & 

Lotz, 2009)  

Förtroende anses vara extra viktigt i webbaserade miljöer, då det tycks eliminera 

uppfattningen om risk och osäkerhet som är förknippad med denna typ av medium. 
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(Cho et al., 2009) Cho et al., (2009) refererar i sin artikel till McKnight et al. (2002), 

som utformat en förtroendemodell, modellen utgår från en åtskillnad mellan trusting 

beliefs och trusting intentions.  I modellen härrör begreppet trusting beliefs en 

konsuments tro på att ett företag har gynnsamma avsikter, genom företagets 

bemötande, kompetens och välvilja. (Cho et al., 2009) Trusting intentions avser en 

konsuments vilja att lita på, eller att skapa ett beroende av ett företag eller en produkt. 

När en kund besöker ett företags hemsida kommer förtroendeingivande övertydelser 

att spela en avgörande roll för kundens syn på den information som den möts av vid 

första anblick på hemsidan. Vidare anses trusting intentions ha en stark koppling till 

en kunds vilja att påvisa tillitsrelaterade beteenden gentemot ett företag. Dessa 

intensioner till tillit och förtroende, innebär att kunden till större utsträckning, även är 

tillförlitlig för företaget. (McKnight et al. 2002 i Cho et al., 2009) 

3.1.1 FÖRTROENDEBASERAD INNEHÅLLSUTFORMNING  

Inom innehållsteorin är tillit en implicit, vilket beror på de krav som finns vid 

matchning av webbplats och innehåll via dess kommunikation.  I avgörandet om en 

hemsidas innehåll är tydligt eller inte, kommer därför dess förmåga att skapa 

förtroende för den berörda hemsidan att vara av stor betydelse för konsumentens 

uppfattning. (Cho et al., 2009) 

Att skapa förtroende genom webben som kommunikationsverktyg, kan som tidigare 

nämnts vara svårt. Grunden till detta är att de möjligheter som finns vid fysiskt möte i 

butik mellan företag och kund, som kan bidra med ledtrådar om kundens 

uppfattningar elimineras vid försäljning på Internet. Trots denna avsaknad av direkt 

kommunikation mellan företag och kund, kan datorbaserad kommunikation genom 

alternativa tillvägagångssätt utveckla höga nivåer av tillit hos kunden.  Ett 

tillvägagångssätt för att skapa förtroende och förbättra kommunikationsutbytet med 

kunden är för webbaserade företag att i synnerhet använda sig av rikare medium. 

Rikare medium avser hur väl ett informationsstycke kan förändra en konsuments 

uppfattning om en viss produkt inom ett visst tidsintervall. Exempel på rikare 

medium, är hemsidor som hjälper konsumenten att få en så tydlig uppfattning om 

företaget som möjligt, samt innehåller möjligheter till att lämna och få direkt 

feedback. Tanken är att genom användning av rikare medium, skapa mer sociala 

bedömningar och uppfattningar om ett visst företag och på så vis få ett större tillit hos 

kunderna. Trovärdighet och tillit bygger på förtroende och kompetens och en 
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webbsidas kommunikationsrikhet har därför visat sig ha en tydlig koppling till en 

kunds förtroende för en webbsida. (Cho et al., 2009)  

 

 

3.1.2 HEMSIDANS KVALITÉ 

Studier inom ämnet visar på att förtroende utgör en central faktor vid e-handel och att 

de flesta konsumenter väljer att handla på hemsidor som de finner förtroendefulla. 

(Noteberg et al, 1999; Hoffman et al., 1999 i Ratnasingam, 2003) Att känna ett 

förtroende för den specifika webbutiken är också något som konsumenter finner 

betydelsefullt vid online köp. Med bakgrund av detta bör företag kontinuerligt 

förbättra kvalitén på webbsidan samt uppdatera webbsidans service för att på så vis 

kunna stärka förtroendet.(Kim et al., 2011)  

Anledningen till att många köp på webben uteblir beror till största del på att det inte 

finns något förtroende för företaget. (Wu and Chang, 2006 i Ratnasingam 2003) 

Faktorer som kan ge upphov till att ett förtroende hos en individ skapas är bland annat 

hemsidans kvalité. En hemsidans kvalité inkluderar den pålitlighet, mottaglighet samt 

uppfattning som skapas i samband med ett besök på hemsidan. (Zhou et al., 2009; 

Lin, 2007 i Ratnasingam 2003) En hemsidas kvalité bestäms utifrån till vilken grad 

en konsument upplever att en webbsidas funktioner möter dennes önskemål, närmare 

bestämt produktinformationen samt hemsidans utformning. Vidare poängteras att en 

positiv upplevelse av webbsidan kan skapa ett förtroende, medan 

produktinformationen samt kvalitén på hemsidan kan ge upphov till ett förstärkt 

förtroende. (Fung and Lee, 1999 i Ratnasingam 2003) 

Utöver dessa möjligheter till att förändra konsumenters uppfattningar via en hemsidas 

grad av kvalité på informationen, för att skapa ett förtroende hos konsumenten, finns 

även utmaningar, vilka företag kan ställas inför vid utformningen av hemsidan. Enligt 

Dawson & Kim (2010) beror detta på att utformningen av en hemsidas innehåll kan 

väcka olika känslor hos olika konsumenter. Vidare betonas innehållsrikheten och 

uppmuntran till interaktivitet i webbmiljön, i form av; plats, stil samt information ha 

potential att stimulera konsumentens känslor och uppfattningar. Detta är något som 

många företag är medvetna om och ständigt undersöker, för att förbättra 

utformningen av sin hemsida, i syfte att stimulera dessa sociala och emotionella 

mönster. (Dawson & Kim, 2010) 
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3.1.3 FÖRTROENDESKAPANDE INOM MODEBRANSCHEN 

Det tar i genomsnitt 30 sekunder innan en konsument bestämt sig för att se närmare 

på en webbutiks produkter eller för att lämna webbutiken.(Brohan, 1999 i Dawson & 

Kim, 2010) Dawson & Kim (2010) menar därför att det blir allt viktigare för företag 

att under denna korta tid skapa en attraktiv webbplats som faktiskt uppmärksammas 

av konsumenten och som därefter leder vidare till köpintentioner.  

Att skapa förtroende är en av de största utmaningarna för modeföretag som bedriver 

sin försäljning på webben. (Suh & Han, 2002 i Halepetes & Parks, 2006) Detta beror 

på att många konsumenter endast förmår köpa kläder från webbutiker där de redan är 

bekanta med företaget och de varumärken som erbjuds. (Park & Stoel, 2005 i 

Halepetes & Parks, 2006) För webbutikerna kan ett tillvägagångssätt för att minska 

denna osäkerhet hos konsumenterna vara att skapa ett gott förtroende hos dem till 

butiken. Förtroendeskapandet kan i sig realiseras genom att detaljerad information om 

företags och dess verksamhetsidé presenteras på hemsidan. Via denna information 

kan nämligen konsumenternas bedömning av en webbutiks produkt- och 

servicekvalité underlättas och till följd av detta även förbättra konsumenternas 

förtroende för företagets produkter inför senare skeden i beslutsprocessen. (Teo, 2002 

i Halepetes & Parks, 2006) 

När det kommer till köp av kläder i webbutik blir det svårt för konsumenten att göra 

en noggrann utvärdering av klädesplagget. (Szysmanski & Hise, 2000 i Park & Stoel, 

2002) Detta på grund av att webbutiker inte möjliggör för någon fysisk tillgång av 

klädesplagget. Detta kommer till uttryck genom att konsumenten inte har någon 

möjlighet att varken prova klädesplagget eller känna på tyget. (Pastore, 2000 i Park & 

Stoel 2002) Till följd av detta kommer därför produktinformationen att vara av 

avgörande betydelse då det är just denna information samt produktens visuella 

utformning som kommer att ligga till grund för om ett köp kommer att ske. 

(Szysmanski and Hise, 2000 i Park & Stoel 2002)  

De företag som trots de utmaningar som är förknippade med försäljning i webbutik, 

har många gånger nått framgång genom att tillhandahålla konsumenter en webbplats 

med en säker och avslappnad atmosfär, där konsumenten kan genomföra sina köp. 

(Love, 2004 i Halepetes & Parks, 2006) Vidare menar Silverman att om konsumenten 

är nöjd med den information som tillhandahålls av företaget på hemsidan, är denne 
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mer benägen att köpa kläder i den specifika webbutiken. (Silverman, 1998 i Park & 

Stoel, 2002) 

3.2 INNEHÅLLSRIKHET 

Då det kommer till innehållsrikhet av information på hemsidor, tyder mycket på att 

konsumenter föredrar hemsidor med mindre informationsrikhet. Grunden till detta är 

att konsumenter många gånger kan ha svårt att förstå och ta in en större mängd 

information. Detta kommer ofta till uttryck genom att konsument efter första anblick 

på hemsidan påstår att de inte har fått tillräckligt information från hemsidan för att 

kunna gå vidare till nästa steg i köpprocessen. Att konsumenter har denna uppfattning 

kan ibland bero på att en hemsida inte är tillräckligt tydlig med utformningen av sin 

information för att konsumenten ska kunna förstå eller bilda sig en uppfattning om 

produkten. (Cho, et al., 2009)  

Ovanstående resonemang kan härröras till teorier om medieinnehåll, vilket definieras 

som en individs förmåga att få förståelse inom ett tidsintervall. Mot bakgrund av detta 

kan olika medier innefatta olika nivåer av intensitet av innehåll, denna intensitet 

relateras till hur tydligt innehållet är.  Till följd av detta kan olika medier delas in i 

termer av innehållsrikhet, vilket i regel utgår från innehållets klarhet.  Vidare 

kännetecknas ett innehållsrikt media av lyhördhet, feedback, lämpligt användning 

vokabulär och en för produkten eller tjänsten skräddarsydd referensram. Med andra 

ord kan företag via ändringar i utformning av informationen på sin webbplats, skapa 

förutsättningar för att differentiera sig. Utifrån detta blir det i större utsträckning 

lättare för företaget att skapa lyhördhet för kunden, för att på så vis generera mer 

feedback, vilket på sikt kan skapa en trivsammare webbplats. (Cho et al., 2009)  

Användarvänlighet och informationstillgänglighet är alltså två faktorer som 

tillsammans kan leda till att kunden får ett intresse för företaget. Exempelvis har 

studier inom olika former av produkt och produktutformning visat att webbsidans 

attraktivitet och kvalitén på informationen ger en ökad chans till ett första köp i en ny 

webbutik medan teknologi, innehåll samt framträdande attribut kan ge upphov till ett 

upprätthållande förtroende.  (Eastlick & Lotz, 2009) 
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3.2.1 INNEHÅLLSUTFORMNING 

Webbplatser möjliggör för företag att göra sin information mer innehållsrik, via 

kreativare utformning genom bilder, fotografier och videofilmer. (Lodhia, 2004 i Cho 

et al., 2009) Forskning har visat att denna allt mer informationsberikade 

presentationssättet kan vara mer kraftfullt än en enkel och avskalad text. Därför skall 

fotografier, bilder, och andra former av visualisering ses som kraftfulla verktyg för 

kommunikation. (Cho et al., 2009) Denna syn på informationsutformning på 

hemsidor är även något som Kim and Lennon, 2008 i Kims et al. (2011) lägger vikt 

vid. De menar att färg, layout, teckenstorlek, antal fotografier, grafik och 

animeringar, är centrala bitar i informationsutformningen. Vidare beskrivs hur just 

dessa grafiska aspekter kan vara extra viktiga och rent av avgörande för klädaffärer 

med webbutik. Detta beror på att kläder som produkter kräver konsumenters 

fullständiga sensoriska bedömning, vilket företaget enklast kan förmedla genom 

lämplig visuell presentationsteknik av klädesplagget. (Kim and Lennon, 2008 i Kim 

et al., 2011). 

En annan viktig del som bör finnas på hemsidan för att konsumenten skall få en god 

uppfattning, är att hemsidan skall kännas sammanhängande och tydlig, för att på så 

vis skapa trovärdighet och förtroende hos konsumenten. Detta kan möjliggöras 

genom att företaget ger information om webbplatsen konsumenten befinner sig på i 

ett tidigt skede av köpprocessen, vilket ses som en större utmaning för webbutiker än 

vad det gör för fysiska butik, då det för dem finns större möjligheter till direkt 

kommunikation; dialog, funderingar och feedback mellan säljare och konsument. 

(Coughlan et al., 2011)  

Presentationsmöjligheterna på webben är många och baserat på teori utifrån 

informationsrikhet, kan de upplysningar ett företag framhåller genom sin hemsida 

påverka en kunds föreställningar och förtroende till förtaget. I slutändan kan alltså en 

webbplats utformning påverka hur kunden uppfattar innehållet av en hemsida. 

(Davison, 2007 i Cho et al., 2009)  

3.3 PRODUKTINFORMATIONSUTFORMNING 

Vad det gäller en hemsidas kvalité har en stor del av tidigare bedriven forskning 

fokuserat på mängden tillgänglig information på en hemsida. (Ballantine, 2005 i Kim 

& Lennon, 2010) Hemsidans informationsinnehåll, är av stor betydelse för hur en 
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hemsida kommer att uppfattas.  Generellt sätt har webbplatser med en större 

informationsrikhet; fler tillgängliga funktioner, en förmåga att generera en allt 

positivare inställning hos konsumenterna. (Mc Millan et al., 2003 i Kim & Lennon, 

2010)  

Den information som ges på en hemsida om de produkter som erbjuds, är till stor del 

avgörande för en konsuments uppfattning och beslutsfattande, det vill säga om 

konsumenten kommer att vilja köpa något i en viss webbutik eller inte. Detta beror 

främst på att ett företags hemsida är konsumentens primära källan för att inhämta 

information om företaget och dess produkter. Detta beror på avsaknaden av personlig 

interaktion, då konsumenten inte har någon fysisk butik att tillgå. (Kim et al., 2011)  

Detta är även något som Coughlan (2011) behandlar och utvecklar, då han menar att 

produktinformation på Internet många gånger har visat sig vara extra tydlig, då den 

ofta innehåller element som förklarar för konsumenten vad det är för någon produkt 

som säljs, genom exempelvis; recensioner och specifikationer om produkten. Detta 

kan jämföras med försäljning i fysisk butik där denna produktinformation i större 

utsträckning tillhandahålls av säljaren i butiken. Några ytterligare faktorer som tycks 

påverka hur högt värderad produktinformationen är vid köp av en viss produkt beror 

på de engagemang, risk samt den frekvens som ett köp av en viss produkt är 

förknippat med. (Coughlan et al., 2011) 

Konsumenter söker efter produktinformation, för att granska och jämföra alternativ 

med andra alternativ i sin beslutsprocess. I denna sökprocess tenderar konsumenter att 

associera en uppsättning ledtrådar av information, så som; tillverkning, pris och 

tvättråd med produktkvalité. (Cox, 1967 i Halepetes & Parks, 2006) Till 

resonemanget i Halepetes & Parks (2006) artikel med hänvisningar till Griffin & 

O´neal (1992) hör även information om klädfibrer, material och pris vid köp av kläder 

i webbutik, för att bedöma produktkvalité på webbplatsen. När en konsument inte 

fysiskt och direkt kan vidröra en produkt, kan avsaknad av produktinformation leda 

till att de upplever en större risk. Detta beror på den inneboende oförutsägbarheten i 

termer av konsekvenser och osäkerhet i fråga om produktens kvalité. (Simpson & 

Lakner, 1993 i Halepetes & Parks, 2006)  
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3.3.1 PRODUKTINFORMATIONSUTFORMNING I MODEBRANSCHEN  

Forskning tyder på att det finns en stark koppling mellan den information som ges på 

företagets hemsida och känslan av risktagande vid köp av kläder på nätet. Denna 

upplevelse av risktagande kan tänkas bero på att konsumenten inte har någon 

möjlighet att varken granska eller prova klädesplagget rent fysiskt. Istället kan 

information om plaggets storlek, färg och passform kompensera frånvaron av den 

fysiska tillgången av plagget för att på så vis kunna reducera osäkerheten inför ett 

köp. (Cox and Rich, 1964 i Park & Stoel, 2002)  

Park & Stoel (2002) refererar i sin artikel till Szysmanski & Hise (2000) som betonar 

att produktinformation som har ett rikare och mer omfattande innehåll samt står för 

en hög kvalité kan frambringa ett mer välgrundat köpbeslut. Dessutom kan 

produktinformation av denna karaktär bidra till en högre grad av tillfredsställelse för 

såväl produkt som för det specifika företaget. Baserat på analyser av webbsidor 

föreslår Allen (2000) i Park & Stoel (2002) att en expanderad produktinformation 

innehållande många fotografier av produkterna samt ett stort utbud av produkt/kläd 

kollektioner kan generera fler köp i webbutiker. Vidare poängteras innebörden av att 

erbjuda kunder detaljerade produkt beskrivningar, produkt presentationer, ett flertal 

förslag på produktens användningsområden, samt en komplett bild av plaggets 

visuella utformning i form av att visa hur klädesplaggen kan bäras genom att 

presentera olika outfits, detta med anledning av att kunna hjälpa kunden att lättare 

fatta ett köpbeslut. (Allen 2000 i Park & Stoel, 2002)  

En ingående information om den specifika webbutikens kläder och dess egenskaper 

utgör en vital faktor vid köp i webbutik då denna information kan minimera de risker 

som många gånger förknippas med köp av moderiktiga produkter online. (Park & 

Stoel, 2002) Detta kan enligt Park & Stoel (2002) realiseras genom att på ett tydligt 

sätt beskriva plaggets pris, färg, skötselråd och varumärke, för att på så vis kunna 

reducera konsumenters risktagande. För att kunna kompensera möjligheten av en 

fysisk granskning av plagget bör webbutiken även erbjuda en detaljrik information i 

form experimentella detaljer, det vill säga information om stil, konstruktionsdetaljer 

och textilbindning. Detta kan även ses som ett effektivt konkurrensverktyg för att 

kunna särskilja sig från konkurrenter på marknaden.  
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Genom att som webbutik tillhandahålla produktinformation via visuell presentation, 

så som; stora bilder och detaljerade produktinformationer, samt genom exempelvis 

storleksdiagram kan webbutikerna minska de risker som är förknippade med köp 

online. Detta stämmer även överens med resonemang som förts kring huruvida 

företag via en större mängd information på sina hemsidor, kan minimera 

konsumenters upplevda risk för köp i webbutik. Vidare beskrivs även att det är en 

särskilt stor risk förknippad med köp av kläder på webben. Webbutikerna bör därför 

lägga extra stor vikt på produktinformationen, för på så vis ge konsumenterna 

möjlighet till att göra en ordentlig granskning av produkten före köpet.  (Kim & 

Lennon, 2010) 

3.4 KUNDRECENSIONER  

Kundrecensioner har enligt undersökningar som gjorts i ämnet kunnat visa att 

webbutikers försäljning ökar då denna funktion finns tillgänglig på butikernas 

hemsidor. (Loechner, 2009 i Dawson & Kim, 2010). Detta påvisas med hjälp av en 

undersökning som utfördes av Internet Retailer (2007) i Dawson & Kims artikel. I 

undersökningen svarade närmare 77 % av de tillfrågade konsumenter att deras online 

köp i hög grad påverkades av recensioner från andra kunder, av de produkter som 

hade fått högst betyg i webbutiken, samt av de produkter som var storsäljare.  

Att kundrecensioner kan förbättra uppfattningar om webbutiker och deras produkter 

är även något Halepetes & Parks (2006) berör i sin artikel med hänvisningar till 

Simpson & Lakner (1993). De menar att webbutiker genom sina kundrecensioner kan 

reducera den risk som finns förknippad med köp i modeföretags webbutiker, samt 

generera fler köpintentioner. Dessutom utvecklas resonemanget till att även innefatta 

rekommendationer mellan konsumenter om hur exempelvis moderiktig eller huruvida 

tilltalande en produkt kan vara som present till någon. Av denna orsak kan alltså 

produktinformation från andra konsumenter även vara användbart för att minimera 

osäkerhet och generera fler köp. (Smallwood & Wiener, 1987 i Halepetes & Parks, 

2006) 

Återkoppling och feedback från kunder är även något Lee et al. (2011) berör, här 

beskrivs hur det i huvudsak finns två olika uppfattningar om huruvida feedback och 

recensioner från kunder eller företag är det som uppfattas som mest tillförlitligt för en 

konsument. Enligt Lee et al.(2011) som refererar till Wilson and Sherrell (1993) bör 
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recensioner från kunder om en webbutiks produkter ses som mer trovärdigt än den 

information som ett företag själva tillhandahåller.  Något som konsumenter skall vara 

medvetna om och företag bör vara försiktiga med är de möjligheter som faktiskt 

föreligger för de kan styra innehållet i recensioner från olika kunder. Detta kan 

exempelvis handla om att företag själva kan upprepa feedback som är fördelaktig för 

produkten och företaget, medan information som är mindre fördelaktig kan raderas 

från hemsidan. (Lee et al., 2011) Emellertid bör inte företag utnyttja de inflytande de 

har över sin hemsida, på grund av att de då kan riskera att få konsumenterna att 

uppfatta hemsidan som otillförlitlig och således tappa förtroendet för företaget. 

(Dellarocas, 2003 i Lee et al., 2011)  

Utifrån detta resonemang om feedback och recensioner från kunder, beskriver även 

Lee et al. (2011) var webbutikerna bör placera dessa recensioner av olika produkter 

på sina hemsidor. De menare att recensioner bör placeras i början av beskrivningen 

om en produkt, då information som presenteras först tenderar att vara mer 

övertygande. (Asch, 1952 i Lee et al., 2011) Dessutom kan det vara vettigt att placera 

recensionerna först då rekommendationerna kan ge ett gott första intryck om 

produkten och förtaget, vilket kan göra att konsumenterna väljer att stanna kvar på en 

hemsida.  

I linje med detta påvisas också fördelarna med att redan vid en konsuments första 

besök i en webbutik inrätta uppmaningar och väcka intresse för att de senare skall 

utvärdera och recensera sina köp. (Alba et al., 1991 i Lee et al., 2011) På grund av 

detta bör webbutiker därför placera kunders feedback och recensioner först, innan 

produktinformationen, för att detta tycks generera de mest positiva effekterna för en 

konsuments köpintentioner. (Lee et al., 2011)  

Ett ytterligare sätt som har visat sig öka attraktiviteten av en webbutik är att använda 

sig av en funktion som ger förslag till liknande produkter som konsumenten kan 

tänkas uppskatta utifrån den produkt som konsumenten först har visat intresse för.   

Undersökningar har visat att en webbutik kan öka sin försäljning med 20 % genom att 

använda sig av denna funktion. (Brohan, 1999 i Dawson & Kim, 2010)  
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4. EMPIRI 
I det empiriska kapitlet följer en kortfattad presentation av webbutikerna, följt av det 

data som samlats in via innehållsanalysen, utifrån på kategoriseringsschemats 

faktorer. Som komplement till det som framkommit i innehållsanalysen finns 

hänvisningar till bilagor och modeller för att förtydliga.  

4.1 BUBBLEROOM 

PRODUKTBESKRIVNING 

Bubbleroom börjar sin beskrivning av klädesplaggen genom att beskriva plaggets 

visuella utformning, genom målande ord, så som; färgsprakande, härlig, söt med 

mera. Vidare beskrivs plaggens karaktäristiska detaljer, det vill säga material och 

varumärke. Ett exempel på hur Bubbleroom beskriver sina produkter är;  

”Söt transparent tunika från VILA. Vackra spetsdetaljer runt byst och nederkant. 

Rundad halsringning med snöre och smockad i midjan. Tillhörande avtagbar 

underklänning med justerbara axelbandsremmar.”Ett annat exempel är; ”Snygg 

blommönstrad klänning från b.young. Dragkedja rakt fram och fina markerade 

sömnadsdetaljer runt byst. Reglerbara axelband och resårkant bak för perfekt 

passform. Figursydd i stretchigt material.”  

 

BILD (FÄRG OCH PASSFORM) 

Bubbleroom har valt att presentera ett flertal bilder som visar plagget ur olika vinklar, 

både närbilder och bilder som är tagna på avstånd finns tillgängliga och samtliga 

bilder kan förstoras. I de flesta bilder framhävs plagget via modeller, då visas plagget 

endast på modellen, och inte separat. Generellt sätt är de plagg som visas separat 

enklare plagg, så som exempelvis bastoppar och kjolar.  

Plaggen presenteras via bilder ur olika vinklar, där en del av bilderna visar plaggens 

baksida, medan andra visar olika sidvinklar. Dessutom är vissa plagg kombinerade 

med andra plagg. Vad det gäller plaggets färg framkommer har denna webbutik valt 

att använda färgen vit som bakgrundsfärg.  
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CATWALK VIDEO 

Företaget använder sig inte av någon catwalk video som komplement till bilderna av 

plaggen.  

STORLEKSGUIDE 

Företaget tillhandahåller storleksguider i form av måttabeller som delar upp måtten 

utifrån olika delar av kroppen, dessa mått relateras till plaggens olika storlekar. 

Dessutom finns en bild som visar var på kroppen man ska mäta.    

KUNDRECENSIONER 

På Bubbleroom finns det möjlighet att kommentera och betygsätta plagget. 

Betygssättningen realiseras genom ett rangordningssystem i form av stjärnor, där 

högsta betyg är fem och lägsta är en stjärna. Kommentaren publiceras i samband med 

att den skickas in, däremot kan kommentarer som konsumenter upplevs olämpliga 

eller stötande anmälas.  

REKOMMENDATIONER FRÅN FÖRETAGET  

Det finns inga rekommendationer vad det gäller liknande produkter för den produkt 

som visas, de hänvisar alltså inte till liknande produkter eller till produkter från 

samma varumärke. I varje produktpresentation finns däremot produkter som 

Bubbleroom rekommenderar, som exempelvis de senast inkomna produkterna. Detta 

visas under ”Bubbleroom rekommenderar just nu” På samma sätt finns ”andra köpte 

också” där plagg som andra konsumenter köpt visas.   

 
PRIS 

Priset är placerat högst upp i produktinformationen och siffrorna är skrivna i svart 

färg med fet stil samt är relation till övrig produktinformation relativt stora.   

 

TVÄTTRÅD 

Här finns begränsat med information om hur plaggen skall tvättas, Bubbleroom har 

valt att endast ange gradantalet i informationen angående tvättråd.  
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4.2 NELLY 

PRODUKTBESKRIVNING 

Nelly beskriver typ av plagg, det vill säga namnger exempelvis ”klänning” typ av 

material, samt vilket varumärke klänningen har. Vidare ges en kortfattad beskrivning 

av plaggens detaljer, som exempelvis plaggets ringning, skärning, samt övrig 

sömnad. Följaktligen kommer ett exempel på en produktbeskrivning av en klänning 

på Nelly att presenteras;  

”Klänning i chiffong från JEANE BLUSH. Drapering och volang framtill. Resår i 

midjan och fickor framtill. Drapering samt knapp baktill.” Ett exempel är en 

beskrivning av en Jumpsuit; ”Jumpsuit från NELLY TREND med lång ärm resår och 

knytband i midjan. Djup ringning med liten dold tryckknapp.” 

BILD (FÄRG OCH PASSFORM) 

Plaggen presenteras genom flertalet bilder, både via modeller som bär plaggen men 

även genom bilder som enbart visar plagget. Presentationsbilden, det vill säga den 

bild man möts av vid första anblick av plagget är den största i relation till de andra 

bilderna. Resterande bilder ger också möjlighet till förstoring, samt finns en 

inzoomningsfunktion som gör att man kan se plaggens detaljer. De olika bilderna 

visar plaggen ur olika vinklar, med hjälp av en grålila bakgrund.  

CATWALK VIDEO 

På Nellys hemsida finns en catwalk video tillgänglig, där man får se plagget på en 

modell som går på en catwalk, varvid plagget framhävs i cirka 20 sekunder, på så sätt 

blir det möjligt att se plagget ur olika vinklar  

STORLEKSGUIDE 

Nelly uppmanar till att använda sig av ett eget plagg då man mäter och beskriver 

sedan hur olika delar av kroppen ska mätas. Utöver detta finns även en tabell som ger 

en bild av de olika storlekarnas mått, så att man själv kan se vilken storlek man själv 

ska ha utifrån sin mätning.  

KUNDRECENSIONER    

Webbutiken tillhandahåller möjligheter till att lämna recensioner och tycka till om 

plagget, detta fungerar som så att man kan lämna sitt namn eller välja att vara anonym 

och därefter lämna ett omdöme om plagget. Kommentaren måste godkännas av Nelly 
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för att kunna publiceras. Utöver denna funktion, tillhandahåller Nelly möjligheter till 

att lämna storleksomdömen, genom att konsumenten kan fylla i rutor som bestämmer 

storleken, däremot måste man även skriva en kommentar om det specifika plagget, 

för att kunna skicka sitt omdöme. Omdömet är alltså ett obligatoriskt fält, och måste 

därför användas för att storleksomdömet ska kunna publiceras. Detta kan exempelvis 

komma till uttryck genom att man kryssar i att en skjorta är liten i storleken och 

beskriver med ord att den sitter tight över en viss kroppsdel. Däremot finns inga 

möjligheter till att betygsätta plagget genom någon form av rankingsystem.  

REKOMMENDATIONER FRÅN FÖRETAGET 

I Nellys webbutik finns i samband med det plagg som presenteras rekommendationer 

från företaget om andra plagg från samma varumärke, nämligen ”Mer från samma 

märke”. Dessutom finns möjlighet till att se vad andra kunder har köpt.  Dessa plagg 

presenteras under ”andra har också köpt” 

PRIS 

Priset är placerat högst upp i produktinformationen, och är fetstilt i svart färg.   

TVÄTTRÅD 

Företaget ger inga uppgifter om tvättråd.  

4.3 MODEKUNGEN 

PRODUKTBESKRIVNING 

Företaget anger i sina beskrivningar av plaggen endast namnet på plagget samt av 

vilket material plagget är tillverkat av. Ett exempel på hur Modekungen beskriver 

sina produkter är; 

 ”Klänning - Stunning. Tillverkad av polyester.” Ytterligare ett exempel är; ”Skjorta - 

Oversize pockets. Tillverkad av denim.”  

BILD (FÄRG OCH PASSFORM) 

Plaggen presenteras genom flera olika bilder, med hjälp av skyltdockor och galgar. 

De olika bilderna ger en bild av plaggets olika delar, samt finns möjlighet till att 

förstora plagget, dock kan plaggen endast förstoras till ett större läge. Vidare används 

inga modeller för att visa plaggen. Den bakgrundsfärg som används i samtliga 

presentationer av plaggen är vit.  
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CATWALK VIDEO 

Här finns ingen catwalk video tillgänglig för att förtydliga och påvisa plaggens 

helhet.  

STORLEKSGUIDE 

Företaget använder sig av bilder på företagets egna klädesplagg och visar därigenom 

kroppens olika delar på det specifika plagget. Delar av kroppen som påvisas på 

plaggen är exempelvis, midja, höft, lårbredd, byst, armlängd, axlar med mera. 

Däremot finns ingen detaljerad beskrivning på hur mätningen skall gå till rent 

praktiskt för att kunna få fram sina egna mått.  

KUNDRECENSIONER 

Modekungen ger varken möjligheter till att lämna recensioner eller betygsätta 

plaggen. 

REKOMMENDATIONER FRÅN FÖRETAGET 

I Modekungens webbutik finns en funktion som möjliggör för att man skall kunna se 

andra plagg som företaget rekommenderar utifrån det specifika plagg som visas. Ett 

exempel på detta är att en när en specifik klänning visas, rekommenderas samtidigt 

andra klänningar längre ner på sidan. På samma sätt när en topp visas, 

rekommenderas andra toppar från företaget. Dessa rekommendationer upplevs inte 

som anpassade efter det specifika plagget utan verkar ha en mer slumpmässig 

placering. 

PRIS 

Priset är skrivet i svart samt placerat strax under produktens namn.  

TVÄTTRÅD 

Tvättråd finns presenterade i webbutiken, där tvättsymbolerna är anpassade efter det 

specifika plagget. Utifrån dessa tvättsymboler finns en beskrivning av hur plagget 

skall tvättas.  

4.4 MODEHUS 

PRODUKTBESKRIVNING 

En kort och enkel beskrivning som endast beskriver vilken typ av plagg det är, det 

vill säga klänning, kjol, byxa och så vidare. Såhär beskriver Modehus en av sina 

klänningar; 
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 ”Elegant klänning i ett faschinerande mönster och fina detaljer.” ”Tillverkad av 90 % 

Viskos - 5 % Polyamid - 5% Elastan.” Ett annat exempel är: ”Snygg tunika i fint 

mönster och bälte. Made in France.”  ”Tillverkad av 100%  Polyester.” 

BILD (FÄRG OCH PASSFORM) 

Modehus presenterar sina plagg via flera fotografier där plaggen visas med hjälp av 

fotomodeller, vilka visar klädesplaggen ur ett flertal vinklar, dessutom kan bilderna 

förstoras till storbild. Vidare använder sig företaget av olika bakgrunder i mönster, 

som exempelvis ökeninspirerade landskap när de visar sina produkter.  

CATWALK VIDEO 

Företaget använder sig inte av någon catwalk video för att presentera plaggen.  

STORLEKSGUIDE 

En storleksguide finns tillgänglig, med bilder som visar var på kroppen mätningen 

skall göras, dock finns ingen exakt beskrivning om var måttbandet skall placeras på 

kroppen. Företaget använder sig även av en tabell för att beskriva storlekarna och 

deras mått, däremot upplevs beskrivningarna på plaggens storlekar och mått ologiska. 

Exempelvis finns två olika tabeller som hänvisar till olika storlekar, vad som sägs 

vara storlek 34 i europeisk storlek är en annan storlek enligt företagets egen måttabell.  

KUNDRECENSIONER 

Företaget tillhandahåller inte några möjligheter till att betygsätta plagget eller att 

lämna recensioner kring köpta plagg.  

REKOMMENDATIONER FRÅN FÖRETAGET 

Företaget visar inga rekommendationer på liknande produkter, eller produkter från 

samma varumärke.  

PRIS 

Priset är placerat långt ner på sidan, siffrorna är skrivna i rosa/cerise och är skrivet i 

fetstil.  Det sätt som används för att presentera plaggens priser är genom att ett nya 

pris anges i relation till ett gammalt där det gamla priset är överstruket, detta för att 

påvisa klädesplaggets prissänkning. Däremot förklaras inte denna prissänkning i ord. 

Så här ser det ut då priset presenteras på hemsidan; ”604 SEK / 671 SEK”  

TVÄTTRÅD 

Företaget ger endast upplysningar om att samtliga plagg ska tvättas i 30 grader, 
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oavsett material.  

 

4.5 STAYHARD 

PRODUKTBESKRIVNING 

Stayhard påbörjar sin beskrivning genom att ge en presentation av plagget samt 

namnge varumärket. Vidare ges en beskrivning av plagget i form av; tyg, sömnad, 

material, tryck och färg. Ett exempel på hur Stayhard beskriver sina produkter är; ”En 

av många vackert mönstrade klänningar från Odd Molly. Kort, ärmlös modell i silke 

med print i form av blommor. Snyggt broderi med blommor vid halsringning och på 

axelband, samt knytband vid bystparti. Resår vid ärmhåla och vid ringningen baktill, 

samt dold dragkedja i vänstra sidan. Patch med logo i vänster nederkant.” ett annat 

exempel på hur stayhard beskriver sina produkter är;  

”Snygg långärmad skjorta i oversizemodell från Object. Transparant i grönt med 

knäppning mitt fram. Turn-down krage, samt en bröstficka på vardera sida. Skjortan 

är längre baktill än framtill. Ett riktigt schysst plagg att komplettera din samling av 

skjortor med”. 

BILDER 

Olika bilder som presenterar plaggen med hjälp av modeller från olika vinklar samt 

med möjlighet till förstoring. Däremot finns inga bilder som enbart visar plaggen.  

CATWALK VIDEO  

Stay hard använder sig inte av någon catwalk video för att presentera plaggen.  

STORLEKSGUIDE 

Här används en måttmatris för att presentera de olika storlekarna, där längd och vidd 

är de mått som anges. Dessutom finns bilder med tillhörande beskrivningar om hur 

plaggen ska mätas och var på kroppen måttbandet skall placeras.  

KUNDRECENSIONER 

Det finns inte några möjligheter till att lämna recensioner eller betygsätta plaggen på i 

webbutiken.  

 

REKOMMENDATIONER FRÅN FÖRETAGET 

Stay hard ger till viss del rekommendationer om plagg som kan användas för att 
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skapa en fullständig outfit, däremot presenteras finns inte några rekommendationer 

om plagg från samma varumärke.   

PRIS 

Här är priset placerat till höger på sidan och framkommer genom sin orangea färg  

TVÄTTRÅD 

Företaget anger vilka tvättsymboler som är relevanta för plagget, samt vad de innebär. 

Dessutom finns en beskrivning av hur plagget ska hanteras utifrån plaggets material. 

Som exempelvis ett avsnitt finns för hur ylle skall hanteras, på samma sätt förklaras 

även hur bomull på bästa sätt bör behandlas. Utöver denna beskrivning finns generell 

information om tvättning, strykning, upphängning och vad man bör tänka på före och 

efter att plagget har tvättats.    
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4.6 ANALYSMODELL 

 

 

FOSKNINGSFRÅGA
Hur kan webbutiker inom modebranschen via sina produkter skapa 
förtroende hos konsumenten utifrån den produktinformation som 

presenteras på hemsidan?

PROBLEMDISKUSSION

Svårigheter med förtroendeskapande på grund avsaknad av personlig interaktion med säljare, 
samt konsumenters oförmåga att fysiskt inte kunna ta på plaggen eller prova dem.

TEORETISK REFERENSRAM              + EMPIRI

Förtroendeskapande inom modebranschen,               Information som framkommit efter 
innehållsutformning och 
produktinformationsutformning innehållsanalysens genomförande utifrån

kategoriseringsschemats faktorer. 

ANALYS
Att utifrån insamlad teori och kritiska faktorer för förtroende skapande, informations- och 

produktinformationsutformning, se hur dessa faktorer tillsammans med de övriga faktorer som 
behandlats i innehållsanalysen för att sedan se hur webbutikerna tycks utforma 

förtroendeingivande informationer av sina produkter.  

SLUTSATS
Syftet med denna uppsats är att utifrån en explorativ ansats få en ökad förståelse för hur 

webbutiker via sin produktinformation på hemsidan kan skapa förtroende.  – analys utifrån 
svårigheterna med att skapa förtroende, tillsammans med de mönster somden analyserade 

teorin och empirin har frambringat. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel kommer en analys baserad på insamlad data och teori att genomföras, 

där innehållsanalysens olika faktorer kommer att analyseras med teorin i åtanke.  

5.1 PRODUKTBESKRIVNING 

Bubbleroom beskriver sina produkter genom att använda väldigt målande ord, som 

exempelvis, festlig, vacker, underbar med mera. Anledningen till att företaget valt att 

beskriva produkten på detta sätt bör bero på att företaget vill framkalla känslor hos 

konsumenten, då målande ord har en tendens till att ge signaler om plaggets 

användningsområde och stil, vilket kan göra att konsumenten får en positiv 

uppfattning om produkten. Genom att stimulera konsumentens känslor och försöka ge 

ett bra intryck av produkten kan ett förtroende lättare skapas. Däremot verkar Nelly 

fokusera mer på beskrivningen av plaggens attribut, som exempelvis skärning och 

ringning. Detta beror på att företaget vill ge en så tydlig beskrivning av plaggets 

egenskaper som möjligt för att kompensera möjligheterna som inte finns för att se och 

känna på plagget. Vidare ges även en tydlig beskrivning av plaggets detaljer, vilket 

underlättar helhets bedömningen av det specifika plagget då konsumenten möts av 

mycket samt innehållsrik information angående produkten.  

Modekungen ger en väldigt avskalad beskrivning av sina produkter, vilket gör att det 

blir svårt att få en klar uppfattning om plaggets färg, passform och detaljer. Trots att 

denna information kompletteras med bilder av det specifika plagget är det fortfarande 

svårt att uppfatta färg och passform. Vidare kan detta medföra att konsumenten 

utifrån denna vaga information blir tveksam till produkten. Då det vid försäljning på 

webben är ytterst viktigt att förse konsumenten med innehållsrik information med 

avsikt att skapa förtroende ligger utmaningen för företaget i att reducera dessa 

tveksamheter. När det kommer till Modehus produktbeskrivning är även denna 

väldigt kort och enkel.  Detta innebär att den beskrivning som ges upplevs som 

väldigt allmän och säger ytterst lite om plagget, förutom vad det är för typ av plagg. 

Något som upplevs som aningen störande är att många stavfel förekommer i 

produktbeskrivningen, vilket gör att man som konsument kan få en oseriös bild av 

företaget.  
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Stayhard ger en mycket ingående beskrivning av plagget i form av tyg, sömnad, 

material, tryck och färg på ett utförligt sätt. Detta gör att en klar uppfattning om 

plaggets egenskaper bildas, på grund av att plaggen beskrivs på ett väldigt målande 

sätt, med hjälp av många laddade ord. Vidare används en hel del fackliga termer samt 

engelska ord, exempelvis; smock, patch och print för att beskriva plaggens utseende, 

vilket gör att det kan vara svårt för den som inte har något större intresse eller 

kunskap för ämnet att endast utifrån produktbeskrivningen förstå de beskrivna 

detaljerna som kännetecknar de olika plaggen. I vissa fall har det framkommit att 

konsumenter kan ha svårt att ta in en för stor mängd information på grund av det kan 

ses som överflödig information. Men i detta fall kan informationen snarare ses som 

ett hjälpmedel då den är väldigt tydlig och relevant. Vidare kan ett företag som 

tillhandahåller en omfattande och innehållsrik information generera ett mer 

välgrundat köpbeslut, vilket i slutändan kan ge en större tillfredställelse för företaget 

och dess produkter.  

 

5.2 BILDER 

Bubblerooms bilder har olika syften, bilder som är tagna ur en särskild vinkel som 

exempelvis fokuserar på plaggets baksida avser påvisa den specifika vinkelns 

detaljer. På samma sätt verkar avsikten med att kombinera plagg med andra, det vill 

säga skapa en outfit, vara att ge ett helhetsintryck av hur plagget kan bäras 

tillsammans med andra plagg. Men säkerligen också för att förtydliga det specifika 

plaggets färg genom kontrasten till färgen av det andra plagget som det bärs 

tillsammans med. Att använda en bakgrundfärg som vit, gör att färgen reflekterar bort 

ljuset och fokus flyttas till klädesplagget. Angående plaggets passform gör 

modellerna det lättare att få en uppfattning om hur plagget sitter. Dessutom är 

bilderna tagna ur olika vinklar, vilket gör att man får en klarare uppfattning om hur 

plagget kan tänkas sitta på en själv. Denna uppfattning skulle kunna förstärkas via 

bilder som enbart visar plaggen, då faktorer så som hudfärg, hårfärg och kroppsform 

kan göra att ett plagg uppfattas på ett visst sätt i termer av färg och passform.   

Nellys klädesplagg presenteras både med hjälp av modeller som bär kläderna, men 

också separat. Detta kan göra att man får en tydligare bild av hur plagget kan tänkas 

sitta på en själv, då en jämförelse kan göras mellan hur plagget sitter på modellen och 
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hur plagget ser ut separat. Detta kan ses som ett sätt att komma runt den risk som är 

förknippad med att inte kunna prova plagget, samt se och ta på det rent fysiskt. Detta 

kan även tänkas minimera eventuella tveksamheter angående produkten, då fler 

hjälpmedel finns tillgängliga för konsumenten som kan underlätta i dennes 

beslutsprocess. Genom webbutikens stora och tydliga presentationsbild kan en 

bedömning av plagget enklare göras redan vid första anblick, då ett gott intryck kan 

skapas redan från början. Resterande bilder visar plaggen ur olika vinklar, vilket ger 

en närmare beskrivning av plaggets detaljer samt passform. Även inzoomnings 

funktionen ger en klar bild av hur materialet ser ut rent visuellt. Till skillnad från 

övriga webbutiker har Nelly en catwalk video tillgänglig på hemsidan. Genom att 

tillhandahålla detta kan konsumenten lättare få ett helhetsintryck av plagget då 

plaggets samtliga vinklar visas samtidigt, dessutom kan eventuella funderingar kring 

plaggets passform och material klargöras genom att kolla på videon. Vidare kan den 

musik som spelas i bakgrunden engagera flera sinnen, samt väcka positiva känslor 

hos konsumenten. Att ha en catwalk video, kan även ses som ett komplement till att 

inte kunna prova plagget.  

Vad gäller Modekungen blir det i och med att de inte har några modeller som kan visa 

plaggen, svårt att få en uppfattning om hur plagget sitter, det finns heller ingen 

möjlighet att se plagget ur olika vinklar.  Detta gör att det blir svårt att få en 

uppfattning om plaggets passform och andra attribut, så som skärning, sömnad, tryck 

och ringning. Här tycks inte några större ansträngningar ha gjorts för att kompensera 

frånvaron av en fysisk granskning av plagget. Denna del av webbutikens 

produktinformation kan därför ses som svag, vilket gör att möjligheten till 

förtroendeskapande minskar, då den visuella utformningen är en kritisk faktor vid 

försäljning av kläder i webbutik. 

Den presentation som Modehus ger av sina produkter görs endast via modeller. De 

bilder som är i större format ger möjlighet till att enklare bilda sig en uppfattning om 

plaggets passform, material och färg. Däremot försämras företagets möjligheter till 

förtroendeskapande via det sätt produkterna framhävs via modellerna. Detta kommer 

till uttryck genom att vissa av de modeller som finns på hemsidan är stylade på ett 

vulgärt sätt, vilket innebär att fokus flyttas från klädesplagget till modellerna. 

Följaktligen drar detta ner helhetsintrycket av webbutiken på grund av det 
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oprofessionella intryck detta genererar. Vidare finns ingen direkt koppling mellan den 

bakgrund och de klädesplagg som visas då bakgrunden har ett tema som många 

gånger inte stämmer överens med stilen på klädesplagget, vilket gör att plaggets färg 

och material kan förvrängas. En bristfällig visuell utformning kan göra att 

konsumenten väljer att inte handla hos webbutiken, vilket kan beror på att 

webbutiken upplevs som opålitlig. 

De bilder Stayhard använder sig av är av väldigt hög kvalité, vilket framkommer via 

bildens skärpa, och gör att man får en klar bild över plaggets exakta färg och material. 

I övrigt kan detta ses som ett kraftfullt verktyg i sin kommunikation för att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet. Om företaget hade valt att även visa sina produkter 

separat, hade de kunnat minska eventuella tveksamheter angående hur plagget kan 

tänkas sitta på en själv, då konsumenten kan göra en jämförelse mellan hur plagget 

sitter på modellen och hur det ser ut separat för att på så sätt få en så övergripande 

bild av plagget som möjligt.  

 

5.3 STORLEKSGUIDE 

Vad det gäller de olika webbutikernas sätt att presentera sin storleksguide görs detta 

på olika sätt. Det som är viktigt här är att det görs på ett tydligt sätt, för att på så vis 

kunna få en så rättvisande uppfattning om plaggets storlek som möjligt. Om en tydlig 

beskrivning ges av plaggets storlek kan detta kompensera möjligheten att prova 

plagget och på så vis reducera den osäkerhet som är förknippad med att inte kunna 

avgöra storleken på klädesplagget. Vidare kan beskrivningen av ett plaggs storlek ses 

som en central del i produktinformationen, då övriga delar i produktinformationen 

testas för att se hur väl plaggets egenskaper stämmer överens med den uppfattning 

man själv får när man följer mätanvisningarna i storleksguiden. Med anledning av 

detta är det väldigt viktigt att ha tydliga anvisningar om hur mätningen ska 

genomföras för att inte vilseleda konsumenten och på så sätt riskera att få 

förväntningar som inte stämmer överens med vad som i slutändan levereras.  
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5.4 KUNDRECENSIONER 

Bubbleroom och Nelly är de enda av de fem webbutikerna som tillhandahåller 

kundrecensioner. Detta kan framför allt ses som en fördel då konsumenter i hög grad 

påverkas av andra konsumenters tycken. Dessutom kan detta ses som en typ av 

bekräftelse på om den uppfattning man fått av plagget utifrån den produktinformation 

som finns tillgänglig stämmer överens med andras synpunkter på plagget, vilket kan 

ses som särskilt tillförlitligt då de som lämnar recensionerna många gånger redan har 

gjort en fysisk granskning av plagget. Utöver dessa mer praktiska bitar kan 

recensioner även ses som rekommendationer, det vill säga tips på hur plagget kan 

matchas med andra kläder, eller vid vilket tillfälle plagget kan användas. Detta kan 

ses som ett komplement till de mer praktiska bitarna så som, att lämna ett 

storleksomdöme och ge en beskrivning av de mer påtagliga delarna om hur plagget 

exempelvis sitter. Nelly och Bubbleroom erbjuder båda hemsidor med möjlighet till 

att lämna recensioner på ett tydligt sätt, vilket gör att recensionerna lätt kan 

uppmärksammas av de som besöker sidorna. Att man som företag tillhandahåller en 

sådan funktion, kan göra att ett professionellt intryck av företaget ges, vilket även 

visar på att företaget värdesätter kunders synpunkter. Till följd av detta kan andra 

konsumenter bli positivt påverkade av de fördelar som de själva upplevt av andras 

recensioner som gör att de själva vill bidra med egna tips. Trots detta finns det även 

nackdelar med denna funktion, och det är om företaget skulle utnyttja möjligheten till 

att styra vilka recensioner som väljs att publiceras. Skulle det vara så att företaget 

väljer att inte publicera recensioner med negativ information, kan detta göra att 

förtroendet för företaget försvinner, vilket kan resultera i uteblivna köp.  

5.5 REKOMMENDATIONER FRÅN FÖRETAGET 

Att erbjuda rekommendationer från företaget som exempelvis, senast inkommet, de 

mest populära produkterna, liknande produkter, produkter från samma varumärke, 

samt vad andra har köpt kan öka företagets försäljning, då denna aktivitet har en 

tendens till att reducera konsumentens osäkerhet. Detta kan ses som något som först 

uppskattas efter att ett förtroende har skapats snarare än ett hjälpmedel för att skapa 

ett företroende för en viss webbutik, eftersom man förmodligen redan upplevt 

webbutiken som tillförlitlig och kan därför tänka sig att köpa fler produkter. Att 

använda sig av denna funktion kan alltså leda till att en webbutik upplevs som mer 
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attraktiv och kan därigenom tänkas leda till att fler köpintentioner skapas. 

Bubbleroom använder denna funktion genom att exempelvis erbjuda 

rekommendationer om det senast inkomna produkterna. Nelly använder sig av denna 

funktion genom att exempelvis rekommendera produkter från samma varumärke. 

Modekungen har en mer slumpmässig rekommendation som visas i samband med det 

specifika plagget. I och med att dessa rekommendationer uppkommer i samband med 

att ett specifikt plagg presenteras, kan detta ses som ett sätt att uppmuntra till merköp, 

då man antingen visar produkter från samma varumärke, vilket innebär att man kan 

bli intresserad av att ta reda på mer om det specifika varumärket och vad det erbjuder 

för typ av produkter. På samma sätt kan en rekommendation av liknande produkter, 

ses som anpassat efter konsumentens smak då produkten visas i samband med 

produkter som påminner om den specifika produkten. Slumpmässiga 

rekommendationer kan tänkas ha som avsikt att generera merköp då det i samma 

utsträckning inte är anpassat efter varumärke, stil eller andra preferenser som är 

relaterade till en viss konsument.  

5.6 PRIS 

För att kunna skapa ett förtroende vad det gäller hur priset framställs, är det viktigt att 

faktorer rörande layout, typsnitt, teckenstorlek och färg tydliggörs på hemsidan. Detta 

för att skapa ett seriöst intryck av webbutiken. Priset tillsammans med andra faktorer 

såsom tvättråd, storleksguide, bilder, recensioner kan ses som en av de ledtrådar som 

konsumenten använder sig av vid bedömningen om företaget är tillförlitligt eller inte. 

En webbutik som inte gör detta på ett särskilt tydligt sätt är Modehus, som presenterar 

priset på ett annorlunda sätt, där samtliga priser är nedsatta genom att de blivit 

strukna. Även nyinkomna produkter är nedsatta, vilket man som konsument kan 

tänkas ifrågasätta då det kan upplevas som märkligt att man redan innan produkten 

publicerats väljer att göra en prissänkning. Däremot har övriga webbutiker valt att 

presentera priset på ett synligt sätt i sin produktinformation med hjälp av tydligt 

teckensnitt och layout, vilket kan medföra att de förbättrar sina möjligheter att skapa 

ett tillförlitligt intryck till dem som besöker hemsidorna.  

5.7 TVÄTTRÅD 

Att tillhandahålla ett tydligt tvättråd är något som kan ge konsumenten en mer positiv 

inställning till en webbutik, detta kan bland annat bidra till att man lättare kan få en 
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uppfattning om plaggets kvalité då man har ett ytterligare hjälpmedel i sin bedömning 

av produktens kvalité. Exempel på de webbutiker som tillhandahåller tydliga 

beskrivningar av hur plaggen ska tvättas är Modekungen och Stayhard, framför allt 

Stayhard som ger en väldigt ingående beskrivning av hur plaggen ska hanteras. Detta 

kan ses som ett sätt att reducera konsumentens risktagande eftersom man genom en 

tydlig beskrivning får den information som man annars många gånger kan få av en 

säljare i en fysisk butik, eller genom att titta på plaggets insydda lapp som talar om 

hur plagget ska tvättas.  
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6. SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Slutsatsen har som avsikt att besvara 

studiens syfte. Vidare kommer även förslag till framtida studier att presenteras. 

Vår studie visar att innehållsrik och tydlig information om en webbutiks produkter är 

det viktigaste för att kunna skapa förtroende hos konsumenten. Genom att 

tillhandahålla en tydlig produktinformation, finns förutsättningar för att minska de 

risker som är förknippade med köp i webbutik, då funderingar kring produkten och 

dess egenskaper klargörs via en tydlig produktinformation. När en konsuments 

risktagande reduceras kan även behovet av den fysiska tillgången till produkten avta, 

vilket innebär att en tydlig och innehållsrik produktinformation kan ersätta den hjälp 

som konsumenten kan få av en säljare i fysisk butik. Trots att det är viktigt att 

förmedla ett så förtroendeingivande helhetsintryck som möjligt, har vår studie visat 

att det finns vissa faktorer i produktinformationen som är viktigare än andra. En 

detaljerad produktbeskrivning av produktens egenskaper, samt tydliga bilder, som är 

tagna ur olika vinklar, förbättrar möjligheterna till att skapa ett förtroende på webben.   

6.1 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER  

Generellt sätt har inte särskilt många studier har gjorts om förtroendeskapande inom 

modebranschen på webben. Under studiens gång har det framkommit att det inte 

finns många undersökningar som behandlar svårigheterna av att inte ha någon fysisk 

tillgång till produkten och i synnerhet klädesplagg, vilket är studiens empiriska 

objekt. Det har varit svårt att hitta information angående ett flertal av 

innehållsanalysens faktorer, som exempelvis rekommendationer och dess påverkan på 

konsumenter med avsikt att skapa förtroende. På samma sätt finns det inte mycket 

forskning inom bilder och dess påverkan. Exempelvis, var bilder ska placeras, hur 

placeringen ska se ut, vilken layout eller vilka färger som är mest tilltalande samt hur 

modeller påverkar möjligheterna till förtroendeskapande. Till följd av detta ser vi ett 

tydligt behov av att fler studier bör göras som avser förtroendeskapande inom 

modebranschen på webben.  
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8. BILAGOR 

8.1 BILAGA 1 - KATEGORISERINGSSCHEMA 
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8.2 PRODUKTBESKRIVNINGAR 

8.2.1 BILAGA 2 - BUBBLEROOM 
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8.2.2 BILAGA 3 - NELLY  
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8.2.3 BILAGA 4 - MODEKUNGEN 
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8.2.4 BILAGA 5 - MODEHUS 
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8.2.5 BILAGA 6 – STAYHARD 
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8.3 BILAGA 7 – MAIL FRÅN STAYHARD ”OM FÖRETAGET” 

 

 

 

From: info@stayhard.se 
To: dianaa.t@hotmail.com 
Date: Wed, 25 May 2011 15:05:27 +0200 
Subject: SV: Frågor om företaget.  

Hej Diana,  
  
Tack för ditt mail till oss.  
  
Det stämmer att det inte finns någon kort presentation om oss på vår site ännu, detta är 
däremot på gång då vi arbetar med att ta fram en helt ny webb! Spännande nog   
Men nedan kan du se den presentation som finns om oss på Stayhard.  
  
Stayhards affärsidé är att sälja trendiga kläder och accessoarer i ett brett sortiment via 
främst internet. Vi är kända för god service och modekänsla. Utbudet på omkring 150 
varumärken kommer från både väletablerade modevarumärken och från nya spännande 
designers. Sedan starten 2005 har bolaget växt kraftigt och idag finns Stayhard etablerat 
med försäljningskanaler i Sverige, Danmark, Norge, Finland samt med en gemensam 
försäljningskanal för övriga EU.   
Ha en fortsatt riktigt bra dag! 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Linda 

  
STAYHARD KUNDTJÄNST  
Telefon:  020 -55 45 00  

Fax:       0513-225 01 

 
Mail:  info@stayhard.se 
Web: www.stayhard.se  
Stayhard AB 
Box 33 
524 21 Herrljunga 

Sweden 
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