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Sammanfattning  
 
Bakgrund:   Modebranschen har vuxit till att bli en av dagens mest 

digitaliserade och konsumerade branscher inom e-handel; trots det 

har det visat sig problematiskt för fysiska modeföretag att slå 

igenom online. Detta på grund av de fysiska företagens bristande 

förmåga att anpassa sig till den digitala utvecklingen och det 

förändrade kundbeteende som råder på nätet. E-handeln har gått 

från att sälja varor och jämföra priser online, till att erbjuda 

värdeskapande upplevelser för kunden. I takt med detta har 

konkurrensen drastiskt ökat där kunden har möjlighet att på ett 

okomplicerat sätt förflytta sig och välja mellan flertalet e-

handelsplattformar. Eftersom en ökad förståelse för kunders 

upplevelser inom e-handel kan ge företagen vinstgivande 

konkurrensfördelar blir det allt mer aktuellt för fysiska företag 

inom modebranschen att ta hänsyn till kunders preferenser  

online.  

Syfte:   Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för 

värdeskapande aktiviteter inom e-handel och vad kunder 

värdesätter på e-handelsplattformar. 

Metod:   Studien omfattar en kvalitativ forskningsstrategi med en abduktiv 

forskningsansats. Det empiriska materialet har samlats in med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer och observationer med sju 

respondenter i åldrarna 19-40 år. 

Slutsats:   Utifrån studiens resultat blir det nödvändigt för modeföretag att 

upprätthålla ett utilitaristisk och hedoniskt synsätt för att generera 

värdeskapande aktiviteter. Slutsatserna talar för att de utilitaristiska 

aktiviteterna bör utformas på ett standardiserat sätt, medan de 

hedoniska aktiviteterna gärna får vara av unik och säregen 

karaktär.   

Nyckelord:  E-handel, värdeskapande aktiviteter, kundvärde, modebranschen    
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Abstract   
 

Background:  Even though the fashion industry has grown to become one of the 

most digitized and consumed industries in the world, it seems to be 

an issue for physical fashion companies to break through within e-

commerce. This is due to the lack of ability for physical companies 

to adapt to the digital development and the changing customer 

behavior prevailing on the internet. E-commerce has gone from 

selling goods and comparing prices online, to provide value-

creating experiences for customers. As a result, the competition 

has drastically increased, which makes the customer able to easily 

move and choose between a variety of e-commerce platforms. As 

an increased understanding of customer experience in e-commerce 

can provide profit-sharing competitive advantages, it is important 

for physical fashion companies to take customer preferences into 

account.  

Purpose:   The aim of this study is to generate an understanding of value-

creating activities in e-commerce and what customers value on e-

commerce platforms. 

Methodology:  This thesis is based on a qualitative research strategy with an 

abductive research approach. The empirical material has been 

collected by means of semi-structured interviews and observations 

with seven respondents in the ages between 19 and 40 years.  

Conclusion:   Based on the results of the study, it is necessary for fashion 

companies to maintain an utilitarian and hedonic approach to 

generate value-creating activities. The conclusions indicate that the 

utilitarian activities should be designed in a standardized manner, 

while the hedonic activities rather should keep an unique and 

distinctive approach. 

Keywords:   E-commerce, value-adding activities, customer value, fashion 
industry  
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1. Inledning 
“Alla måste stå på tå när det gäller e-handel och digitalisering. Det krävs långt mycket mer 

än att ha en sajt där man säljer sina kläder för att klara konkurrensen.”  

- Kajsa Åström, journalist på Habit 

 

1.1 Problembakgrund  
Internet har utvecklats till att bli ett nödvändigt verktyg i det västerländska samhället och 

numera använder många människor internet dagligen för arbete eller privata ändamål. Att det 

svenska samhället blivit alltmer digitaliserat påvisas i en undersökning från år 2017. Där 

talade resultatet för att så gott som alla svenskar använder internet upp till pensionsåldern, 

men även inom den äldsta åldersgruppen vilket är 76 år och äldre (Davidsson & Thoresson 

2017, s. 5). Denna digitalisering, vilket kan förklaras som integrationen av digitala 

teknologier som är kopplade till internet och leder till nya värden så som till exempel 

tillgänglighet, nåbarhet och transparens, har därmed intagit en stor roll i dagens 

samhällsutveckling. Det förändrade digitala klimatet innefattar även en omställning inom 

branscher på arbetsmarknaden och enligt Brynjolfsson, Hu och Rahman (2013) är 

digitaliseringen förklaringen till det omfattande skifte som skett i detaljhandeln. Detta 

bekräftar även Ericsson och Sundström (2015) genom att beskriva handelns genomgripande 

förändringsfas som ett resultat av den ökade digitaliseringen i samhället.  

 

I kapp med digitaliseringen har detaljhandelsmarknaden introducerats för en rad olika 

teknologier. En av de mest aktuella innovationerna är e-handel, vilket syftar till transaktionen 

av varor och tjänster genom elektronisk kommunikation (Djist et al. 2007, s. 125). E-handel 

tillkom som fenomen redan under tidigt 1990-tal, men det var mellan åren 1995-1999 som 

företag började utveckla hemsidor med intentionen att sälja varor och tjänster online. Under 

samma tid lanserade Amazon världens största internetbaserade bokhandel som kort därefter 

följdes av auktionsplattformen eBay samt datorföretaget Dell (Stewart & Tian 2008, s. 3). I en 

artikel skriven år 1997 av Balasubramanian, Bronnenberg och Peterson framställs framförallt 

böcker som de mest konsumerade varorna på internet, men även digitala varor i form av 

dataprogram. Likaså beskriver Rajaraman (2005) böcker, musik och leksaker som 1990-talets 

mest dominerande varor på nätet. Under detta tidsskede kännetecknades e-handeln 

övergripande av två aspekter: unika produkter och priskonkurrens. Dels fungerade e-handeln 
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som en plattform för nischade produkter som var svåra att erhålla genom traditionell 

butikshandel. Samtidigt tillät den kunder att effektivt söka efter olika prisalternativ för att 

erhålla det bästa priset, vilket ledde till en kraftig priskonkurrens mellan e-handelsföretagen 

(Balasubramanian, Bronnenberg & Peterson 1997, s. 330-336).  

 

I och med e-handelns utveckling under 2000-talet skedde däremot en förändring gällande 

utbudet av varor (Bakos 2001, s. 69). Modebranschen trädde fram och växte sig större, trots 

tidigare prognoser som talade för att experimentella produkter som kläder, ansågs omöjliga att 

sälja online (Duarte, Miguel & Ribeiro 2017, s. 158). Framgången berodde främst på 

modebranschens kapacitet att anamma nya strategier, däribland att anpassa produkter till den 

stora massan. Modeföretagen lyckades samtidigt skapa behovsanpassade produkter som 

involverade konsumenterna i produktutvecklingen. Även om dessa strategier har tillämpats i 

flertalet branscher har modebranschen större potential att individanpassa produkter på grund 

av dess mångsidighet och expressiva uttryck (ibid. s. 159). Faktum är att idag, cirka 15 år 

senare, har modebranschen intagit rollen som en av de främst digitaliserat utvecklade 

branscherna inom e-handeln. I Sverige är modebranschen det segment som dominerar den 

totala e-handeln där 37% av de svenska konsumenterna på e-handelsplattformar uppges 

handla kläder och skor (Blom 2018, s. 15). Trots att branschen har en lägre tillväxttakt än de 

mindre utvecklade branscherna förväntas den växa med 15% år 2018, vilket är en av de 

starkaste tillväxttakterna på flera år. Detta kan grunda sig i de etablerade, fysiska 

modekedjornas kraftfulla satsning på e-handel, men även i de nya aktörerna som tillträtt 

marknaden med ny teknik och nya koncept (ibid. s. 7).  

   

”Butiksdöden, nya kundbeteenden och den pågående digitaliseringsprocessen är på allas 

läppar. Visserligen är det ämnen som engagerar hela handeln, men i modebranschen tycks de 

vara särskilt brännande.”  

 - Sara Brännström, journalist på Svenska Dagbladet  

   

Det finns däremot de som fortfarande föredrar traditionell butikshandel framför e-handel, på 

grund av den personliga kontakten och service som fysiska klädbutiker erbjuder (Blom 2018, 

s. 15). Även Alhinho et al. (2017) belyser bristen av mänsklig kontakt och tillit som en 

anledning till att konsumenter inte genomför köp på internet. Den fysiska interaktionen med 

produkten och bristen på expertisinformation kan utvecklas till barriärer inom e-handel, vilket 

kan leda till en större riskuppfattning och ett minskat konsumentnöje i köpprocessen. Det 
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finns dock teknologiska innovationer som möjliggör en typ av översättning av variabler från 

klädbutikernas fysiska atmosfär så som färg, ljud och ljus. Dessa atmosfäriska signaler 

påverkar kundattityder vid besök av hemsidor samt ökar nivån av tillfredsställelse hos kunden 

(Blázquez 2014, s. 99). Trots detta har det visat sig besvärligt för fysiska, etablerade 

modeföretag att nå innovativa genombrott inom e-handeln. Traditionella klädbutiker använder 

sig av inkrementella reformer där de tenderar att tro att konsumenterna alltid kommer stanna 

hos dem. Detta blir problematiskt då kundernas förväntningar har omdefinierats i och med det 

digitala handelsskiftet (Rigby 2011 s. 66). Kundbeteendet har gått ifrån att köpa varor och 

jämföra priser online, till att istället eftersöka en fulländad kundupplevelse (Balasubramanian, 

Bronnenberg & Peterson 1997, s. 336; Jonsson, Stoopendahl & Sundström 2015, s. 98). 

Blázquez (2014) bekräftar detta genom att beskriva hur kunder inom e-handel förväntar sig 

mer från sina shoppingupplevelser jämfört med de konventionella kunderna. Nya studier 

menar även att genom en ökad förståelse för kunders upplevelser på nätet kan företagen 

erhålla vinstgivande konkurrensfördelar (Hellström, Hjort & Vakulenko 2017, s. 2). Således 

blir det alltmer aktuellt för fysiska företag inom modebranschen att anpassa sig efter den 

digitala utvecklingen genom att ta hänsyn till kunders preferenser online (Rigby 2011, s. 66-

68). 

 

1.2  Problemdiskussion  
Som tidigare nämnts har e-handeln genomgått en förändring gällande både utbudet av varor 

och kundbeteende. Modebranschen har vuxit fram till att bli allt mer omfattande och kunder 

förväntar sig upplevelser av högre kvalitet på nätet på grund av den utvecklade teknologin 

(Duarte, Miguel & Ribeiro 2017, s. 158; McLean & Wilson 2017, s. 602). Ur den aspekten 

spelar kundupplevelsen en central roll då den påverkar kundens attityder gentemot e-

handelsplattformar (Chen 2015, s. 107). Kundupplevelsen, som utvärderas av kunden genom 

upplevt kundvärde, kan förklaras som en bedömning av själva shoppingupplevelsen (ibid. s. 

113). Eftersom olika hemsidor erbjuder olika typer av funktioner och utföranden kan de 

påverka kundens upplevelser och attityder på olika sätt. Därmed tenderar det genererade 

kundvärdet att variera från hemsida till hemsida och på så sätt uppstår en konkurrens bland e-

handelsföretagen (ibid. s. 108-109). Denna konkurrenskraftiga bransch leder till att kunden 

har möjlighet att välja mellan ett flertal alternativa e-handelsplattformar och det blir 

följaktligen nödvändigt för företagen att utforma strategier anpassade efter kundens behov 

(Cao, Seydel & Zhang 2005, s. 645; Ericsson et al. 2013, s. 853). Hur dessa upplevelser 
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specifikt ska vara utformade för att anses värdeskapande eller inte för kunden är däremot 

odefinierat. Tidigare forskning kan dock fastställa att onlinekunders shoppingbeteende är av 

mer undersökande karaktär där de söker sig fram och förflyttar sig mellan olika plattformar 

utan fysisk begränsning. De värdesätter således variation i högre grad än de konsumenter som 

handlar i fysisk butik. Dessutom betraktar e-handlande konsumenter sin shoppingupplevelse 

på ett övergripande plan där de strävar efter en konsekvent erfarenhet mellan olika plattformar 

(Blázquez 2014, s. 100).  

 

En stor del av tidigare forskning har även utgått från företagens perspektiv. Den har fokuserat 

på hur företag med hjälp av strategier kan utforma e-handelsplattformar för att möta 

kundernas behov och skapa kundvärde online. Övergripande begrepp så som effektivitet, 

funktion, användbarhet och gränssnitt har pekats ut som grundläggande byggstenar för att 

generera kundvärde och framgång inom e-handel (Colla & Lapoule 2012, s. 845). Däribland 

återfinns DeLone och McLeans erkända, uppdaterade modell ISS (Information Systems 

Success) innehållande dimensioner av systemkvalitet, informationskvalitet, användarnöjdhet, 

individuell påverkan och organisatorisk påverkan (Liu, Wang & Wang 2016, s. 628). Även 

generella tjänster så som tillgänglighet och snabba leveranser har påvisats ge upphov till 

framgång inom e-handel (Ericsson et al. 2013, s. 853).  

 

Chen (2015) bemöter dock detta företagsbaserade perspektiv som problematiskt då 

kundvärdet erhålls genom kundernas upplevelser. Han påstår att företagen har möjlighet att 

upprätthålla en konkurrenskraftig position genom att införliva ett mer koncentrerat 

förhållningssätt gentemot värdeskapande aktiviteter för kunder. Även Altin Gumussoy et al. 

(2010) menar att e-handelsplattformars användargränssnitt måste anpassas efter kundens 

förväntningar för att uppfattas som värdeskapande. Frågan är dock hur dessa aktiviteter 

konkret ska utformas? Tidigare studier inom fältet har främst resulterat i företagsinriktad 

forskning, där en rad olika strategier sägs möta kundernas behov och skapa kundvärde online. 

Dock finns det lite kunskap om vilka aktiviteter kunder faktiskt föredrar eller inte på hemsidor 

(Cao, Seydel & Zhang 2005, s. 645). Genom att skapa förståelse för kundens upplevelse på e-

handelsplattformar kan modeföretag utveckla värdefulla aktiviteter som motsvarar kundens 

förväntningar till fullo. Det blir följaktligen en intressant aspekt att undersöka vilka 

utmärkande aktiviteter kunder uppfattar som värdeskapande inom e-handel i modebranschen 

samt hur dessa aktiviteter är utformade.  
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1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för värdeskapande aktiviteter inom e-handel 

och vad kunder värdesätter på e-handelsplattformar. 

 

1.4 Frågeställning  
Vad uppfattar kunder som värdeskapande aktiviteter inom e-handel? Och hur är dessa 

aktiviteter utformade?  
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2. Teori  
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för insamling av empiri och analys. 

Det teoretiska kapitlet inleds med en redogörelse för det hedoniska och utilitaristiska 

synsättet på kundvärde ur Hirschman och Holbrooks perspektiv, med inslag från Blázquez 

samt andra författare. Detta följs av Schneider och Valacichs teori “Utformning av 

webbsidor för att möta konsumenters behov online” med tillhörande huvudkategorier: 

effektivitet, logik och estetik. Dessa tre begrepp tar form i Preece, Rogers och Sharps teori om 

användbarhet. För att bemöta studiens syfte har begreppen effektivitet och logik 

kompletterats med begreppen: prestationsförmåga, inlärningsgrad, funktionalitet och 

minnesförmåga utifrån Preece, Rogers och Sharps definition. Slutligen har begreppet estetik 

kombinerats med Lantz teori om grafisk profil och språkmanér. Dessa teorier sammanflätas 

till ett gemensamt teoretiskt ramverk och illustreras genom en egenkonstruerad modell 

skapad av studiens författare vid namn “Bidragande faktorer för värdeskapande aktiviteter 

online”. 

 

2.1 Hedoniska och utilitaristiska värden    
Konsumentbeteendet blir allt mer centralt för återförsäljare att beakta och genom att förstå 

konsumentbeteenden kan vissa kundvärden utrönas (Goodstein et al. 2009, s. 15; Blázquez 

2014, s. 101). Blázquez (2014) menar att kundvärde kan omfattas av kvalitativa, kvantitativa, 

objektiva och subjektiva faktorer som utgör shoppingupplevelsen som helhet. Värdet är därför 

inte begränsat till en produkt utan reflekterar hela konsumtionsupplevelsen. Vidare väljer Qi, 

Qu och Zhou (2014) att definiera kundvärde som värdet ett företags produkt eller tjänst utgör, 

som sedan uppfattas av kunden genom uppfyllda önskemål. Därför kan tillfredsställelse hos 

kunden betraktas som en indikator på kundvärdet (Qi, Qu & Zhou 2014, s. 296).  

 

Den traditionella synen på kundupplevelsen, utilitarism, refererar till att kunden ständigt söker 

efter maximerad nytta i form av en tjänst eller produkts konkreta, funktionella egenskaper. 

Enligt Hirschman och Holbrook (1982) kan det utilitaristiska köpvärdet uppfattas som 

rationellt och uppgiftsorienterat och förknippas ofta med kognitiva och icke-emotionella 

resultat av shopping. Värdet uppfylls genom funktionella funktioner, så som snabb hastighet 

eller pålitlig kvalitet och styrs av aktiviteter relaterade till konkreta aspekter av tjänsten 

(Bruning, Lin & Swarna 2018, s. 3). Dock kan det upplevas bristfälligt att utvärdera en tjänst 

som baseras på emotionella behov med hjälp av funktionella termer (Hirschman & Holbrook 
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1982, s. 94). Därför har det utvecklats ytterligare en aspekt av kundvärde, hedonism, vilket 

syftar till de sensoriska och känslomässiga aspekterna av kundens upplevelse (ibid. s. 92). Det 

hedoniska värdet är mer subjektivt och symboliskt. Det kan återspeglas i mer emotionella 

värden som oftast hänför sig till icke-konkreta aspekter, så som sociala interaktioner och 

behagliga och underhållande estetiska upplevelser (Hirschman & Holbrook 1982, s. 135). Det 

kan även beskrivas som underliggande uppfattningar av obestämd karaktär och upplevs 

därmed som mindre greppbara av kunden (Bruning, Lin & Swarna 2018, s. 3).  

 

Det hedoniska köpvärdet är traditionellt sett förknippat med fysiska butiker, medan kunder 

inom e-handel främst har analyserats ur ett utilitaristiskt perspektiv. Detta synsätt är inte 

längre applicerbart då forskning visar på att e-handeln inte längre hanterar endast funktionella 

värden, även emotionella attribut har utvecklats inom e-handel. För att skapa kundvärde kan 

en hemsidas hedoniska element påverka kundernas känslomässiga och kognitiva tillstånd. 

Detta är av stor betydelse inom modebranschen, där kläder ofta klassificeras som 

höghedoniska produkter på grund av dess symboliska egenskaper. Dock är funktion en central 

aspekt inom modebranschen och därför är dessa produkter likaså av utilitaristisk karaktär. 

Således argumenterar Blázquez (2014) för att bägge värden bör tas i beaktning för att förstå 

den kompletta kundupplevelsen. Därmed blir det hedoniska och utilitaristiska synsättet av 

intresse för denna studie då det skapar en nyanserad bild av hur aktiviteter kan upplevas ur 

kundens perspektiv.  

 

2.2 Bidragande faktorer för värdeskapande aktiviteter online  
Med det hedoniska och utilitaristiska synsättet som övergripande perspektiv 

har Schneider och Valacich’s (2018) teori Utformning av webbsidor för att möta 

konsumenters behov online tillämpats som huvudsaklig teori för att undersöka värdeskapande 

aktiviteter online. Teorin grundar sig i verktyg för hur företag kan utforma hemsidor för att 

förbättra kundernas upplevelse på e-handelsplattformar. Teorin utgår från tre översiktliga 

kategorier, effektivitet, logik och estetik, som enligt teorin syftar till hemsidans användbarhet 

och i kombination med varandra bidrar till värdefulla konsumentupplevelser. Kategorierna 

effektivitet och logik har kombinerats med Preece, Rogers och Sharps (2015) teori avseende 

följande begrepp: prestationsförmåga, inlärningsgrad, funktionalitet och minnesförmåga. 

Därefter har estetik kombinerats med Lantz (2014) teori om grafisk profil och språkmanér 

online. Dessa ovannämnda teorier har sammanflätats till ett komplett teoretiskt ramverk 
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genom en egenkonstruerad modell skapad av studiens författare (Se Figur 1). Modellen vid 

namn Bidragande faktorer för värdeskapande aktiviteter online har sammanställts i en figur 

för att simplifiera och illustrera hur teorierna hänger samman. 

 

Figur 1. Bidragande faktorer för värdeskapande aktiviteter online  

 

2.3 Användbarhet  
För att förstå vad kunderna efterfrågar inom e-handel är det viktigt att utveckla en interaktiv 

hemsida. Det kan handla om allt från att utveckla aktiviteter som möjliggör effektivitet för 

kunden, till lärande verktyg som utmanar och motiverar. Preece, Rogers och Sharp (2015) 

påstår att konsumentupplevelsen har utvecklats från att endast behandla användbara 

funktioner, till att även ta hänsyn till funktioner av estetisk och emotionell karaktär. 

Användbarheten är fundamental när det kommer till konsumentupplevelsens kvalitet, men 

även den estetiska upplevelsen är kopplad till hur användarvänlig en hemsida är. 

Sammanfattningsvis kompletterar dessa två komponenter varandra och utgör en enhetlig 

byggsten för värdeskapande kvalitet (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 19). Likaså styrker Dai 

et al. (2016) de estetiska elementens betydelse för konsumentupplevelsen genom att beskriva 

hur nyligen genomförda studier inom e-handel visar på estetikens inverkan på användbarhet. 
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Användbarhet som begrepp syftar till att hemsidan ska vara lätt att förstå samt effektiv och 

tilltalande att använda utifrån kundens perspektiv. Det som användbarhet försöker belysa är 

optimeringen av interaktionen mellan kunden och hemsidan, för att kunden ska kunna utföra 

önskvärda aktiviteter. Teorin presenterar en rad nyckelfaktorer i syfte att identifiera vad som 

kan klassificeras som användbarhet (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 341). Mer specifikt kan 

användbarhet enligt Preece, Rogers och Sharp (2015) brytas ned till följande mål: 

prestationsförmåga, inlärningsgrad, funktionalitet och minnesförmåga. Utifrån Dai et al. 

(2016) resonemang gällande användbarhet inkluderas även estetiken inom denna studie som 

grund för användbarhet.   

 

2.3.1 Effektivitet  
Effektivitet syftar till egenskaper som påverkar webbplatsens prestanda och säkerhet. För att 

en hemsida ska betraktas som framgångsrik, är effektivitet en av de främst grundläggande 

aktiviteterna att ta hänsyn till. På grund av den omfattning av e-handel som råder idag är 

kunder inte benägna att återvända till ineffektiva hemsidor. Hemsidans hastighet är av stor 

vikt då kunder inte har tålamod att vänta på exempelvis att bilder ska ladda. Faktum är att 

studier tyder på att den genomsnittliga längd som en besökare väntar på att en sida ska ladda 

bara är några sekunder. Till exempel bör hemsidan innehålla effektiva aktiviteter i form av 

länkar, begripliga felmeddelanden och samtidigt säkerställa integritet och säkerhet av kundens 

personliga data (Schneider & Valacich 2018, s. 180).  

 

2.3.1.1 Prestationsförmåga  

Prestationsförmåga avser hur väl en tjänst eller produkt stödjer kunden i att utföra en uppgift 

och har pekats ut som en betydande effektivitetsmekanism inom e-handel. Den kan 

exempelvis uppenbara sig när en konsument fyller i nödvändiga personuppgifter vid köp på 

en hemsida, där hemsidan sedan sparar uppgifterna. Vid nästa köp behöver därmed 

konsumenten inte skriva in sina personliga uppgifter igen. Prestationsförmågan syftar till hur 

hög produktivitet en webbplats kan upprätthålla när kunden väl lärt sig hur en produkt eller 

tjänst används. Amazon är en amerikansk e-handelssida som erbjuder funktionen “one-click”. 

Detta innebär att konsumenten med ett klick kan fortsätta handla efter avslutat köp och 

exemplifierar hur en aktivitet kan förstärka effektiviteten och prestationsförmågan på 

hemsidan (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 20).  
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2.3.1.2 Inlärningsgrad 

Inlärningsgraden ämnar till att utvärdera hur enkelt det är att lära sig hur ett system används. 

Den syftar till möjligheten för kunden att ta reda på hur hemsidan fungerar genom att utforska 

gränssnittet och vissa aktiviteter. Då kunden direkt vill komma igång med sina aktiviteter på 

en hemsida bör den fungera på ett sådant sätt att kunden inte behöver anstränga sig alltför 

mycket för att komma ihåg hur hemsidan används. I vissa fall kan människor vara benägna att 

lära sig mer komplexa aktiviteter om dessa stöds av tydliga tillvägagångssätt. Beroende på 

vilken typ av aktivitet som kunden utför, är det viktigt att den är anpassad efter hur mycket tid 

och energi kunden är villig att ägna åt att lära sig den. En central aspekt blir således hur lätt 

eller svårt det är för kunden att lära sig hur hemsidan fungerar med dess aktiviteter (Preece, 

Rogers & Sharp 2015, s. 21). 

 

2.3.2 Logik  

Schneider och Valacich (2018) beskriver logik som aktiviteter som underlättar interaktionen 

med hemsidan. Det betyder att plattformen måste vara utformad på ett sådant sätt att kunden 

enkelt kan navigera sig fram och på ett smidigt sätt använda sig av hemsidans funktioner. 

Funktioner som att beställa produkter med hjälp av ett klick, erbjuda olika betalningsmetoder, 

orderuppföljning samt hjälpfunktioner ökar den uppfattade funktionella bekvämligheten hos 

kunden vid besök på en webbplats. Dessa funktioner är så pass avgörande att det är osannolikt 

att som konsument genomföra en transaktion eller återvända till hemsidan om logiken upplevs 

bristande. På grund av detta är lätthanterliga hemsidor konkurrenskraftiga på marknaden 

(Schneider & Valacich 2018, s. 180-181). 

 

2.3.2.1 Funktionalitet  

Funktionalitet avser förmågan att kunna erbjuda kunden de rätta verktygen för att utföra de 

aktiviteter som är nödvändiga eller efterfrågas. Den undersöker om hemsidan innehåller 

gränssnitt som gör det möjligt för kunden att utföra aktiviteter på det sätt som de vill utföra 

dem. Funktioner som tillåter kunden att fritt kunna experimentera och använda hemsidan på 

ett mångsidigt sätt blir av stor vikt inom användbarhet (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 20).  

 

2.3.2.2 Minnesförmåga   

Minnesförmågan syftar till hur lätt det är att komma ihåg hur en hemsida fungerar, när kunden 

för första gången väl lärt sig hur hemsidan fungerar. Den ser till vilka stödjande funktioner 
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och gränssnitt som utformats för att hjälpa kunden att komma ihåg hur aktiviteter utförs. Om 

kunden inte har använt funktionen på några månader ska den minnas hur den används och inte 

behöva lära sig på nytt. Det är därför viktigt att aktiviteterna inte är utformade på ett diffust 

eller ologiskt sätt. Stödjande ikoner, snabbkommandon och strukturella, valbara menyer som 

är placerade i en logisk ordning kan hjälpa kunden att hitta och utföra vissa aktiviteter på 

hemsidan (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 22). 

 

Vidare avser minnesförmåga främst hemsidor som inte frekvent används (Preece, Rogers & 

Sharp 2015, s. 22). För att förtydliga frekvensen kring inköp delar Gardner, Garrett och Sheth 

(1988) in varor i olika kategorier, som syftar till konsumentens uppfattade risk och förväntad 

ansträngning kring köpet. Produkter i modebranschen klassas som handelsvaror, vilket är 

produkter där konsumenten inte upplever ett omedelbart behov av att inhandla produkten. 

Detta är i kontrast till inköp av dagligvaror, exempelvis toalettpapper eller matvaror, där 

konsumenten måste tillfredsställa behovet direkt. Det upplevda behovet leder till hur frekvent 

produkter inom kategorierna inhandlas och på grund av detta kan hemsidor inom e-handeln 

syfta till hemsidor som inte används frekvent (Gardner, Garrett & Sheth 1988, s. 46-47). 

 

2.3.3 Estetik   

Idén kring estetik grundar sig i att funktionella egenskaper inte räcker för att utvärdera 

kvalitet. Desmond (2003) beskriver hur Maslow ansåg att det mänskliga behovet av estetik är 

minst lika grundläggande som funktionalitet. Ett objekt värderas därmed inte bara utefter dess 

funktion, utan även utifrån dess estetiska värde (Desmond 2003, s. 167-168). Idag, 15 år 

senare, anmärker Schneider och Valacich (2018) på hur viktigt det är att en webbplats är 

estetiskt tilltalande, detta då estetik anspelar på egenskaper som stimulerar konsumenternas 

sinnen. Utformningen av en webbplats kan signalera olika typer av budskap som återspeglar 

företagets image, till exempel professionalism. Därför uppskattar kunder hemsidor som är 

estetiskt tilltalande. Estetiken kan utformas genom olika egenskaper, exempelvis unika 

färgteman, teckensnitt, bakgrunder och högkvalitativa bilder. Dessutom bör webbplatser 

upprätthålla en tydlig, koncis och konsekvent layout för att undvika förvirring (Schneider och 

Valacich 2018, s. 181).  
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2.3.3.1 Grafisk profil  

Lantz (2014) beskriver den grafiska profilen som en aktivitet som ska representera företagets 

kärnvärden och symbolisera en röd tråd som konsekvent löper genom all typ av visualisering i 

företaget. Den visuella utformningen behöver inte endast avspeglas på hemsidan, utan även på 

fysiska attribut så som visitkort och nyhetsbrev. Att kontinuerligt utnyttja en enhetlig 

formgivning med hjälp av exempelvis färg, textsnitt och bild tillskrivs således företaget 

professionalitet i kundens ögon (Lantz 2014, s. 74).   

Vidare innefattar den grafiska profilen bilder som på hemsidan ska tala ett typ av bildspråk. 

Lantz (2014) exemplifierar detta genom en hemsidas startsida, där bilder inom olika 

produktkategorier bör förmedla ett enhetligt karaktäristiskt utseende oavsett motiv på bilden. 

Lantz beskriver en rad olika riktlinjer för den grafiska profilen med anpassning för e-handel, 

vilket är följande: 

o Logotypens olika utföranden, med och utan färg, samt dess placering och storlek 

o Färgscheman  

o Uppsättning av ikoner och dess utföranden i olika sammanhang 

o Teckensnitt för huvudrubrik, mellanrubrik och brödtext  

o Utformning av produktbilder  

o Bildspråk för övriga bilder (ibid. s. 74-75). 

 

2.3.3.2 Språkmanér  

En annan aspekt att ha i åtanke vid utformning av den grafiska profilen är språkmanér. Likaså 

som bildspråket talar för företagets enhetliga image, speglar språket de budskap och 

värderingar som företaget avser att förmedla. Texten ska förmedla företagets 

sammanhängande stil och känsla och därför är det viktigt att skribentens personliga stil inte 

framhävs i texten. Med andra ord ska textspråket anpassas till företagets image och produkten 

de säljer för att förmedla en helhet. Detta kan avspeglas i språkstilar där till exempel en del 

företag väljer att använda låneord från engelskan. Intryck av språkmanér hänger ofta på små 

detaljer inom grammatik så som särskrivning och felstavning, något som kan bilda negativa 

uppfattningar hos konsumenten. Det är därför viktigt att medvetet utforma språket för att 

förmedla en känsla och öka förtroendet hos konsumenten (Lantz 2014, s. 75).   
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2.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis har kundvärdet gått ifrån att endast omfatta det funktionella perspektivet, 

utilitarism, till att även innefatta det emotionella perspektivet, hedonism. Även e-handeln har 

utvecklats till att utvärderas genom både utilitarism och hedonism. Detta då tjänster baserade 

på emotionella behov inte enbart kan utvärderas i funktionella termer. Inom denna studie är 

detta perspektiv på kundvärde av relevans då produkter inom modebranschen ofta är av 

hedonisk karaktär. Med hedonism och utilitarism som utgångspunkt blir det således 

betydelsefullt att se till aktiviteter av både funktionell och estetisk karaktär. För att utvärdera 

vilka aktiviteter en hemsida bör erbjuda för att upplevas som värdeskapande av kunden är de 

övergripande teoretiska kategorierna effektivitet och logik av intresse. Dessa kategorier har i 

sin tur delats upp i underkategorierna prestationsförmåga, inlärningsgrad, funktionalitet och 

minnesförmåga. Avslutningsvis har teorin kombinerats med huvudkategorin estetik, som 

mynnar ut i underkategorierna grafisk profil och språkmanér. Dessa teorier har förenats i en 

modell som studiens författare själva har konstruerat. Modellen föreställer studiens 

sammanställda teoretiska ramverket och illustreras i en figur för att förenkla 

sammansättningen av teorierna. 
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3. Metod  
I detta avsnitt presenteras studiens abduktiva forskningsansats och kvalitativa metodval i 

form av semistrukturerade intervjuer i kombination med observationer för att samla in och 

analysera empiri. Det redogörs även för undersökningens urval och studiens 

tillvägagångssätt. Slutligen avslutas kapitlet med en granskning av forskningsmetoden. 

 

3.1 Abduktiv forskningsansats 
Å ena sidan kan denna studie betecknas som deduktiv, då den utgår ifrån ett teoretiskt 

ramverk. Å andra sidan har inga hypoteser formulerats för att förkasta eller härleda teorin, 

vilket enligt Bryman och Bell (2017) kännetecknar deduktion. Samtidigt uppvisar studien 

induktiva drag, då en induktiv studie enligt Tjora (2012) bör utföras explorativt samt tillämpa 

ett empirinära förhållningssätt vid analysering och bildande av slutsatser. Studien har även 

försökt upprätthålla en öppen interaktion mellan respondent och forskare. Denna 

forskningsansats kan således beskrivas som abduktiv, vilket innebär att studien utgått från en 

specifik teori som spelat en central roll både innan, under och efter den empiriska insamlingen 

(ibid. s. 22-23). 
 

3.2 Kvalitativ forskningsmetod  
Då denna studie ämnar att svara på forskningsfrågorna: Vad uppfattar kunder som 

värdeskapande aktiviteter inom e-handel? Och hur är dessa aktiviteter utformade? är det 

väsentligt att skapa en förståelse för kundernas handlingar och de olika resonemang bakom 

dessa handlingar, snarare än att statistiskt identifiera dem. Detta är ett forskningsperspektiv 

som Dalen (2015) belyser som kvalitativt, då målsättningen med kvalitativ forskning är att 

skapa insikt kring fenomen som angår respondenten och dess sociala verklighet. Medan de 

kvantitativa metoderna ofta behandlar forskarens idéer om vilka kategorier som ska vara 

centrala för forskningsrapporten, kännetecknas kvalitativa studier av ett tolkande synsätt kring 

respondenternas upplevelser för att skapa förståelse för forskningsområdet (Alvesson & 

Sköldberg 2017, s. 17; Tjora 2012, s. 16-17). Med andra ord har denna kvalitativa studie 

syftat till mer än bara beskrivning, då analysen utförts genom att differentiera och nyansera 

det inringande fenomen i avseende att försöka finna motsättningar eller likheter som är 

allmänt dolda inom fenomenets gränser. Analyseringen av data har därmed anspelat på 

författarnas tolkning och reflektion av det respondenten har beskrivit, vilket Lantz (2013) 

beskriver som kvalitativ analysering.  
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3.3 Tvärsnittsdesign: Semistrukturerade intervjuer och observationer  
För att bemöta studiens syfte har tvärsnittsdesign tillämpats som forskningsdesign. Den 

kännetecknas av insamlande av data från mer än ett fall med intentionen att nå fram till en 

samling kvantifierbar data som vidare ska kunna granskas i hopp om att finna olika 

variations- och sambandsmönster (Bryman & Bell 2017, s. 81). Tvärsnittsdesign behandlar 

ofta kvalitativa intervjuer vid ett bestämt tillfälle (ibid. s. 96). För att skapa förståelse för 

värdeskapande aktiviteter online, i kundernas tycke, har semistrukturerade intervjuer i 

kombination med observationer använts för datainsamling. 

 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Intervjuer grundar sig i att forskaren använder samtalsform för att erhålla data i form av 

respondenternas muntliga berättelser (Widerberg 2002, s. 16). Metoden utgår från ett 

fenomenologiskt perspektiv som tillåter forskaren att skapa insikt i respondenternas 

upplevelser (Tjora 2012, s. 82). För att uppnå förståelse berör oftast intervjuerna människors 

upplevelser, känslor, beteenden eller attityder kring ett fenomen (Widerberg 2002, s. 16) och 

intervjuer kan därmed anses som passande för att ringa in kundernas personliga synpunkter på 

och föreställningar av värdeskapande aktiviteter. Inom denna studie har det genomförts flera 

intervjuerna som sedan har sammanflätats till en allmän och gemensam beskrivning av 

värdeskapande aktiviteter online, något som Thomsson (2010) beskriver som ett lämpligt 

tillvägagångssätt för att uppnå en generell förståelse för det utforskade problemområdet.   
  
Inom denna studie har semistrukturerade intervjuer använts som intervjuform, vilket Bryman 

och Bell (2017) belyser som passande för studier som behandlar ett lokaliserat 

problemområde. Dessa typer av intervjuer innebär att forskaren utformar en intervjuguide 

baserad på specifika teman som intervjun ska beröra, dock har respondenten frihet att utforma 

svaren som denne vill under intervjuns gång (Bryman & Bell 2017, s. 454). Det har dock 

bibehållits en viss flexibilitet under intervjuerna, då semistrukturerade intervjuer tillåter 

avvikelser från intervjuguiden och oplanerade följdfrågor enligt Bryman och Bell (2017). 

Detta om exempelvis respondenten kommer in på ett tema eller område som från början inte 

ansetts intressant, men kan komma att vara av betydelse då respondenten upplever det som 

viktigt (Tjora 2012, s. 81). 
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3.3.2 Observationer 

Under vardera intervju tilldelades respondenten ett digitalt uppdrag i form av att inhandla en 

produkt på en utvald e-handelsplattform, vilket observerades av studiens författare. 

Observationen har varit av användning för att explorativt undersöka respondentens beteende 

och handlande i dennes naturliga miljö, vilket är information som enligt Davidsson och Patel 

(2011) kan vara svår att helt och hållet delges via intervjuer. Denna information var av 

betydelse då studien är menad att undersöka kundens upplevelse. Att komplettera intervjuerna 

med observationen har därmed utförts i syfte att uppnå ett mer nyanserat och omfattat 

empiriskt material. Observationen planerades i förväg och insamlingen av information skedde 

systematiskt, vilket Davidsson och Patel (2011) beskriver som ett krav inom 

observationsundersökningar. 
 

3.4 Urval av respondenter  
Populationen, som övergripande kan beskrivas som basen av de enheter som urvalet görs ifrån 

(Bryman & Bell 2017, s. 191), består i denna studie av alla människor som ämnar att besöka 

e-handelsplattformar. Med andra ord är populationen i det här fallet i princip omätbar. 

Eftersom forskningsområdet berör värdeskapande aktiviteter, vilket inte direkt behöver 

omfatta själva köpprocessen, är det därmed inget krav att populationen ska utgöras av 

respondenter som handlar online. Således består populationen av alla människor som avser att 

besöka e-handelsplattformar. 
 
Vid mer omfattande statistiska undersökningar förekommer det tydliga riktlinjer kring hur ett 

urval ska göras för att avspegla populationen på ett representativt sätt. Vid kvalitativa 

intervjuer finns inga sådana riktlinjer, utan representativiteten återfinns i vad som kallas 

“mättnad” (Ahrne & Svensson 2015, s. 41-42). Mättnaden uppnås när forskarna inte längre 

får ut ny kunskap ur intervjuerna och när intervjuerna i stor utsträckning behandlar samma sak 

(Repstad 2007, s. 92). Inom den empiriska insamlingen för denna undersökning uppkom en 

mättnad efter sju stycken respondenter. 
 
Trots att riktlinjerna vid urval är diffusa inom kvalitativ forskning belyser McCracken (1988) 

en del tumregler att förhålla sig till vid val av respondenter. Dessa riktlinjer har påverkat valet 

av respondenter i form av att de ska vara främmande för författarna och de andra 

respondenterna samt inte bära på avsevärt mycket kunskap inom forskningsområdet. Detta för 
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att motverka risken för vinklade svar från respondenterna utifrån relationen till intervjuaren 

eller kunskapen inom ämnet. Dock eftersöktes respondenter som brukar handla online eller 

besöka e-handelsplattformar, då ett intresse för e-handel kan tänkas bidra till åsikter kring 

vilka aktiviteter som är värdeskapande och inte. Respondenterna har även valts ut i kontrast 

gällande faktorerna kön, ålder och huvudsaklig sysselsättning. Detta med intentionen att 

skapa en spridning mellan respondenterna (McCracken 1988, s. 37). De utvalda 

respondenterna presenteras i tabellen nedan: 
 
Namn Kön Ålder Huvudsysselsättning 
Ida Kvinna 19 Studerande 
Amanda Kvinna 22 Arbetande   
Simon Man 25 Studerande  
Linda Kvinna 28 Studerande  
Johan Man 31 Arbetande   
Annika Kvinna  32 Arbetande  
Oscar  Man 40 Arbetande  

 

3.5 Studiens tillvägagångssätt  

3.5.1 Utformning av intervjufrågor 

Inledningsvis utformades en intervjuguide som stöd för de semistrukturerade intervjuerna. 

Med det teoretiska ramverket som utgångspunkt identifierades till en början tre övergripande 

teman för intervjun: effektivitet, logik och estetik. Dessa tre teman formulerades i syfte att 

återspegla den valda teorin för studien och låg till grund för vidareutveckling av 

intervjufrågorna. Antalet teman begränsades till tre stycken, då Jacobsen (1993) belyser att 

allt för många teman har en tendens att övergå till förberedda frågor istället för att uppfylla sin 

funktion. Dessa teman utgjorde en bas för formuleringen av de specifika intervjufrågorna (se 

Bilaga 1). Frågeformuläret inleddes med uppvärmningsfrågor som berörde biografiska 

faktorer så som ålder och yrke, något som McCracken (1988) rekommenderar då detta skapar 

trygghet hos respondenten. Han förklarar även hur biografiska faktorer kan komma till 

användning vid analysering och tolkning av den insamlade datan. Efter 

uppvärmningsfrågorna var avsikten att försöka ge respondenten möjlighet att beskriva sina 

upplevelser fritt utan specifika direktiv, för att senare kunna fördjupa sig i de olika teman. 

Som resultat av detta utvecklades frågor av öppen karaktär, även benämnt som “grand-tour” 

frågor enligt McCracken (1988). 
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Då denna studies forskningsområde berör ämnen och termer som kan anses självklara för 

respondenten, kan det enligt McCracken (1988) behövas frågor som vägleder respondenten in 

på de önskvärda kategorier forskarna efterlyser. För att belysa kategorierna inlärningsgrad, 

prestationsförmåga, funktionalitet, grafisk profil och språkmanér, fortlöpte intervjuguiden 

med sådana typer av framkallande frågor. Kategorin minnesförmåga inkluderades inte som en 

fråga i intervjun då det är ett begrepp som ofta förekommer inom andra kategorier. Därför har 

just den kategorin behandlats och uttolkats ur andra intervjusvar. En annan strategi som 

användes vid utformningen av framkallande frågor utifrån McCracken’s (1988) 

rekommendationer, var att be respondenten beskriva en incident när respondenten känt sig 

frustrerad över att en hemsida inte fungerat som förväntat. Detta för att få fram vad 

respondenten själv tycker är relevant att belysa kring värdeskapande aktiviteter på en 

hemsida. I samband med planerandet av intervjuerna genomfördes även en pilotstudie som 

avslutades med feedback från respondenterna, i syfte att säkerställa att intervjufrågorna var 

tydligt utformade. Avslutningsvis skapades ett informationsformulär som respondenten skulle 

få ta del av innan intervjun började, innehållandes vad Davidsson och Patel (2011) 

karakteriserar som forskningsetiska hänsynstaganden. Formuläret förhåller sig till information 

som upplyser respondenten om studiens syfte, konfidentialitet samt respondentens möjlighet 

att själv bestämma över sin medverkan (se Bilaga 2).  
 

3.5.2 Utformning av bildmaterial och digitalt uppdrag 

Enligt Jacobsen (1993) kan rekvisita fungera som ett effektivt styrmedel då det öppnar upp för 

möjlighet att prata om något konkret där respondenten engageras. Då e-handeln är ett 

praktiskt område, snarare än ett teoretiskt, kan det vara svårt för respondenterna att under 

intervjuerna visualisera somliga situationer som uppstår inom e-handeln. För att få fram ett 

intervjuunderlag som stimulerar respondenterna manipulerades därför 15 stycken bilder 

föreställandes startsidan på e-handelsplattformar samt hemsidans kategoriutformning. 

Formgivningen av hemsidors startsida och kategoriutformning har ofta en tendens att skilja 

sig åt avseende både estetiska och funktionella aktiviteter. Därför valdes kontrasterande 

hemsidor ut för att visa på dessa skillnader för respondenterna med intentionen att skapa 

diskussion. Ett urval av det manipulerade bildmaterialet presenteras under rubriken 4. 

Resultat och analys.  
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Eftersom inledningen i denna studie illustrerar problemet gällande värdeskapande aktiviteter 

hos företag i modebranschen, har företag inom denna bransch valts ut för intervjun. De 

utvalda företagen är även så kallade “click-and-mortar” företag, vilket innebär att de har gått 

ifrån att vara traditionella butiker till att även erbjuda onlinehandel (Schneider & Valacich 

2018, s. 171-172). Förutom kravet på hemsidornas olikheter gällande visuell utformning har 

även företagen valts ut för att generera en spridning gällande prisklass av varor. För att 

minimera risken att respondenterna skulle känna till och ha en förförståelse för företagens 

hemsida, har företag som kan anses mindre framträdande inom modebranschen gällande e-

handel valts ut. Eftersom syftet var att respondenterna skulle fokusera på de värdeskapande 

aktiviteterna på bilderna och inte påverkas av personliga åsikter kring varumärket, 

exkluderades företagens varumärken från bilderna genom redigering i bildprogrammet 

Photoshop. De företag som valdes ut för bildmaterialet är följande: Esprit, Ganni, Gant, 

Massimo Dutti, MaxMara, Saint Tropez och Veromoda. 
 
Inför intervjun förbereddes även det digitala uppdrag som skulle observeras av studiens 

författare. Som tidigare nämnts gick uppdraget ut på att låta vardera respondent inhandla en 

produkt från utvalda företag. Uppdraget utfördes genom att antingen inhandla en vårkappa 

från företaget BikBok eller en vardagsväska till skolan eller jobbet från företaget Sandqvist. 

Även dessa företag valdes ut inom ramarna för ovannämnda kriterier. 
 
3.5.3 Intervjuernas och observationernas genomförande  
Respondenterna kontaktades på olika sätt. Dels via en facebookgrupp som är inriktad på 

sociala medier, samt via bekantas vänner. Det bokades möten med respondenterna via mail 

och mötena ägde rum på olika platser beroende på respondenternas tillgänglighet. De sju 

intervjuerna ägde rum under tidsperioden 3 april - 24 april 2018. Alla intervjuer skiljde sig 

tidsmässigt åt, men höll sig inom ramen för 40-50 minuter. 
 
Vid intervjutillfällena fanns de två författarna på plats. För att minimera eventuell förvirring 

agerade den ena författaren intervjuare där denne utgick från intervjuguiden. Den andra 

författaren fick i uppdrag att på avstånd endast lyssna och föra anteckningar för att inte störa 

intervjun. Intervjun inleddes med en kort presentation av ämnet som forskningsrapporten 

baseras på. Vidare fick respondenten ta del av de forskningsetiska hänsynstaganden för att 

klargöra dennes rättigheter gällande intervjun. I samband med detta ställdes även frågan om 
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en ljudinspelning fick göras, vilket alla respondenter godkände. Att spela in intervjuer sker för 

att försöka få med samspelet mellan intervjuare och respondent på band samt minimera risken 

för att förbise relevant fakta (Jacobsen 1993, s. 195). Ljudinspelningar gör det även möjligt att 

kunna fokusera på respondenten och inte distraheras av att behöva anteckna samt att kunna 

ställa uppföljningsfrågor och observera kroppsspråk (Repstad 2007, s. 93). Därför spelades 

samtliga intervjuer in via mobiltelefon. 
 
Efter introduktionen fick respondenten i lugn och ro utföra uppdraget ensam utan 

intervjuarens närvaro. Uppdraget spelades in i form av en skärminspelning med 

datorprogrammet QuickTime Player och när respondenten var klar gick respondenten och 

intervjuaren igenom skärminspelningen tillsammans. Under genomgången fanns det utrymme 

för respondenten att kommentera och intervjuaren att ställa frågor. Efter uppdraget fortlöpte 

intervjun med hjälp av frågorna från intervjuguiden i kombination med det manipulerade 

bildmaterialet. De utskrivna bilderna placerades då ut på bordet sorterat i kluster avseende de 

tre övergripande teman som identifierats för intervjun: effektivitet, logik och estetik. 

Klusterna tog form i bland annat kategoriutformning, färg och typsnitt. Bilderna presenterades 

i kluster för att visa på skillnader mellan de utvalda hemsidornas utformning gällande dessa 

teman. Intervjun avslutades med att respondenten fick förfrågan om att lägga till något, ställa 

frågor eller ändra sig kring anonymitet. De blev även informerade om projektets framtid samt 

tilldelade kontaktuppgifter om de skulle vilja ställa frågor eller lägga till något i efterhand. 

 

3.6 Analysering av intervjuer  
Analyseringen av den insamlade datan inleddes med transkribering. Då Bryman och Bell 

(2017) rekommenderar att insamlingen och analyseringen av data sker parallellt 

transkriberades ljudupptagningen omgående efter varje genomförd intervju. Parallellt med 

transkriberingen av ljudinspelningarna sammanställdes de anteckningar som förts under 

intervjuerna för att gemensamt bilda ett empiriskt underlag. Därefter komprimerades empirin 

på så sätt att huvuddragen av materialet sammanfattades till kortare punkter. Detta för att 

lättare kunna börja urskilja relevanta mönster, kategorier och teman i materialet. För att 

underlätta analyseringsunderlaget ytterligare organiserades punkterna in i kategorier. 

Kategorierna fungerade därmed som ett strukturerat, analytiskt ramverk för analysen (ibid. s. 

491-493). Ur dessa kategorier kunde specifika teman identifieras för att sedan sättas i relation 

till dels det teoretiska ramverket och problemområdet, men även i relation till varandra. 
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3.7 Granskning av forskningsmetod 
Den empiriska insamlingen av data har skett genom förstahandskällor, det vill säga genom 

semistrukturerade intervjuer, för att belysa och skapa förståelse för problemområdet. 

Huruvida resultatet av dessa intervjuer kan anses korrekt beror på flertalet faktorer. Bryman 

och Bell (2017) tar upp kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmering, vilka 

denna studie har utvärderats ifrån.  
 

3.7.1 Tillförlitlighet  

Att skapa tillförlitlighet i en forskningsrapport innebär att den ska uppfattas som trovärdig och 

återspegla den sociala verklighet som studeras (Bryman & Bell 2017, s. 381). För att stärka 

tillförlitligheten har en kombination av intervjuer och observationer genomförts, vilket 

Davidsson & Patel (2011) benämner som triangulering. Fenomenet har även undersökts av 

två författare istället för en, vilket genererar ett rikare underlag. 
  
Enligt Bryman och Bell (2017) finns det en risk för att material från semistrukturerade 

intervjuer kan gå till miste eller feltolkas. Under intervjuernas gång har därför båda författarna 

varit närvarande. Intervjuerna har spelats in och transkriberats av båda författarna, något som 

görs för att bekräfta att båda författarna har uppfattat resultaten på ett korrekt sätt enligt 

Bryman och Bell (2017). Författarnas transkriberingar har senare jämförts med varandra för 

att säkerställa att anteckningarna är konsistenta. Denna överensstämmelse mellan registrering 

av svar kan minimera eventuella tolkningsskillnader (Davidsson & Patel 2011, s. 104). 

Respondenterna har även fått möjlighet att ta del av forskningens resultat då de inför intervjun 

informerats om sitt deltagande och hur intervjumaterialet skulle användas. De fick även chans 

att kontakta intervjuaren efter intervjun för att lägga till eller ändra information i efterhand. 

En annan aspekt som bör tas i beaktning är att respondenter inte alltid är sanningsenliga, om 

de exempelvis glömt vad som faktiskt hände, eller om de vill framställa sig själva som bättre 

inför intervjuaren genom att vinkla sina svar (Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 239). För att 

undvika en sådan situation har respondenter utan anknytning till varken intervjuaren eller 

varandra valts ut för studien. 
 
3.7.2 Pålitlighet  

Pålitlighet syftar till i vilken utsträckning studien kan uppnå likartade resultat vid ett senare 

tillfälle (Bryman & Bell 2017, s. 70). Om studien skulle genomföras inom en snar framtid 
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skulle förmodligen resultaten förbli desamma, därför är det viktigt att skapa en utförlig och 

tillgänglig redogörelse av forskningsprocessens alla delar. Rapporten har genomgående 

motiverat för olika beslutsunderlag och samtidigt strävat efter en empirinära strategi genom 

transkribering och intervjuanteckningar, för att delge så mycket relevant information som 

möjligt till läsaren. I linje med Bryman och Bell’s (2017) resonemang kring att stärka 

pålitligheten har även andra forskningskollegor under forskningsprocessen kontinuerligt 

opponerat och kritiskt granskat rapportens innehåll för att bedöma kvaliteten i 

tillvägagångssätten och de resultat som framförts. Trots att dessa aspekter stödjer pålitligheten 

går det inte att bortse från att e-handeln figurerar i en föränderlig kontext där den ökade 

digitaliseringen kan leda till förändrade framtida resultat. 
 

3.7.3 Konfirmering  

Objektivitet är något som kan vara svårt att uppnå i kvalitativ forskning, men forskarna bör 

ändå försöka säkerhetsställa att personliga värderingar inte påverkar utförandet eller slutsatser 

av studien (Bryman & Bell 2017, s. 382-383). För att särskilja författarnas tankar, 

respondenternas svar och övrig forskning har det tydligt refererats under hela 

forskningsrapporten. Även om intervjun har utgått från definierade frågor och teman har det 

funnits utrymme för uppföljningsfrågor och frågorna har varit öppet ställda för att låta 

respondenten fritt uttrycka sina tankar. 
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4. Resultat och analys   
Inom detta avsnitt presenteras och analyseras det insamlade empiriska materialet, samt sätts 

i relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Empirin och analysen redovisas 

med hjälp av dels de teoretiska begreppen, men även de teman som härlett ur empirin. De 

teoretiska begreppen avser hedonism och utilitarism, prestationsförmåga, funktionalitet, 

minnesförmåga och inlärningsgrad, grafisk profil och språkmanér. Dessa följs av följande 

teman vid namn processutformning, effektivitet och säkerhet, produktkategorier, filtrering, 

produktinformation, startsida, översiktssida och produktbilder, typsnitt och textstorlek samt 

språk. 

 

4.1 Hedonism och utilitarism   
Intervjuerna inleddes med att respondenterna tillfrågades om hur ofta de genomför köp via e-

handel samt hur ofta de besöker e-handelshemsidor inom modebranschen. En stor likhet i 

respondenternas svar var att alla utförde köp via e-handelsplattformar relativt sällan i 

förhållande till hur ofta de besöker dem, vilket varierade från mindre än en gång i månaden 

till varannan vecka. Dock svarade tre respondenter att de besöker e-handelshemsidor dagligen 

och resterande mellan cirka en till tre gånger i veckan. Detta tyder på att alla respondenter är 

frekventa besökare, vilket återspeglades i intervjuerna då de hade mycket synpunkter gällande 

e-handel och vilka aktiviteter de upplever som värdeskapande och inte.  

 

Vidare fortlöpte intervjuerna med att respondenterna fick generellt berätta om vad de anser är 

allra viktigast på hemsidor som erbjuder e-handel. Något som distinkt utmärkte alla svar var 

att respondenterna kommenterade både något estetiskt och funktionellt.  

 

“Det är viktigt att det fungerar bra att söka fram saker, hemsidan måste ha ett tydligt sökfält 

som är tydligt markerat och enkelt att nå. Den ska inte heller bugga. Och hemsidan måste 

vara snygg! Det ska liksom vara en upplevelse att vara inne på den”  

- Linda, 28 år 

 

Så som Blázquez (2014) fastställer kan kundvärdet omfattas av kvalitativa, kvantitativa, 

objektiva och subjektiva faktorer vilket utgör shoppingupplevelsen som helhet. I Hirschman 

och Hoolbroks (1982) teori om kundvärde delas detta upp i utilitarism och hedonism, där 

köpvärdet har gått från att enbart ta det funktionella perspektivet i beaktning, till att även 
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innefatta emotionella värden. Eftersom respondenternas åsikter kring e-handel berör både 

hemsidans grafiska utformning och dess funktioner, styrks därmed denna teori. Dessa 

förhållanden tyder på att det hedoniska värdet är av minst lika stor vikt som det utilitaristiska 

värdet, vilket även Preece, Rogers och Sharp (2015) bekräftar. De påstår att 

konsumentupplevelsen har utvecklats från att enbart behandla användbara funktioner, till att 

även ta hänsyn till funktioner av estetisk och emotionell karaktär. På så sätt kan det anses 

förlegat att det hedoniska värdet enbart är förknippat med fysiska butiker och inte e-handel, 

vilket är särskilt aktuellt inom modebranschen. Båda dessa synsätt bör därför tas i beaktning 

vid övervägande av kundupplevelsen (Blázquez 2014, s. 101).  

 

De spontana åsikterna kring de funktionella aspekterna återspeglades i allt från 

storleksangivelser och tydliga sökfält, till att hemsidan ska vara logiskt utformad och enkel att 

navigera på. Att en hemsida ska vara estetiskt tilltalande uttryckte samtliga respondenter i 

allmänna fraser så som “bra bilder” och “snygg hemsida”. Dessa ospecificerade beskrivningar 

kan förklaras som de underliggande uppfattningar av obestämd karaktär respondenterna har 

angående hemsidors hedoniska värden. Att de uttrycks i mer generella termer än de 

funktionella aspekterna, kan bero på att respondenterna upplever dem som mindre greppbara 

(Bruning, Lin & Swarna 2018, s. 3).  

 

4.2 Prestationsförmåga  

4.2.1 Processutformning  

Enligt Schneider och Valacichs (2018) teori om Utformning av webbsidor för att möta 

konsumenters behov online framhävs effektivitet och prestationsförmåga som två av de mest 

grundläggande faktorerna för e-handelshemsidor. Redan vid den allmänna frågan kring 

preferenser inom e-handel var det många respondenter som kommenterade prestation i form 

av sökfunktionen. Ida, 19, tycker att sökfunktionen är av stor betydelse inom e-handel, 

speciellt på hemsidor som erbjuder många produkter. Annika, 32, förklarade att hon enbart 

använder sökfunktionen när hon är ute efter en specifik vara, men förutsätter att alla hemsidor 

har en sökfunktion. Vidare vill respondenterna att sökfunktionen ska visa resultat på alla 

sökord. Den ska känna av det eftersökta ordet och ge förslag på produkter efter att 

respondenten endast skrivit in sökordets första bokstäver. Oscar, 40, tycker att bristfälliga 

sökfunktioner har en tendens att visa relaterade produkter som inte alls efterliknar det han 

sökt efter. På så sätt upplever han sig lurad av hemsidan, då den inte meddelar att produkten 
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inte finns. Detta exempel kan tydligt kopplas till teorin om effektivitet, där begripliga 

felmeddelanden är en aktivitet som enligt teorin kännetecknas som värdeskapande (Schneider 

& Valacich 2018, s. 180). Oscar, 40, hade föredragit om hemsidan förklarat att produkten inte 

är tillgänglig men att de kan erbjuda andra förslag eller substitut till produkten.  

 

Vidare argumenterar Schneider och Valacichs (2018) för hur konsumentens tålamod utmärker 

hemsidans hastighet som en av de mest betydelsefulla aspekterna av e-handel. Detta var något 

som tydligt framgick bland respondenterna, där samtliga uttryckte vikten av att hemsidans 

funktioner ska fungera på ett okomplicerat och flexibelt sätt. Johan, 31, berättade att en 

hemsidas hastighet är avgörande vid besök på e-handelsplattformar. Om en hemsida är 

långsam väljer han att istället besöka en annan. Ett flertal respondenter kommenterade även 

problematiken kring så kallade “buggar”, vilket kan beskrivas som en bristfällighet som 

producerar felaktiga påföljder (Nationalencyklopedin u.å.). Respondenterna beskrev buggarna 

i form av att en hemsida hackar, bilder laddar för länge eller att rabattkoder inte beviljas. 

 

Andra ämnen som togs upp var bland annat effektiva länkar, där Linda, 28, förde 

inspirationsbilder på tal. Hon belyste det som viktigt att ledas till de kläder som presenteras på 

en inspirationsbild genom att klicka på bilden. Vidare uttryckte Annika, 32, att det ska vara 

lätt att klicka sig fram och tillbaka på en hemsida. Under intervjuuppdraget klickade hon på 

en specifik väska, men när hon skulle gå tillbaka till sidan som visar översikten av alla väskor 

fördes hon istället tillbaka till startsidan. Detta beskrev Annika, 32 som irriterande, då det 

ineffektiviserade hennes shoppingupplevelse. Simon, 25, som utförde samma uppdrag, 

anmärkte på hemsidans filterfunktion vid kategorisering av väskorna.  

 

“Den här hemsidan använder sig av olika filterkategorier. Om jag trycker på en kategori, och 

sedan en till, visas båda. Jag måste alltså klicka “clear filters” för att avvälja kategorier. Jag 

tycker det är en onödigt avancerad process... jag kan tänka mig att min mamma eller pappa 

hade haft problem med det här, att man ska klicka bort och starta om för att börja om från 

början” 

- Simon, 25 år 

 

Dessa ovanstående exempel kan sättas i relation med Preece, Rogers och Sharps (2015) 

beskrivning av användbarhet, där en kund ska kunna utföra önskvärda aktiviteter på ett 

effektivt sätt. Däribland exemplifierar Schneider och Valacichs (2018) effektiva länkar och 
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vidareklickningar, vilket enligt empirin visar sig vara lika betydelsefullt som teorin uttrycker. 

Respondenterna tycks vilja kunna navigera sig fram och tillbaka på en hemsida utan problem, 

då ineffektivitet och låg hastighet tär på respondenternas tålamod. Dessa aspekter kan 

sammanfattningsvis benämnas som systemkvalitet, vilket DeLone och McLean redovisar i sin 

modell vid namn ISS, avseende framgång och kundvärde (Liu, Wang & Wang 2016, s. 628). 

Trots att modellen är utformad ur ett företagsperspektiv tycks den ringa in respondenternas 

preferenser. Därmed är systemkvaliteten något som företag kan investera i när det kommer till 

utformande av hemsidor. Dagens breda utbud av e-handelsplattformar leder till att kunder kan 

röra sig fritt bland plattformarna och välja den som tilltalar dem mest (Cao, Seydel & Zhang 

2005, s. 645). För att ligga i framkant i den konkurrerande situation som uppstår mellan 

företagen kan det därmed anses grundläggande att utveckla användargränssnitt anpassat efter 

den digitala utvecklingen (Rigby 2011, s. 68).  

 

4.2.2 Effektivitet och säkerhet  

Majoriteten respondenter uttryckte som tidigare nämnt att det är irriterande med alltför många 

steg på en hemsida och något som en del respondenter exemplifierade var varukorgen. De 

menade att det ska vara flexibelt att lägga till eller ta bort varor från varukorgen. De nämnde 

även att det är störande att behöva granska varukorgen flera gånger innan betalning, det ska 

gå snabbt och smidigt att betala men samtidigt upplevas som tryggt och inte alltför förhastat. 

Precis som Schneider och Valacich (2018) diskuterar bör en hemsida vara effektiv, men 

samtidigt säkerställa kundens integritet och säkerhet. Något som samtliga respondenter ansåg 

viktig var att företagen hanterar personuppgifter på ett tryggt sätt. Dock var det endast två 

respondenter som självmant tog upp frågan gällande säkerhet. När de resterande 

respondenterna fick frågan betraktades den personliga säkerheten som en självklarhet och 

ansågs därmed som grundläggande. Johan, 31, lyfte fram att han vill känna pålitlighet 

gentemot en hemsida. Han handlar därför bara på hemsidor han känner till och har förtroende 

för. Amanda, 22, beskrev att hon inte känner sig trygg i att lämna ut onödiga uppgifter i 

samband med betalning. Även Oscar, 40, tydliggjorde personlig integritet online som något 

självklart. Däremot ansåg han att det fortfarande ska gå fort och smidigt gällande hanterandet 

av detta. 
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“Det ska vara tydligt att hitta och enkelt att betala. Många sidor har osmidiga betalningar 

där du måste fylla i samma saker flera gånger” 

 - Oscar, 40 år 

Oscars exempel kan återspeglas i Preece, Rogers och Sharps (2015) diskussion gällande 

effektivitet inom e-handel, där de illustrerar hur en kund inte ska behöva skriva i sina 

personliga uppgifter flera gånger. Å andra sidan har det på senare tid tillkommit digitala 

tjänster som underlättar denna process. Simon, 25, beskrev betalningsmedlet Klarna som en 

positiv utveckling inom e-handeln, då han med denna tjänst slipper hämta plånboken vid 

genomförande av varje köp. Johan, 31, tycker också att underlättande betalningslösningar är 

en central aspekt inom e-handel. Han anser att företagen alltid ska erbjuda fler 

betalningsalternativ, så som kortbetalning och faktura.  

 

Dilemmat mellan säkerhet och effektivitet kan vara en svår balansgång för företagen, men 

utifrån empirin tycks det vara en betydelsefull aktivitet för kunden. Generellt sett tycks 

konsumenter uppleva en större risk inom e-handel än genom köp i fysisk butik (Hsieh & Tsao 

2014, s. 241), vilket kan indikera på en bristfällig översättning som görs när en fysisk butik 

expanderar till e-handel. Förvisso finns det möjlighet att översätta till exempel ljus, ljud och 

bild, men den mänskliga interaktionen är desto svårare att translatera (Blázquez 2014, s. 99; 

Hsieh & Tsao 2014, s. 241). Eftersom konsumenten inte har möjlighet att kontrollera 

transaktionen som sker över nätet, kan bristen på mänsklig interaktion anses öka den 

uppfattade risken vid hantering av personuppgifter online (Rådmark 2009, s. 17). Något som 

kan komma att minska konsumenternas riskuppfattning gentemot e-handel är reformen 

gällande personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som träder i kraft 25:e maj 2018. 

Personuppgiftslagen ersätts då med dataskyddsförordningen (SFS 2018:219), även nämnd 

GDPR, i syfte att förstärka den personliga integriteten angående företags hantering av 

personuppgifter (Regeringskansliet 2018). Med reformen kommer företagen behöva ta hänsyn 

till e-handelsbesökares personliga säkerhet och förändringen kan därmed anses fördelaktig för 

både företag och kunder. Dels införlivar den trygghet för kunderna, samtidigt som den ökar 

förtroende gentemot företagen inom e-handel. 
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4.3 Funktionalitet   

4.3.1 Produktkategorier  

Avseende logik har intervjuerna undersökt vilka aktiviteter som gör interaktionen med 

hemsidan lätt och bekväm för respondenten (Schneider & Valacich 2018, s. 180-181). 

Däribland benämns funktionalitet som ett huvudbegrepp, då den syftar till de verktyg som 

hemsidan utformar för att låta kunden utföra de aktiviteter som efterfrågas (Preece, Rogers & 

Sharp 2015, s. 20). Under intervjuerna förekom det delade åsikter om vilka funktioner 

respondenterna föredrog och inte, dock kunde vissa generella ståndpunkter uttolkas. En 

funktion som diskuterades flitigt bland respondenterna, utöver sökfunktionen, var 

produktkategorier. Begreppet produktkategorier som funktion innebär att sortera produkter 

under olika avdelningar eller rubriker.  

 

Utefter respondenternas svar tycks de flesta hemsidor i modebranschen använda sig av 

kategorier, dock kan de vara utformade på olika sätt. Inledningsvis bör menykategorierna 

enligt respondenterna vara förknippade med hemsidans produkter istället för andra sektioner 

så som nyhetsbrev, företagsinformation, miljöinitiativ eller liknande. Majoriteten 

respondenter tog även upp att de föredrar lagom antalet kategorier, vilket inte definierades i 

en uttalad siffra utan det beror på hur många produkter och produktavdelningar hemsidan 

erbjuder. Vidare belyste Amanda, 22, bland flera andra, underkategorier som underlättande på 

e-handelshemsidor. Likaså poängterade Linda, 28, underkategorier som positivt då de hjälper 

henne att sålla bland produkter och skapa översikt. Angående placeringen av underkategorier 

upplevde majoriteten respondenter det som mer logiskt att placera kategorierna på toppen av 

startsida (se Figur 2). Minoriteten ställde sig neutrala till om kategorierna är placerade på 

toppen eller exempelvis i en kolumn till vänster.  

 

I samband med diskussionen om underkategorier menade majoriteten respondenter att 

översikt spelar en central roll vid första anblick av hemsidans kategorier. Exempelvis 

föredrog de flesta funktioner som visar underkategorier direkt genom att hålla datormusen 

över menyradens kategorier (Se Figur 2), istället för att behöva klicka på en kategori som 

sedan öppnas upp i ett nytt fönster. Oscar, 40, tycker det är viktigt att se var på hemsidan han 

kommer ifrån. Han föreslog exempelvis att hemsidan kan visa tidigare länkar på toppen av 

sidan vid vidareklickningar samt att kategorin man är inne på markeras i en specifik färg, så 

som kategorin “women” i Figur 2 är i en ljusare nyans än resterande kategorier. 
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Figur 2. Manipulerat bildmaterial  

 

Ida, 19, förklarade att det är tydligt med dessa typer av kategorier som i Figur 2. Dock 

upplever hon det ännu smidigare när kategorierna och underkategorierna följer med till 

produktsidan samt vid vidare scrollning, med avsikt att slippa scrolla upp till toppen av sidan 

för att ändra kategorier. Detta kan sättas i relation till Schneider och Valacich’s (2018) 

begrepp logik där de diskuterar att utformningen av en webbplats bör vara skapad på så sätt 

att den möjliggör enkel navigering för kunden men även är lätt att använda. Utifrån 

respondenternas svar tycks placering av både kategorier och underkategorier på startsidan 

samt medföljande kategorier underlätta navigering på sidan och göra upplevelsen mer 

flexibel, men även öka den funktionella bekvämligheten (Schneider & Valacich 2018, s. 180-

181). Dessa typer av funktioner minimerar ineffektiva steg och kan därmed även kopplas till 

det tidigare diskuterade avsnittet gällande effektivitet.  

 

4.3.2 Filtrering  
Fortsättningsvis resonerade respondenterna kring filtrering av produkter, vilket är ett verktyg 

som tillåter kunden att sortera produkter utefter egenskaper som färg och pris. Inom 

aktiviteten filtrering rymdes det delade åsikter. Annika, 32, föredrar filtreringsfunktionen då 

den hjälper henne att strukturera och visa flera olika alternativ, speciellt på hemsidor som 

erbjuder många produkter. Även Oscar, 40, ställer sig positiv till filtreringsverktyg när han 

inte är helt säker på vad han söker. Simon, 25, motsätter sig delvis till filtrering som verktyg 

men formulerade att det kan vara till användning när han vet vad han söker eller som Annika, 
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32, sa, när en hemsida erbjuder många produkter. Trots att respondenterna har skilda åsikter 

kring filtrering som funktion så uttryckte samtliga att den ändå bör finnas tillgänglig på alla e-

handelshemsidor om behovet skulle uppstå. Den ska i så fall vara lättillgänglig och 

mångsidig, där Amanda, 22, återgav mångsidighet i form av detaljerade filterkategorier så 

som färg, stil och material istället för bara pris och senast inkommit. Åsikterna kring 

filtreringsfunktionen kan tyda på att respondenterna vid behov vill kunna strukturera upp sin 

egna kundupplevelse, experimentera fritt och använda hemsidan utefter personliga 

preferenser. Respondenternas preferenser överensstämmer med teorin om funktionalitet där 

mångsidighet av funktioner kan framställas som avgörande för hemsidans användbarhet 

(Preece, Rogers & Sharp 2015, s. 20). Filtreringsfunktionen kan i sin tur förlängas till en slags 

skräddarsydd kundupplevelse, vilket enligt Ericsson et al. (2013) är värdeskapande i kundens 

ögon.  

 

4.3.3 Produktinformation  

Eftersom e-handelsbesökare varken kan se eller känna på produkterna i verkligheten tycks 

hemsidans förmåga att översätta variabler från fysisk butik vara av avsevärd betydelse. En del 

av den översättningen kan ta form i produktinformation, det vill säga att beskriva produkten 

för kunden i syfte att ge en bild av hur den ser ut i verkligheten. Gällande produktinformation 

menar samtliga respondenter att det bör finnas tillgänglig information om produkten på 

hemsidan, men i vilken utsträckning varierar. Amanda, 22, anser att produktinformationen ska 

vara åtkomlig om hon skulle vilja läsa den, vilket hon inte alltid gör. Därför tycker hon inte 

att den behöver vara direkt tillgänglig utan det räcker med en knapp som erbjuder henne att 

läsa mer. Amanda, 22 bland fler respondenter tog även upp möjligheten till att se lagersaldo i 

butik som en viktig funktion i samband med produktinformation, vilket kan bero på att den 

skräddarsyr upplevelsen genom att tillåta kunden ta del av fler kanaler. Upplevelsen blir på så 

sätt mer omfattande och anpassad efter kunden (Stone & Woodcock 2014, s. 5). Annika, 32, 

hade också synpunkter på produktinformation. Precis som Amanda, 22 vill hon delges 

produktinformation, men hon föredrar istället en kort sammanfattning av produkten för att 

sedan kunna klicka sig vidare till ytterligare information om så önskas.  

 

En alternativ infallsvinkel som framgick under intervjuerna var att majoriteten respondenter 

vill kunna jämföra produktens storleksmått med en verklig person. När Johan, 31, utförde sitt 

uppdrag genom att inhandla en väska, kommenterade han att översiktssidan på produkterna 

var bra, med tydliga bilder föreställandes produkten framför en enkel vit bakgrund. När han 
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klickat på bilden vill han dock bli informerad kring hur bred väskan är eller hur mycket saker 

som får plats i den. Han hade gärna velat se hur stor väskan är i jämförelse med en person, då 

enbart måttangivelser kan vara svårt att visualisera framför sig. Ida, 19, yttrade att hon 

föredrar att kunna ta del av kommentarer och recensioner från andra kunder kring produkten, 

till exempel om ett plagg är ovanligt litet i storleken. Vidare kring produktinformation förde 

både Amanda, 22, Linda, 28, och Annika, 32, videofilmer på tal. De alla anser att filmer på 

modeller som bär produkterna i rörelse är en fördelaktig funktion. Linda, 28, tycker att 

klädesplaggets fall framgår bättre på film än på bild och Annika, 32, vill bli inspirerad och få 

tips på hur produkten kan bäras upp. Även Ida, 19, hade en positiv inställning till filmer. 

 

“Just inom mode så tycker jag att det är bra när man klickar sig fram till en produkt och kan 

se hur den skulle se ut på en catwalk. Då tycker jag att 50% av alla kläder ser helt 

annorlunda ut”  

- Ida, 19 

 

Utifrån empirin tycks som tidigare nämnts översättningen från fysisk butik till online vara 

avgörande för kunders attityder. Att ovannämnda respondenter vill bli väl informerade om 

plagget genom antingen text eller rörlig bild kan bero på att de vill minska oklarheter gällande 

den fysiska interaktionen med produkten som uppstår inom e-handel. I fysiska butiker har 

kunden möjlighet att både se och testa produkten på plats, vilket är en mer komplicerad och 

tidskrävande process inom e-handel på grund av leveranstiden. Genom att erbjuda filmer på 

olika typer av produkter kan kunden skapa sig en tydligare uppfattning om exempelvis 

produktens material, kvalitet, färg och passform. Att använda film som funktion kan därmed 

anses minska kunders riskuppfattning då den i större omfattning suddar ut gränsen mellan 

fysisk och internetbaserad butik (Blázquez 2014, s. 99).  

 

En annan aspekt av jämförelsen mellan fysisk butik och näthandel är att näthandeln ökar 

bekvämligheten hos kunder. I diskussionen om funktioner togs varukorgen upp som ett 

exempel med anknytning till bekvämlighet. Vissa menade att det är viktigt att varukorgen är 

markerad som en symbol, medan andra inte tycker att den behöver synas om inga produkter 

har lagts i varukorgen. Oscar, 40, tycker att en länk till varukorgen ska erbjudas direkt när 

produkten har lagts till. I de situationerna föredrar han den direkta länken framför en symbol i 

exempelvis högra hörnet. Även Ida, 19, styrker detta genom att beskriva en bra 

varukorgsfunktion som snabb och effektiv utan alltför många mellansteg. Det kan därmed 
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fastställas att hälften av respondenterna föredrar den funktionella bekvämlighet som 

varukorgen erbjuder inklusive dess hjälpfunktioner, så som den direkta länken Oscar, 40, 

illustrerade. Dessa hjälpmedel leder till att hemsidan uppfattas som mer logisk och 

användarvänlig, vilket enligt Schneider och Valacich (2018) är avgörande för konsumentens 

vilja att återvända till plattformen. 

 

4.4 Minnesförmåga och inlärningsgrad    
Inom detta avsnitt kommer minnesförmåga och inlärningsgrad diskuteras i relation till 

varandra, trots att inlärningsgraden tillhör det teoretiska avsnittet effektivitet och 

minnesförmåga avsnittet logik. Detta då empirin tyder på att begreppen har en förmåga att 

sammanflätas och i vissa sammanhang påverka varandra. Inlärningsgraden, som syftar till hur 

lätt en hemsida är att utforska och lära sig, har ofta en naturlig följd att påverka 

minnesförmågan, det vill säga hur väl kunden minns hur en hemsida fungerar.  

 

Hur Blázquez (2014) resonerar kring att e-handlare strävar efter en konsekvent och holistisk 

erfarenhet mellan olika plattformar visade sig överensstämma bland samtliga respondenter. 

Många yttrade sig om att en hemsida måste vara logiskt utformad för att de ska förstå och 

minnas hur den fungerar. Till ämnet hör hur olika funktioner är placerade på hemsidan, 

däribland sökfunktionen och kategorier. Alla respondenter var överens om att sökfunktionen 

bör vara placerad i högra hörnet och förklaringen löd att den alltid är placerad där. Genom att 

alltid placera sökfunktionen på samma plats underlättas kundens upplevelse då den inte 

behöver anstränga sig alltför mycket för att komma ihåg hur hemsidan används (Preece, 

Rogers & Sharp 2015, s. 21). Respondenterna framförde också att sökfunktionen gärna får 

vara markerad med både text och en symbol i form av ett förstoringsglas, vilket kan förklaras 

som en slags stödfunktion som hjälper kunden att snabbt identifiera och använda funktionen. 

Det underlättar därmed för kundens minnesförmåga och inlärningsgrad (Preece, Rogers & 

Sharp 2015, s. 21-22). Något som inte var lika entydigt var respondenternas åsikt gällande 

kategoriplacering. En del ansåg att den bör vara placerad på vänster sida, medan andra 

föredrog den högst upp i mitten av startsidan. Alla var däremot överens om att den inte ska 

placeras på höger sida. 

 

Vidare gällande logiskt utformade hemsidor framförde Ida, 19, att hon föredrar när hemsidor 

uppfattas som självförklarande. Hon förklarade att e-handelsplattformar framstår som mer 
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lättförståeliga när de liknar varandra. Johan, 31, instämde med Ida, 19 om att hemsidor som 

använder sig av en standardiserad uppbyggnad stärker logiken. Även Simon, 25, påpekade att 

det finns ett fåtal standardiserade system gällande både hemsidans utseende och funktioner 

som e-handelsföretag använder sig av. Han ansåg det fördelaktigt att hemsidor använder sig 

av samma system då det skapar en viss förförståelse för hur den är uppbyggd samt hur den 

ska användas. Däremot framförde han bland fler respondenter, genom att använda en av de 

manipulerade bilderna som exempel, att alltför standardiserade hemsidor kan uppfattas som 

opersonliga. 

 

“Bild nummer 10 har lite för standardiserade sökfält och informationsfält…den ser ut som 

Bing eller något. Det tar bort illusionen, att man besöker deras värld. Det är tråkigt att de 

inte lagt ner mer tid på att göra upplevelsen mer komplett och personlig” 

- Simon, 25 

 

Bolton et al. (2014) förklarar att många företag tenderar att utforma hemsidor på liknande sätt. 

Likheten som uppstår i branschen kan dock medföra problem då det enda som skiljer 

plattformarna åt är priset. Därav blir det viktigt för företag att sticka ut med hjälp av säregna 

detaljer (Bolton et al 2014, s. 3). Detta bekräftar Linda, 28, och Annika, 32, genom att 

framföra hur viktigt det är att en hemsida är estetiskt tilltalande. Besöket på hemsidan ska 

kännas som en riktig autentisk upplevelse, vilket kan vara svårt att uppnå vid alltför lika 

plattformar. Att de söker säregna karaktärsdrag på hemsidor kan relateras till Blázquez (2014) 

teori om hur e-handlares shoppingbeteende är mer undersökande och variationssökande 

jämfört med konsumenter som handlar i fysisk butik. På liknande sätt kan respondenternas 

svar jämföras med Preece, Rogers och Sharps (2015) beskrivning av användbarheten med 

rötter i både estetik och funktion. Huruvida upplevelsen och användbarheten ska framställas 

som både logisk och säregen kan sammanfattningsvis beskrivas som en balansgång.  

 

4.5 Grafisk profil 

4.5.1 Startsida  
Begreppet estetik framhävs inom teorin som minst lika viktigt som funktionalitet och bör 

därför diskuteras i samma utsträckning vid utvärdering av värdeskapande aktiviteter 

(Desmond 2003, s. 167-168). Eftersom estetiken har en förmåga att stimulera kundens sinnen 

blir det därmed betydelsefullt att utforma en webbplats som är estetiskt tilltalande. Altin 
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Gumussoy et al. (2010) omnämner designen av en hemsida som konsumenternas inkörsport 

till företaget. Vidare kan en hemsidas startsida liknas vid ett tidningsomslag som förmedlar 

företagets grundläggande budskap till konsumenten (Stewart & Tian 2008, s. 272). Startsidan 

är därför en betydelsefull aktivitet att undersöka.  

 

Majoriteten av respondenterna föredrog en minimalistisk startsida innehållandes lite men 

nödvändig information. Annika, 32, och Simon, 25, föreslog exempelvis “nyheter” som 

relevant information på en hemsidas startsida. Något som respondenterna däremot uttryckte 

som onödig information på startsidan var “store finder”, vilket är en funktion som visar vart 

företagets fysiska butiker är placerade. Johan, 31, berättade att han inte använder funktionen 

särskilt mycket, men om han gör det upplever han oftast att den är diskret placerad längst ner 

på startsidan. Att enbart placera relevant information på startsidan styrker Stewart och Tian’s 

(2008) resonemang om att en minimalistisk startsida underlättar för kundupplevelsen. En 

annan typ av information som fördes på tal under intervjuerna var fraktinformation. 

Respondenterna förklarade att fraktinformation ibland är presenterad på startsidan i form av 

en “banner”, vilket kan beskrivas som en digital, rektangulärt formad textremsa som placeras 

på startsidans övre del (Nationalencyklopedin u.å.). Enligt majoriteten respondenter är 

banners med fraktinformation relativt onödigt att placera på startsidan. Dock ansågs frakt som 

viktig information som ska delges respondenterna någon gång innan själva betalningen, 

speciellt om de inte är bekanta med hemsidan sedan tidigare.  

 

“Det ska framgå om det är fri retur eller inte. Bara någonstans innan kassan, jag ska inte 

behöva gå in på villkor eller liknande” 

 - Linda, 28 

 

Vidare tyckte flertalet respondenter att startsidan inte ska innehålla alltför stora kontraster 

gällande bild, text och färg. Under intervjuerna fick en av de manipulerade bilderna åtskilliga 

kommentarer kring att vara för spretig med mycket information, för många färger samt olika 

storlekar och typsnitt på texten. Respondenterna använde begrepp som “plottrig” och “rörig” 

för att beskriva bilden (Se Figur 3).  
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Figur 3. Manipulerat bildmaterial  

 

Trots att en del av teorin påstår att e-handelsplattformar bör använda sig av unika teckensnitt 

och färgteman, tycks det vara viktigt att upprätthålla en tydlig och konsekvent layout. Precis 

som teorin indikerar blev respondenterna förvirrade av det röriga innehållet samt frågande 

inför vad företaget vill förmedla (Scheider & Valacich 2018, s. 181). Även Lantz (2014) 

belyser området genom att diskutera hur en enhetlig formgivning tillskriver företaget 

professionalitet i kundens ögon. Dock poängterade två respondenter att utstickande färg med 

fördel kan användas för att uppmärksamma en aktivitet, så som realisation eller liknande.  

 

4.5.2 Översiktssida och produktbilder   
När kunder klickar sig vidare från startsidan till exempelvis en produktkategori möts de oftast 

av en översiktssida där bilder på alla produkter inom den valda kategorin presenteras. Som 

tidigare beskrivet rörande bilderna på översiktssidan var samtliga respondenter överens om att 

dessa bilder gärna får presentera produkten mot en vit bakgrund, inte på en människa eller i 

en miljö. Johan, 31, förklarade att den typen av utformning ger honom en tydligare översikt. 

Även Linda, 28, tycker att bildstorleken ska vara rimlig i förhållande till antalet produkter för 

översiktens skull. Vidare beskrev Ida, 19, översiktssidan som stilren på uppdraget hon 

utförde. Hon förklarade att hon föredrar när det är enkla bilder med inte alltför mycket 

information, gärna endast en bild och pris. Om produkten finns tillgänglig i flera färger ska 
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det framgå på översiktssidan, ifall hon skulle gilla modellen på produkten men inte färgen. 

Även Oscar, 40, framförde att han föredrar att enkla produktbilder presenteras mot en vit 

bakgrund. Han adderade hur viktig bildens upplösning är och menar att bilder med bra skärpa 

ger ett mer professionellt intryck från företagets sida. Han beskrev även hur första bilden 

avgör om han vill klicka sig vidare till produkten eller inte, vilket blir en avgörande faktor 

inom e-handel. Att respondenterna föredrar enkla presentationer av produktbilderna kan 

jämföras med Lantz (2014) teori om grafisk profil. Han förklarar hur bilder på en hemsida ska 

tala ett typ av bildspråk, där bilder inom olika produktkategorier ska förmedla ett enhetligt 

karaktäristiskt utseende oavsett motiv på bilden. Hans resonemang går i linje med 

respondenternas svar, då produkter i olika miljöer eller på olika personer kan uppfattas som 

osammanhängande. Han belyser även Oscars, 40, åsikt kring högkvalitativa bilder som en stor 

del av estetikens betydelse. 

 

Fortsättningsvis diskuterades de så kallade produktbilderna, vilket kan förklaras som bilderna 

som visas när kunden klickat på produkten. Till skillnad från översiktssidan var samtliga 

respondenter enade om att de ville se väldigt mycket bilder och som tidigare nämnts gärna 

föreställandes produkten i relation till en människas storlek. Linda, 28, förklarade att många 

bilder från olika vinklar ökar pålitligheten gentemot både produkten och företaget. Annika, 

32, liknade produktbilder med en lägenhet.  

 

“Ja alltså, man kan ju inte köpa en lägenhet genom att se en bild på ett rum. Man vill se 

produktens alla vinklar och funktioner samt hur den ser ut på en person”   

Annika, 32 

 

Annika, 32, påpekade även att hon skulle vilja se mer bilder på produkten i inspirerande 

miljöer, för att skapa sig en bild av hur den kan användas. Likaså tyckte Simon, 25, då han 

gärna ser att företaget presenterar produkten i olika situationer. Även denna aspekt av 

produktinformation kan kopplas till översättningen från fysisk butik till e-handel. Att se 

många bilder eller som tidigare diskuterat, videofilmer, tycks återigen bekräfta att kunden vill 

minska riskuppfattningen som uppstår på grund av den bristande interaktionen inom e-handel 

(Blázquez 2014, s. 99). Sättet som Annika, 32, liknar produkter i modebranschen med 

lägenhetsköp förtydligar och styrker resonemanget kring översättningen om ännu mer.  
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4.6 Språkmanér  

4.6.1 Typsnitt och textstorlek  

Precis som den grafiska profilen har en förmåga att avspegla företagets värderingar, spelar 

utformningen av text och språk en stor roll för företagets enhetliga image. Språket fungerar 

som ett medel för att förmedla både ett budskap och en känsla hos konsumenten (Lantz 2014, 

s. 75). Språkmanérn kan omfatta olika egenskaper, däribland typsnitt och textstorlek.  

 

Under intervjuerna var typsnitt något som de flesta respondenterna uppmärksammade. 

Empirin talar för att företag kan använda sig av standardiserade typsnitt, bara de är tydligt och 

enkelt utformade. Ida, 19, beskrev exempelvis att hon föredrar sans-serif som typsnitt då det 

ger ett mer avskalat intryck. Några av respondenterna framförde att typsnitt kan uppfattas som 

estetiskt tilltalande utan att vara unikt utformade. Detta motsäger Lantz (2014) teori om 

estetik där han föreslår unika typsnitt som en estetiskt tilltalande egenskap. Dock finns det 

vissa standardiserade typsnitt som en del av respondenter gärna inte ser att företagen 

använder. Simon, 25, förklarade att typsnitt kan vara standardiserade om det är ett typsnitt 

som folk tycker om. Vilka dessa är framgick inte under intervjuerna, men Johan, 31, 

exemplifierade comic sans som ett typsnitt han inte föredrar. Han beskrev det som barnsligt 

och smaklöst. Dock framförde han att företag kan använda sig av ett typsnitt han inte tycker 

är estetiskt tilltalande, om det är specifikt för just deras varumärke. I det fallet kan typsnittet 

se ut hur som helst, bara det förmedlar varumärkets framtoning och personlighet. Även Linda, 

28, framförde att typsnittet måste se professionellt ut och indikera på att företaget lagt tid på 

att utforma typsnittet. Det framgår därmed att respondenterna finner det betydelsefullt för 

typsnittet att återspegla företagets budskap, image och sammanhängande stil (Lantz 2014, s. 

75; Schneider & Valacich 2018, s. 181). Det ska följa en röd tråd och se genomarbetat ut. 

Även Schneider och Valacich (2018) framför att hemsidor bör utnyttja en tydlig och 

konsekvent layout för att undvika förvirring, vilket kan kopplas till Johans, 31, åsikt kring 

unika typsnitt. Att ett varumärke använder sig av samma stil genom företagets alla tänkbara 

delar, inklusive typsnitt, kan framföra budskapet på ett mer tydligt och påtagligt sätt.  

 

Vidare gällande textstorlek var samtliga respondenter överens om att texten inte bör vara för 

liten. En exakt storlek var svår att definiera men texten ska vara så pass stor att respondenten 

kan överskåda texten, till exempel produktkategorier. Exempelvis förklarade Oscar, 40, hur 

en av de manipulerade bilderna uppfattades som spretig då företaget använde sig av olika 
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textstorlekar i olika färger. Det skapade förvirring, vilket återigen bekräftar Schneider och 

Valacich (2018) teori om konsekvent layout på hemsidor. 

 

4.6.2 Språk 

Även språk är en aspekt som bildar attityder hos konsumenten gentemot företaget och dess 

hemsida (Lantz 2014, s. 75). Generellt sett hade respondenterna skilda åsikter kring vilket 

språk de föredrar. Av olika anledningar föredrar en del engelska, medan andra föredrar 

svenska. De som föredrar engelska tycker att det uppfattas som mer internationellt och 

professionellt. Simon, 25, föredrar engelska framför svenska på hemsidor som erbjuder 

internationell e-handel då engelska ger ett mer standardiserat uttryck. Han uppfattar svenska 

som begränsande på internationella plattformar. Vidare anser Johan, 31, att det kan vara 

fördelaktigt att använda sig av svenska om företaget verkar på den svenska marknaden. I det 

fallet uppfattar han det som underligt att använda sig av engelska. Om företaget däremot 

förekommer på den internationella marknaden, instämmer han med Simons, 25, resonemang 

kring engelska. Återigen talar ovanstående respondenter för Schneider och Valacich (2018) 

teori om grafisk profil. Att hemsidor som verkar internationellt bör använda sig av engelska 

tyder på att bildspråket ska tala för företagets enhetliga image och därmed kan svenska sända 

ut förvirrande signaler. Så som Lantz (2014) yttrar förmedlar språket en känsla hos 

konsumenten och därför kan utformningen av detta anses avgörande.  

 

En annan aspekt som fördes på tal under intervjuerna angående språk var ordval. Även om 

flertalet respondenter föredrog engelska som språk på hemsidor som erbjuder internationell e-

handel, uppkom det problematik kring vissa typer av ord. Detta var något som tydligt 

framkom under uppdraget på Sandqvist hemsida, där respondenterna hade svårt att förstå 

vissa ords betydelse inom produktkategorierna. 

 

“Det kan vara svårt med ord som “editorial” och “collection”, jag vet vad orden betyder 

men inte exakt vad de innebär [...] jag minns när jag var yngre och till exempel inte förstod 

vad typ knitwear betyder” 

Ida, 19 
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Även Linda, 28, kommenterade ordvalen under samma uppdrag. Hon förklarade att hon 

eftersökte en stor väska till skolan, men hade ingen aning om vilken produktkategori hon 

skulle filtrera på. Hon ansåg därför att en hemsida ska kunna översättas från engelska till 

svenska om den använder sig av ovanliga eller speciella ord. Hon föreslog även att orden 

skulle kunna kompletteras med en symbol för förtydligande. Likaså hade Johan, 31, svårt att 

förstå vad begrepp som “SS18” och “discover” betyder. Att tydligheten återigen framstår som 

betydelsefull kan bero på e-handelns svårigheter med översättning från fysisk butik. Eftersom 

respondenterna inte har möjlighet att uppleva produkterna i verkligheten, kan det leda till ett 

minskat kundnöje (Blázquez 2014, s. 99). Det blir således viktigt att servera kunden all 

tänkbar information de kan tänkas behöva för att bilda en uppfattning om den fysiska 

produkten, eller i det här fallet, produktkategori.  

 

Som tidigare beskrivits tycks respondenterna föredra att företagen använder sig av ett 

bildspråk som avspeglar dess image, genom att till exempel använda sig av ett visst språk 

(Schneider & Valacich 2018, s. 181). Trots detta är tydlighet något som företagen måste ta 

hänsyn till vid textutformning, vilket i somliga fall kan skapa problem vid val av språk. Det 

resonemanget behöver nödvändigtvis inte tala emot teorin som sådan, utan det kan snarare 

anses som en utmaning för företag vid utformning av e-handelsplattformar. Detta bekräftar 

Stewart och Tian (2008) genom att beskriva det som komplicerat att utforma en hemsida som 

är både funktionell och estetiskt tilltalande.  

 

Avslutningsvis diskuterades kombinationen mellan ordval och bilder. Det framfördes hur 

viktigt det är att ordval reflekterar bilders uttryck på hemsidor. Flertalet respondenter 

uppmärksammade en av de manipulerade bilderna (Se Figur 4) då de ansåg att 

textutformningen talade emot bildens uttryck. De uppfattade ordet “uppklädd” som opassande 

i förhållande till bilden, då de tyckte att klänningen såg ut som ett nattlinne. Annika, 32, 

tyckte att bildens bakgrundsmiljö såg ut som en säng, då det vita skynket liknar ett lakan.  
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Figur 4. Manipulerat bildmaterial  
 

Linda, 28, exemplifierade en annan manipulerad bild föreställandes en kvinna i kostym med 

texten “women in suit”, som mycket mer sammanhängande. Hon förklarade att ett mer 

ungdomligt språk i förhållande till bilden hade gett ett inkonsekvent uttryck. Respondenternas 

åsikter kring språk i förhållande till bild överensstämmer dels med Lantz (2014) teori om att 

språket ska anpassas till företagets image, men även produkterna de säljer. Att inte använda 

sig av ett återspeglande förhållande mellan text och bild kan skapa negativa uppfattningar hos 

konsumenten, vilket ännu en gång visar på bild- och textspråkets vikt vid utformning av e-

handelshemsidor. Detta då det ökar förtroendet hos konsumenten (Lantz 2014, s. 75). 

 

4.7 Sammanfattning  
Inom detta avsnitt har det insamlade empiriska materialet presenterats och analyserats i 

relation till både tidigare forskning, men även det teoretiska ramverket i form av modellen 

Bidragande faktorer för värdeskapande aktiviteter online. Modellen, som har konstruerats av 

studiens författare utifrån en rad olika teorier, visar på hur både effektivitet, logik och estetik 

innefattar användbarhet. Modellen illustrerar hur dessa tre i kombination med varandra bidrar 

till kundvärde, vilket i sin tur åstadkommer värdeskapande aktiviteter. Utifrån det empiriska 

resultatet kan det uttolkas hur dessa tre begrepp tycks vara minst lika betydelsefulla för 

respondenten gällande utformning av e-handelsplattformar och därmed kan den teoretiska 
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modellen anses bekräftad. Vidare kan även modellen sättas i relation till det utilitaristiska och 

hedoniska synsättet där respondenternas svar uppvisar en tydlig koppling mellan effektivitet, 

logik och utilitarism samt estetik och hedonism. Detta då de åsikter som yttrades gällande 

funktionella aspekter kan härledas till utilitarism, medan de estetiska aspekterna visar på 

likheter med hedonism. Utefter detta kan det tolkas som att utilitarism är av lika stor vikt som 

hedonism, då aktiviteter av bägge egenskaper i samspel med varandra enligt resultatet 

uppfattas som värdeskapande för respondenterna. 
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5. Slutsatser   
I detta avsnitt redovisas studiens slutsatser, baserade på det empiriska materialet i 

förhållande till det teoretiska ramverket och tidigare forskning. Slutsatserna visar på hur 

företag kan utforma värdeskapande aktiviteter för att generera värdeskapande upplevelser 

online. 

 

Syftet med denna studie har varit att skapa en förståelse för värdeskapande aktiviteter inom e-

handel och vad kunder värdesätter på e-handelsplattformar. Studien har ämnat att svara på 

följande frågor: Vad uppfattar kunder som värdeskapande aktiviteter inom e-handel? Och hur 

är dessa aktiviteter utformade?  

 

Inledningsvis talar studiens resultat för att både hedoniska och utilitaristiska aktiviteter är av 

lika stort värde för kunden och därmed bör båda dessa aspekter tas i beaktning vid utformande 

av aktiviteter inom e-handel. Studien bekräftade dessutom att kundbeteendet har förändrats 

inom e-handeln. Kunderna värdesätter generellt sett en hög standard, vilket enligt studiens 

resultat yttrade sig i exempelvis hastighet där buggar eller bristfälligheter kan leda till att 

kunder väljer att lämna hemsidan. Vidare visar studiens resultat att de aktiviteter som enligt 

kunderna anses primära och utilitaristiska bör utformas på ett standardiserat sätt. Detta då en 

standardiserad utformning underlättar för kunder att känna igen sig när de förflyttar sig 

mellan olika e-handelsplattformar. Standardisering kan till exempel innebära att placera 

sökfunktionen och varukorgen i höger hörn. Kunderna upplever även tydlighet och enkelhet 

som värdeskapande inom funktionella aktiviteter, där bland annat översiktliga kategorier 

lyftes fram som fördelaktiga under studien. Likaså uppmärksammades flexibilitet och 

effektivitet, där kunderna obekymrat vill kunna klicka sig fram och tillbaka genom effektiva 

länkar eller enkelt kunna justera antalet varor i varukorgen. 

 

Enligt resultatet önskar kunder att dessa typer av primära aktiviteter ska placeras på startsidan, 

medan andra sekundära aktiviteter endast ska finnas tillgängliga vid behov. De sekundära och 

utilitaristiska aktiviteterna som låter kunderna utforska produkten, däribland 

produktinformation och filtrering, anses värdeskapande när de är så omfattande och 

mångsidiga som möjligt. Exempelvis föredrar kunderna att produktinformationen presenteras 

i flera olika format, så som bild, text och videofilm. Startsidan som aktivitet lyftes likaledes 

fram som primär och utilitaristisk, där kunderna eftersöker en konsekvent och tydlig layout i 
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form av egenskaper som färg och text. Den ska begränsas av nödvändig information och 

precis som övriga primära funktioner vara formgiven på ett standardiserat sätt. Detta utesluter 

dock inte att startsidan måste kännetecknas av säregna karaktärsdrag som skapar unika 

upplevelser. Aktiviteter av hedonisk karaktär, så som typsnitt och språk, kan med fördel 

anpassas efter ett varumärkes image för att generera personliga och värdeskapande 

upplevelser hos kunder.  

 

Sammanfattningsvis indikerar studiens resultat på att det blir nödvändigt för e-handelsföretag 

att hitta en balans mellan utilitaristiska och hedoniska aktiviteter för att generera 

värdeskapande kundupplevelser. Inom de utilitaristiska aktiviteterna ser kunderna gärna att 

dessa uppvisar en standardiserad, enkel, flexibel och effektiv utformning. Däremot uppvisar 

resultaten att kunderna eftersöker en säregen och estetiskt tilltalande utformning inom de 

hedoniska aktiviteterna där varumärkets image gärna får reflekteras. Dessa slutsatser kan bero 

på e-handelns översättning av fysiska klädbutiker eftersom resultaten indikerade på att kunder 

eftersöker utformningen av fysiska butiker på nätet. Till exempel kan en fysisk butiksentré 

eller skyltfönster liknas med en hemsidas startsida, där kunderna enligt studien föredrar en 

enkel och översiktlig layout. Detta framgick även inom aktiviteter relaterade till att utforska 

produkten i form av produktinformation eller filtrering. Resultaten talar för att kunder inom 

dessa aktiviteter efterfrågar mycket textinformation, bilder och videofilmer för att efterlikna 

den fysiska interaktionen med produkten som uppstår i butik. Balansen mellan att tillgodose 

hedonism, utilitarism och översättning av fysisk butik vid utformning av aktiviteter kan anses 

komplicerad för modeföretag att uppnå. Dock indikerar denna studies resultat på att dessa 

komponenter skapar värdefulla kundupplevelser online.  
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6. Diskussion  
Inom detta avsnitt framförs det hur studiens resultat har tillfört ett empiriskt och teoretiskt 

bidrag. Vidare diskuteras studiens begränsningar kring aspekter som geografi och bransch 

för att avslutas med förslag på vidare forskning inom fältet.  

 

Trots att modebranschen har vuxit till att bli en av dagens mest digitaliserade och 

konsumerade branscher inom e-handel har det visat sig problematiskt för fysiska modeföretag 

att slå igenom online. Detta på grund av dess oförmåga att anpassa sig till den digitala 

utvecklingen och det förändrade kundbeteendet som råder på nätet, där kunden eftersöker 

värdeskapande upplevelser. Tidigare forskning inom fältet har antingen resulterat i 

kundbeteende och värdeskapande aktiviteter på en övergripande nivå eller föreslagit 

företagsbaserade strategier för att skapa kundvärde online. Därmed har denna studie syftat till 

att undersöka vilka aktiviteter kunden uppfattar som värdeskapande samt hur dessa är 

utformade. Studiens slutsatser tyder på att modeföretag ska upprätthålla ett utilitaristisk och 

hedoniskt synsätt för att generera värdeskapande aktiviteter. Resultaten talar för att de 

utilitaristiska aktiviteterna bör utformas på ett standardiserat sätt, medan de hedoniska 

aktiviteterna gärna får vara av unik och säregen karaktär.   

 

Utifrån dessa slutsatser tillför denna studie ett empiriskt bidrag inom fältet genom ökad 

förståelse för värdeskapande aktiviteter ur kundens perspektiv. Bidraget kan således vara av 

intresse för företag som utformar e-handelsplattformar, men även fungera som grund för 

vidare studier inom området. Utöver detta har studien medfört ett teoretiskt bidrag i form av 

den sammansatta modellen Bidragande faktorer för värdeskapande aktiviteter online som 

författarna har skapat baserat på tidigare teorier inom området.  

 

Eftersom studien utforskar kunders upplevelser finns det dock fler aspekter som skulle kunna 

påverka resultatet än vad studien innefattar. Först och främst har insamlingen av empiri 

begränsats till respondenter bosatta i Stockholm, Sverige. Eftersom e-handel inte är ett lokalt 

förankrat fenomen kan kundbeteenden variera globalt, därför skulle en undersökning i ett 

annat land eller i en annan stad kunna generera andra resultat. Studien har även begränsats till 

en specifik bransch som kännetecknas av vissa egenskaper. Om studien skulle komma att 

genomföras i en annan bransch som utmärks av andra faktorer, vilket i sin tur resulterar i ett 

annat kundbeteende, skulle återigen resultaten kunna skilja sig åt. Slutligen har studien inte 
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tagit hänsyn till varumärken, vilket är ett område som kan tänkas påverka kunders upplevelser 

och preferenser inom e-handel.   

 

6.1 Vidare forskning  
Under den genomförda studien har det framkommit en rad olika tänkvärda ämnesområden att 

undersöka i framtiden. I kontrast till studiens inriktning på click-and-mortar företag skulle det 

vara intressant att jämföra resultaten med andra typer av företagskonstruktioner gällande e-

handel för att se om resultaten skiljer sig åt och i så fall varför. Eftersom studiens resultat har 

påvisat vikten av översättning från fysisk butik skulle jämförelsen förslagsvis kunna ske med 

brick-and-mortar företag, det vill säga företag som innefattar endast butikshandel. Vidare 

skulle jämförelsen även kunna ske med click-only företag, vilket omfattar företag som enbart 

är verksamma på nätet. En sådan typ av jämförelse hade varit väsentlig med tanke på att 

denna typ av företag ligger i framkant inom dagens e-handel. Det hade likaså varit 

intresseväckande att genomföra en likartad studie i en annan kontext, exempelvis i en annan 

bransch än modebranschen, för att se om kunderna uppfattar andra typer av aktiviteter som 

värdeskapande samt vad det resultatet kan bero på.  

 

Slutligen hade det varit av ytterligare intresse att undersöka om varumärken har tendens att 

påverka vilka aktiviteter kunder uppfattar som värdeskapande och inte. Detta med grund i 

tidigare resonemang rörande inkluderande av varumärken. Eftersom varumärken är ett 

utforskat och aktuellt område, skulle vidare forskning förslagsvis kunna undersöka om ett 

varumärkes image påverkar kundens upplevelse och preferenser.  
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Bilagor  
 
Bilaga 1 Intervjuguide  
 
1. Personliga frågor 
Vad heter du? 
Hur gammal är du? 
Vad är din sysselsättning?  
 
2. E-handel 
Hur ofta e-handlar du? 
Hur ofta är du inne på e-handelshemsidor? 
Vad tycker du är viktigast på en hemsida som erbjuder e-handel? 
 
*Uppdrag utförs*  
 
Köp en kappa som passar till våren (BikBok) 
Eller  
Köp en vardagsväska som du kan använda till jobb/skola (Sandqvist) 
  
3. Användbarhet 
När anser du att en hemsida är användarvänlig och lätt att förstå? 
 
Effektivitet 
-Vad upplever du är effektivitet på en hemsida? 
-Hur viktig är effektiviteten på en hemsida för dig? 
 
Inlärningsgrad 
-Diskutera efter uppdraget hur lätt hemsidan var att lära sig 
-Var det lätt? Varför? Vad var lätt och vad var svårt? 
-Vad har det för betydelse? 
 
Prestationsförmåga 
Har du någonsin känt dig frustrerad över att hemsidan inte fungerar som du förväntat dig då? 
- Vad hände? 
- Hur hade du önskat att aktiviteten varit utformad istället? 
 
Logik 
Vad anser du är logiskt på en hemsida? 
 
Funktionalitet 
-Finns det vissa funktioner du föredrar och vissa du saknar? 
 
Estetik 
-Grafisk profil 
-Språkmanér 
 
*Visa manipulerade bilder * 



 

 
-Tycker du detta upplevs som en enhetlig/sammanhängande hemsida? Varför/varför inte? 
-Vad tycker du om utformningen? (Färg, kategorier) 
-Vad tycker du om texterna? (Språk och typsnitt) 
-Vad tycker du om funktionerna? (Sök) 
 
 
Bilaga 2 Forskningsetiska hänsynstaganden  
 
Etiska förhållningssätt 

 

Vi är två studenter vid namn Andrea Asplin och Louise von Sterneck, som skriver en 

forskningsrapport om e-handel inom kursen Företagsekonomi C - Marknadsföring på 

Södertörns Högskola i Stockholm.  
 

Vi vill vidare belysa att:  

Ditt deltagande är frivilligt  

Informationen du ger kommer att behandlas konfidentiellt  

Du kan avbryta intervjun när du vill vare sig du behöver en paus eller om du har en fråga 

Rapporten inklusive resultaten kommer publiceras på internet  

Du får givetvis ta del av resultaten ifall du skulle vilja  

Går det bra om vi spelar in detta samtal? 

Vill du vara anonym? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


