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Abstract	  

Many	  physical	  clothing	  stores	  today	  has	  also	  opened	  web	  shops.	  In	  an	  online	  
shop	  it	  can	  be	  difficult	  to	  produce	  the	  feeling	  you	  get	  when	  you	  are	  in	  a	  physical	  
store	  where	  you	  have	  the	  opportunity	  to	  feel	  the	  material	  and	  try	  out	  the	  
products.	  This	  can	  contribute	  to	  a	  feeling	  that	  it	  is	  hard	  to	  feel	  safe	  on	  the	  
clothing	  purchase.The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  gain	  a	  deeper	  understanding	  of	  
how	  two	  different	  clothing	  exposure	  tools	  on	  web	  shops	  can	  help	  the	  user	  to	  feel	  
more	  secure	  in	  their	  purchase.	  We	  also	  want	  to	  examine	  whether	  or	  how	  the	  
consumer	  identifies	  with	  the	  models	  that	  appear	  in	  the	  clothing	  exposure	  tools.	  
The	  tools	  we	  have	  chosen	  to	  examine	  are	  H&M’s	  Dressingroom	  and	  Nelly’s	  
Catwalkvideo.	  The	  target	  group	  for	  the	  survey	  are	  women	  between	  18-‐30	  years.	  
The	  method	  we	  have	  chosen	  for	  the	  study	  is	  of	  both	  quantitative	  and	  qualitative	  
approach	  to	  obtain	  a	  broad	  and	  deep	  information	  as	  possible	  of	  our	  target	  group.	  
The	  quantitative	  study	  consisted	  a	  web	  survey	  in	  which	  the	  purpose	  was	  to	  gain	  
an	  insight	  to	  the	  respondents	  habits	  of	  the	  tools.	  The	  qualitative	  study	  consisted	  
a	  contextual	  interview	  with	  the	  aim	  to	  deepen	  and	  improve	  our	  knowledge	  of	  the	  
target	  group’s	  opinions	  and	  thoughts.	  The	  results	  of	  our	  study	  is	  analyzed	  based	  
on	  previous	  research	  on	  the	  subject.	  The	  study	  shows	  that	  the	  clothing	  exposure	  
tools	  affect	  our	  respondents	  in	  a	  positive	  way	  since	  the	  majority	  of	  the	  
respondents	  felt	  more	  secure	  about	  their	  buying	  decisions	  by	  using	  the	  tools.	  A	  
video	  filmed	  catwalk	  tended	  to	  help	  more	  of	  our	  respondents	  than	  a	  virtual	  clip	  
doll	  did.	  However	  respondents	  felt	  that	  certain	  features	  that	  Dressingroom	  had	  
were	  more	  entertaining.	   
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Sammanfattning	  

I	  dagens	  samhälle	  har	  många	  fysiska	  klädbutiker	  även	  öppnat	  webbshoppar.	  På	  
en	  webbshopp	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  framställa	  känslan	  man	  får	  när	  man	  är	  i	  en	  
fysisk	  butik	  där	  man	  har	  möjligheten	  att	  känna	  på	  materialet	  och	  prova	  varorna.	  
Detta	  kan	  bidra	  till	  att	  det	  blir	  svårt	  att	  känna	  sig	  säker	  på	  klädköpet.	  	  
Syftet	  med	  denna	  undersökning	  är	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  över	  hur	  två	  olika	  
klädexponeringsverktyg	  på	  webbshoppar	  kan	  bidra	  till	  att	  användaren	  kan	  
känna	  sig	  tryggare	  i	  sitt	  köp.	  Vi	  vill	  även	  undersöka	  om	  eller	  hur	  konsumenten	  
identifierar	  sig	  med	  modellerna	  som	  visas	  i	  klädexponeringsverktygen.	  
Verktygen	  vi	  valt	  att	  undersöka	  är	  H&M:s	  Dressingroom	  samt	  Nelly:s	  
Catwalkvideo.	  Målgruppen	  för	  undersökningen	  är	  kvinnor	  mellan	  18-‐30	  år.	  
Metoden	  vi	  valt	  för	  studien	  är	  av	  både	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  ansats	  för	  att	  få	  
så	  bred	  och	  djupgående	  information	  som	  möjligt	  av	  vår	  målgrupp.	  Den	  
kvantitativa	  undersökningen	  bestod	  av	  en	  webbenkät	  där	  syftet	  var	  att	  få	  en	  
inblick	  i	  respondenternas	  vanor	  kring	  verktygen.	  Den	  kvalitativa	  
undersökningen	  bestod	  av	  en	  kontextuell	  intervju	  med	  syftet	  att	  kunna	  fördjupa	  
oss	  mer	  i	  målgruppens	  åsikter	  och	  tankar.	  Resultatet	  av	  vår	  undersökning	  är	  
analyserat	  utifrån	  tidigare	  forskning	  kring	  ämnet.	  Studien	  visar	  att	  
klädexponeringsverktygen	  påverkar	  våra	  respondenter	  på	  ett	  positivt	  sätt	  då	  
majoriteten	  av	  respondenterna	  kände	  sig	  säkrare	  gällande	  deras	  köpbeslut	  
genom	  att	  använda	  verktygen.	  En	  videofilmad	  catwalk	  tenderade	  att	  hjälpa	  fler	  
av	  våra	  respondenter	  än	  vad	  en	  virtuell	  klippdocka	  gjorde.	  Däremot	  upplevde	  
respondenterna	  att	  vissa	  funktioner	  som	  den	  virtuella	  klippdockan	  hade	  var	  mer	  
underhållande.	  
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1.	  Inledning	  
Med	  denna	  introduktionsdel	  har	  vi	  avsikten	  att	  redogöra	  för	  bakgrunden	  till	  c-
uppsatsen	  samt	  att	  förklara	  varför	  vi	  finner	  att	  ämnet	  är	  intressant	  för	  oss.	  
	  
Idag	  upplevs	  e-‐handel	  av	  många	  som	  praktiskt,	  lättillgängligt	  och	  snabbt	  (Trygg	  
e-‐handel	  2010).	  SCB:s	  rapport	  "IT	  bland	  individer"	  från	  2011	  visar	  att	  nästan	  tre	  
av	  fyra	  svenskar	  i	  åldern	  16	  till	  74	  år	  handlar	  eller	  använder	  internet	  till	  att	  söka	  
efter	  produkter	  eller	  tjänster.	  Rapporten	  visar	  även	  att	  det	  är	  kvinnor	  i	  åldern	  25	  
till	  34	  år	  som	  är	  flitigast	  till	  att	  handla	  online	  (E-‐handel.org	  2011).	  
	  
Många	  fysiska	  klädbutiker	  idag	  har	  även	  öppnat	  webbshoppar	  och	  det	  stora	  
utbudet	  av	  kläder	  kan	  tänkas	  överväga	  en	  av	  de	  största	  nackdelarna	  som	  brukar	  
påpekas	  med	  e-‐handel	  av	  kläder;	  närmare	  bestämt	  att	  de	  inte	  kan	  provas	  i	  
provrum.	  På	  en	  webbshopp	  kan	  det	  vara	  svårt	  att	  framställa	  känslan	  man	  får	  när	  
man	  är	  i	  en	  fysisk	  butik	  där	  man	  har	  möjligheten	  att	  känna	  på	  materialet	  och	  
prova	  varorna.	  Detta	  kan	  bidra	  till	  att	  man	  får	  det	  svårt	  att	  känna	  sig	  säker	  på	  
klädköpet.	  Trots	  detta	  så	  växer	  den	  digitala	  handeln	  och	  företag	  börjar	  omforma	  
sina	  klädexponeringsverktyg	  för	  att	  komma	  närmare	  den	  fysiska	  upplevelsen.	  
Många	  webbshoppar	  väljer	  att	  visa	  sina	  produkter	  genom	  statiska	  bilder	  men	  
det	  finns	  även	  de	  som	  väljer	  att	  ha	  mer	  avancerade	  verktyg	  för	  att	  exponera	  
produkterna.	  Detta	  med	  bl.a.	  videoklipp	  och	  olika	  rotationsmöjligheter	  av	  
plaggen.	  	  
	  
Vi	  som	  författare	  har	  ett	  intresse	  för	  de	  olika	  sorters	  roliga	  och	  användbara	  
lösningar	  som	  finns	  för	  att	  visualisera	  kläder	  på	  webben	  idag.	  Vi	  har	  därför	  valt	  
att	  göra	  en	  jämförelse	  där	  vi	  undersöker	  hur	  två	  olika	  sätt	  att	  exponera	  kläder	  på	  
kan	  påverka	  konsumenter	  i	  sitt	  köp	  och	  om/hur	  de	  identifierar	  sig	  med	  
modellerna	  som	  bär	  upp	  kläderna.	  De	  två	  olika	  klädexponeringsverktygen	  som	  vi	  
har	  valt	  att	  undersöka	  är	  H&M:s	  Dressingroom	  samt	  Nelly:s	  Catwalkvideo.	  	  	  
	  
2.	  Syfte	  	  
Syftet	  med	  undersökningen	  är	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  över	  hur	  två	  olika	  
klädexponeringsverktyg	  på	  webbshoppar	  kan	  bidra	  till	  att	  användaren	  kan	  
känna	  sig	  tryggare	  i	  sitt	  köp.	  Förutom	  detta	  vill	  vi	  även	  undersöka	  om	  eller	  hur	  
konsumenten	  identifierar	  sig	  med	  modellerna.	  	  

3.	  Begreppsdefinitioner	  	  
Nedan	  förtydligas	  begrepp	  som	  är	  frekvent	  förekommande	  i	  denna	  rapport,	  detta	  
för	  att	  inte	  lämna	  utrymme	  för	  olika	  tolkningar	  av	  begreppen.	  

Klädexponeringsverktyg	  -‐	  med	  klädexponeringsverktyg	  menar	  vi	  ett	  verktyg	  
som	  visar	  upp	  plaggen	  på	  ett	  annat	  sätt	  än	  med	  enbart	  stillbilder.	  I	  vårt	  fall	  en	  
virtuell	  klippdocka	  och	  en	  videofilmad	  catwalk.	  	  

Catwalkvideo	  -	  en	  catwalk	  är	  en	  slags	  scen	  där	  modeller	  visar	  upp	  olika	  
klädesplagg.	  Med	  catwalkvideo	  menar	  vi	  ett	  videoklipp	  på	  en	  filmad	  catwalk	  där	  
en	  modell	  visar	  upp	  klädesplaggen	  .	  	  
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4.	  Avgränsning	  	  
Eftersom	  den	  totala	  kundkretsen	  runt	  om	  i	  Sveriges	  webbshoppar	  är	  mycket	  stor	  
så	  har	  vi	  endast	  valt	  att	  diskutera	  och	  jämföra	  två	  webbshoppar	  på	  Sveriges	  
marknad;	  www.nelly.com	  samt	  www.hm.se.	  Detta	  för	  att	  vi	  anser	  att	  dessa	  två	  
klädexponeringsverktyg	  är	  så	  pass	  olika	  men	  ändå	  har	  liknande	  syfte	  att	  uppnå;	  
att	  underlätta	  för	  konsumenten	  och	  bidra	  till	  köp.	  	  	  
För	  att	  begränsa	  målgruppen	  valde	  vi	  att	  enbart	  vända	  oss	  till	  kvinnor	  som	  var	  i	  
åldrarna	  18	  –	  30	  år.	  Inför	  uppsatsen	  gjorde	  vi	  en	  pilotstudie	  som	  resulterade	  i	  att	  
majoriteten	  av	  de	  svarande	  var	  kvinnor.	  Då	  vi	  inte	  ville	  representera	  männens	  
åsikter	  på	  fel	  sätt	  valde	  vi	  att	  avgränsa	  oss	  till	  enbart	  kvinnor.	  Anledningen	  till	  att	  
vi	  inte	  valde	  att	  undersöka	  någon	  under	  18	  år	  är	  för	  att	  man	  måste	  vara	  minst	  18	  
år	  för	  att	  kunna	  handla	  kläder	  på	  båda	  webbshopparna	  mot	  faktura	  och	  
betalkort	  (H&M	  kundservice	  2011,	  Nelly	  kundservice	  2011).	  	  

5.	  Bakgrund	  
Idag	  finns	  det	  olika	  sorters	  tekniska	  verktyg	  som	  ska	  underlätta	  visualiseringen	  
av	  varor	  på	  webbshoppar	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  Eftersom	  det	  vanligtvis	  är	  
bilder	  på	  produkten	  som	  är	  det	  enda	  kunden	  ser	  innan	  de	  beslutar	  sig	  för	  köpet	  
är	  det	  viktigt	  att	  dessa	  ger	  en	  helhetsbild.	  De	  klädexponeringsverktyg	  vi	  har	  stött	  
på	  förutom	  stillbilder	  är	  bl.a.	  bilder	  med	  360°	  rotationsmöjligheter,	  
zoomfunktioner	  samt	  videofilmade	  catwalks	  där	  plaggen	  visas	  upp	  av	  modeller.	  
Det	  finns	  även	  mer	  interaktiva	  verktyg	  för	  att	  visualisera	  varorna	  med	  
funktioner	  där	  man	  som	  konsument	  själv	  får	  kombinera	  olika	  plagg	  och	  
accessoarer	  med	  varandra.	  	  
Samtidigt	  som	  dessa	  verktyg	  är	  till	  för	  att	  underlätta	  för	  konsumenten	  kan	  
konstruktionen	  av	  all	  sort	  av	  teknik	  ha	  sina	  konsekvenser,	  framför	  allt	  när	  det	  
kommer	  till	  mänskliga	  värden	  (Friedman	  et	  al.	  2006).	  I	  en	  undersökning	  på	  
Aftonbladets	  webbsida	  upplevde	  40	  procent,	  av	  nästan	  17	  000	  röstande	  att	  de	  
blivit	  lurade	  av	  H&M:s	  modeller	  när	  de	  fick	  veta	  att	  modellerna	  var	  datoriserade	  
(2011).	  Klädexponeringsverktygen	  kan	  uppfattas	  som	  integritetskränkande	  för	  
vissa	  eftersom	  det	  inte	  finns	  någon	  möjlighet	  att	  välja	  kroppsformer	  på	  
modellerna.	  På	  den	  internationella	  marknaden	  har	  vi	  hittat	  verktyg	  som	  låter	  
återförsäljarna	  skapa	  virtuella	  modeller	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  kläderna	  skulle	  
sitta	  på	  olika	  kroppstyper	  (Fits.me	  2010).	  Det	  estländska	  företaget	  “Fits.me”	  har	  
utvecklat	  en	  virtuell	  skyltdocka	  där	  man	  genom	  att	  skriva	  in	  olika	  kroppsmått	  
ska	  kunna	  visualisera	  plagget	  på	  sin	  egen	  kroppsform	  (2010).	  Med	  hjälp	  av	  detta	  
ska	  kunden	  förhoppningsvis	  direkt	  få	  hem	  rätt	  storlek	  på	  plagget	  vilket	  troligtvis	  
minskar	  returer	  från	  kunderna	  samt	  att	  klädföretagen	  kan	  sälja	  mer	  kläder.	  Ett	  
av	  de	  första	  klädföretagen	  som	  använt	  sig	  av	  denna	  teknik	  är	  det	  brittiska	  
klädföretaget	  Hawes	  &	  Curtis.	  Enligt	  dem	  ska	  försäljningen	  till	  nya	  kunder	  ha	  
ökat	  med	  57	  procent	  men	  även	  fördubblats	  för	  utländska	  kunder.	  Detta	  sedan	  de	  
lanserade	  robotskyltdockan	  som	  är	  skapad	  av	  Fits.me	  (Robotnyheter	  2011).	  	  

	  

5.1.	  Nelly.com	  
År	  2004	  startade	  Nelly.com	  sin	  verksamhet	  i	  Borås.	  Nelly.com	  är	  en	  webbshop	  
som	  inriktar	  sig	  på	  mode	  och	  skönhet	  för	  tjejer	  och	  killar	  mellan	  18	  och	  35	  år.	  I	  
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deras	  webbshopp	  finns	  ett	  brett	  sortiment	  med	  över	  750	  varumärken	  (Om	  Nelly	  
2012).	  
	  
Beskrivning	  av	  Nellys	  Catwalkvideo	  	  
Nelly.com	  har	  ett	  klädexponeringsverktyg	  som	  kallas	  för	  ”Catwalkvideo”.	  	  Det	  är	  
ett	  videoklipp	  på	  en	  filmad	  catwalk	  där	  en	  modell	  visar	  upp	  plagget	  man	  har	  
klickat	  på.	  Filmsekvenserna	  är	  på	  cirka	  15	  sekunder	  där	  man	  först	  får	  se	  
modellen	  när	  den	  går	  framåt	  på	  catwalken	  och	  sedan	  vänder	  sig	  om	  för	  att	  gå	  
tillbaka	  vilket	  resulterar	  i	  att	  man	  även	  får	  se	  plagget	  bakifrån.	  På	  detta	  sätt	  kan	  
man	  se	  plaggets	  passform	  i	  flera	  vinklar.	  	  När	  modellen	  vänder	  sig	  om	  visas	  en	  
slowmotion	  inzoomning	  på	  plagget.	  Förutom	  Catwalkvideon	  har	  Nelly.com	  
högupplösta	  bilder	  på	  plagget	  som	  gör	  att	  man	  kan	  zooma	  in	  tyget	  och	  med	  detta	  
få	  en	  känsla	  av	  strukturen	  och	  materialet.	  Bilderna	  kompletteras	  även	  med	  
beskrivande	  texter	  som	  t.ex.	  vad	  modellen	  har	  för	  längd	  samt	  vilket	  material	  
plagget	  har.	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  (Bild	  1:	  Bilden	  föreställer	  Nelly:s	  Catwalkvideo)	  	  
	  

5.2.	  HM.se	  
År	  1947	  startade	  H&M	  sin	  verksamhet	  i	  Västerås	  med	  damklädesbutiken	  
Hennes.	  Idag	  erbjuder	  Hennes	  &	  Mauritz	  AB	  en	  stor	  variation	  av	  kläder	  för	  
kvinnor,	  män	  och	  barn	  under	  varumärkena	  H&M,	  COS,	  Monki,	  Weekday	  och	  
Cheap	  Monday.	  De	  erbjuder	  också	  heminredning	  och	  textil	  från	  varumärket	  H&M	  
Home.	  Internetförsäljningen	  av	  H&M:s	  varor	  startades	  dock	  inte	  förrän	  1998	  
(H&M	  in	  words	  and	  pictures	  2010).	  	  	  
	  
Beskrivning	  av	  H&M:s	  Dressingroom	  
Förutom	  att	  hm.se	  exponerar	  sina	  varor	  med	  stillbilder	  har	  de	  också	  ett	  
klädexponeringsverktyg	  som	  heter	  “Dressingroom”.	  Verktyget	  fungerar	  som	  en	  
digital	  klippdocka	  där	  användaren	  genom	  att	  klicka	  på	  önskat	  klädesplagg	  och	  
sedan	  dra	  den	  över	  en	  virtuell	  modell	  kan	  se	  hur	  kläderna	  ser	  ut	  på	  en	  kropp.	  De	  
kroppsmodeller	  som	  finns	  har	  förinställda	  mått	  men	  man	  kan	  däremot	  välja	  
bland	  olika	  alternativ,	  så	  som	  frisyr,	  hudfärg	  och	  bakgrund.	  I	  hemsidans	  
Dressingroom	  kan	  användarna	  alltså	  få	  allt	  från	  styling-‐tips	  till	  förslag	  på	  en	  hel	  
utstyrsel.	  De	  kan	  även	  sätta	  ihop	  matchande	  plagg	  och	  accessoarer	  ur	  H&M:s	  



	  
	  

	   8	  

hela	  sortiment.	  Enligt	  H&M	  är	  syftet	  med	  verktyget	  att	  man	  skall	  kunna	  
kombinera	  olika	  plagg	  och	  se	  hur	  färger	  fungerar	  ihop	  tillsammans	  (H&M	  
kundservice	  2011).	  	  
	  

	  
	  	  	  	  	  (Bild	  2:	  Bilden	  föreställer	  H&M:s	  Dressingroom)	  
	  
	  

6.	  Tidigare	  forskning	  
I	  detta	  avsnitt	  tar	  vi	  upp	  den	  tidigare	  forskning	  och	  utgångspunkterna	  vi	  kommer	  
att	  använda	  oss	  av	  i	  vår	  undersökning.	  	  

6.1	  Visualisering	  
För	  att	  kunden	  ska	  kunna	  få	  en	  uppfattning	  om	  hur	  ett	  plagg	  ser	  ut	  när	  den	  
handlar	  på	  en	  webbshop	  så	  måste	  klädföretagen	  kunna	  visualisera	  plagget	  på	  ett	  
bra	  sätt.	  Att	  visualisera	  något	  är	  att	  åskådliggöra	  med	  hjälp	  av	  bilder	  
(Nationalencyklopedin	  2012).	  	  
Fler	  och	  fler	  processer	  som	  traditionellt	  har	  genomförts	  via	  fysiska	  mekanismer	  
bedrivs	  nu	  virtuellt	  (Overby	  et.	  al	  2010).	  I	  artikeln	  "Process	  Virtualization	  Theory	  
and	  the	  Impact	  of	  Information	  Technology"	  tar	  Overby	  et.	  al	  upp	  olika	  faktorer	  
som	  hör	  till	  virtualisering	  av	  fysiska	  processer.	  Detta	  fenomen	  av	  "virtual	  
processing"	  sker	  i	  många	  sammanhang	  som	  t.ex.	  vid	  e-‐handel	  (2010).	  	  
	  
Ett	  exempel	  på	  en	  fysisk	  köpprocess	  är	  att	  besöka	  en	  fysisk	  butik.	  Detta	  innebär	  
en	  fysisk	  interaktion	  med	  produkter	  och/eller	  säljare.	  E-‐handel	  är	  däremot	  en	  
virtuell	  köpprocess	  där	  man	  tar	  bort	  den	  fysiska	  interaktionen	  genom	  att:	  

(1)	  ge	  produktbeskrivningar	  via	  text	  och	  bilder	  för	  att	  hjälpa	  kunder	  att	  
utvärdera	  produkter	  istället	  för	  att	  fysiskt	  interagera	  med	  dem.	  Detta	  eliminerar	  
den	  fysiska	  interaktionen	  mellan	  person-‐och-‐objekt.	  
(2)	  hantera	  betalningen	  genom	  en	  webbaserad	  kassa	  som	  inte	  kräver	  någon	  
fysisk	  interaktion	  med	  en	  försäljare.	  Detta	  eliminerar	  den	  fysiska	  interaktionen	  
mellan	  person-‐och-‐person	  (2010).	  	  

Det	  har	  framkommit	  att	  vissa	  processer	  som	  t.ex.	  e-‐handel	  av	  kontorsmaterial	  är	  
mer	  mottagliga	  för	  virtualisering	  medan	  andra	  processer	  som	  t.ex.	  att	  köpa	  hus	  
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och	  parfymer	  har	  visat	  sig	  vara	  mer	  resistenta	  för	  detta	  (Overby	  et.	  al	  2010).	  	  
Overby	  tar	  bl.a.	  upp	  det	  han	  kallar	  för	  ”sensory	  requirements”	  alltså	  ”sinnliga	  
krav	  ”.	  	  Det	  sinnliga	  kravet	  definieras	  som	  ett	  behov	  om	  att	  den	  som	  deltar	  i	  
processen	  ska	  kunna	  känna	  en	  sinnlig	  upplevelse	  utifrån	  andra	  personer	  och	  
objekt	  som	  deltar	  i	  processen.	  Detta	  inkluderar	  att	  se,	  höra,	  lukta,	  smaka	  och	  
kunna	  röra	  annat	  som	  deltar	  i	  processen	  (2010).	  	  	  
	  
Att	  visualisera	  en	  fysisk	  produkt	  på	  ett	  tillräckligt	  bra	  sätt	  är	  inte	  lätt.	  En	  allmän	  
regel	  är	  att	  det	  är	  enklare	  att	  sälja	  varan	  om	  det	  är	  färre	  sinnen	  inblandade	  i	  
köpet.	  Detta	  just	  pågrund	  av	  att	  dessa	  typer	  av	  produkter	  vanligtvis	  behöver	  
upplevas	  eller	  provas	  (Frankel,	  2007).	  Förutom	  detta	  får	  kunden	  heller	  inte	  
samma	  möjlighet	  till	  personlig	  rådgivning	  som	  den	  har	  möjlighet	  att	  få	  i	  en	  fysisk	  
butik	  utan	  köpbesluten	  fattas	  oftast	  enbart	  utifrån	  informationen	  som	  förmedlas	  
på	  klädföretagets	  hemsida	  (Johansson,	  2007).	  

I	  en	  tidigare	  undersökning	  av	  exponeringsverktyg	  och	  vad	  kunden	  anser	  bör	  
finnas	  med	  i	  produktinformationen	  på	  webbutiker	  kom	  man	  fram	  till	  att	  
respondenterna	  ansåg	  att	  varken	  den	  skriva	  informationen	  eller	  bilderna	  som	  
fanns	  på	  dagens	  internetbaserade	  klädbutiker	  var	  särskilt	  tillfredsställande.	  
Kunderna	  eftersträvade	  verktyg	  där	  de	  hade	  mer	  möjlighet	  att	  kunna	  granska	  
plagget	  i	  detalj	  (Östlund	  och	  Kjelin	  2011).	  

6.2	  Identifiering	  	  
Som	  vi	  tidigare	  nämnt	  kan	  modellen	  även	  ha	  betydelse	  vid	  konstruktionen	  av	  
klädexponeringsverktyg.	  	  Alla	  har	  inte	  samma	  kroppsform	  och	  generellt	  så	  är	  
dagens	  modeller	  smala	  och	  långa	  vilket	  kan	  göra	  att	  det	  blir	  svårt	  för	  vissa	  att	  
identifiera	  sig	  själv	  i	  modellen.	  Det	  kan	  kännas	  riskfyllt	  att	  beställa	  kläder	  på	  
webbshoppar	  eftersom	  man	  inte	  har	  någon	  aning	  om	  hur	  plagget	  kommer	  sitta	  
när	  man	  får	  hem	  det.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  de	  komplexa	  
sambanden	  mellan	  användbarhet	  och	  mänskliga	  värderingar	  när	  man	  utvecklar	  
nya	  digitala	  artefakter	  (Friedman	  et	  al.	  2006).	  

I	  artikeln	  ”Animated	  game	  pieces.	  Avatars	  as	  roles,	  tools	  and	  props”	  (Linderoth	  
2005)	  tar	  man	  upp	  avatarer	  och	  hur	  de	  kan	  skapa	  en	  form	  av	  alter	  ego	  som	  kan	  
utnyttjas	  för	  att	  presentera	  sig	  själv	  genom	  teknologi.	  En	  avatar	  kan	  alltså	  bli	  en	  
del	  av	  vår	  identitet	  i	  vår	  presentation	  av	  oss	  själva.	  Linderoth	  fokuserar	  på	  
relationen	  mellan	  en	  person	  som	  spelar	  tv-‐spel	  och	  dens	  val	  av	  avatar.	  Hans	  
observationer	  visar	  att	  spelaren	  växlar	  mellan	  de	  olika	  “jagen”	  i	  spelprocessen.	  
Detta	  är	  dock	  inte	  ett	  fenomen	  som	  unikt	  gäller	  tv-‐spel	  utan	  kan	  även	  relateras	  
till	  andra	  situationer	  då	  våra	  handlingar	  i	  en	  verksamhet	  förmedlas	  genom	  ett	  
verktyg	  (2005).	  	  

6.3	  Hur	  konsumenten	  uppfattar	  modeannonser	  	  
Stereotyper	  bygger	  på	  förutfattade	  meningar	  om	  hur	  en	  kvinna	  eller	  en	  man	  ser	  
ut.	  Detta	  innebär	  enorma	  generaliseringar	  och	  många	  kan	  känna	  sig	  stötta	  i	  och	  
med	  detta	  (Fagerström	  och	  Nilsson	  2008	  s.70).	  Karin	  Ekman	  menar	  att	  det	  finns	  
en	  stereotypisk	  bild	  av	  den	  kvinnliga	  konsumenten	  där	  man	  försöker	  identifiera	  
sig	  med	  kvinnan	  som	  man	  ser	  på	  reklamen	  i	  hopp	  om	  att	  kläderna	  ska	  sitta	  lika	  
fint	  på	  ens	  kropp	  som	  på	  modellen	  (1998).	  Istället	  för	  att	  vara	  informativ	  inom	  
reklam	  så	  väljer	  många	  att	  försöka	  utforma	  reklamannonser	  så	  att	  de	  väcker	  
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känslor	  och	  skapar	  någon	  sorts	  identifikationskänsla	  hos	  konsumenterna.	  Detta	  
uppnås	  ofta	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  modeller	  med	  positiva	  egenskaper	  som	  
kunderna	  och	  åskådarna	  kan	  se	  upp	  till.	  I	  en	  undersökning	  av	  Lyngåker	  och	  
Säfström	  kom	  man	  fram	  till	  att	  modeannonser	  ansågs	  som	  positiva	  men	  att	  
identifikationen	  med	  en	  viss	  annons	  visade	  sig	  i	  låg	  grad.	  Det	  respondenterna	  
sökte	  i	  var	  istället	  annonser	  som	  upplevdes	  naturliga	  och	  där	  produkten	  placeras	  
i	  en	  trovärdig	  miljö	  (2008)	  .	  	  

6.4	  Motivationen	  hos	  e-‐handlaren	  	  
Wolfinbarger	  et	  al.	  undersöker	  motivationen	  hos	  e-‐handlare	  och	  hävdar	  att	  
konsumenter	  som	  e-‐handlar	  antingen	  är	  ”goal-oriented”	  målorienterade	  eller	  
”experiental”	  upplevelseorienterade	  (2001).	  Målorienterade	  konsumenter	  blir	  
motiverade	  av	  fyra	  specifika	  attribut	  när	  det	  kommer	  till	  e-‐handel.	  	  
Dessa	  attribut	  är	  tillgänglighet,	  bekvämlighet,	  tillgång	  till	  information	  och	  
utebliven	  social	  kontakt.	  Med	  andra	  ord	  är	  målorienterade	  köpare	  målinriktade,	  
effektiva	  och	  rationella.	  Dem	  gör	  även	  inköp	  via	  internet	  på	  grund	  av	  fördelarna	  
med	  frihet	  och	  kontroll	  medan	  upplevelseorienterade	  konsumenter	  handlar	  på	  
nätet	  för	  att	  de	  ser	  det	  som	  ett	  nöje	  t.ex.	  för	  att	  fynda,	  delta	  med	  
produktutveckling	  m.m.	  Undersökningen	  visade	  att	  de	  flesta	  kunder	  som	  handlar	  
över	  internet	  är	  målorienterade	  och	  har	  ett	  visst	  köp	  i	  sinnet.	  Orsaken	  till	  detta	  
är	  att	  kunden	  vill	  ha	  mer	  makt	  och	  kontroll	  över	  köpsituationen	  på	  det	  sättet	  att	  
de	  inte	  vill	  påverkas	  av	  personal	  och	  andra	  kunder.	  De	  tar	  även	  upp	  att	  vissa	  
konsumenter	  kombinerar	  e-‐handel	  med	  shopping	  i	  fysiska	  miljöer.	  Konsumenter	  
väljer	  ibland	  att	  besöka	  den	  fysiska	  butiken	  där	  de	  kan	  prova	  och	  röra	  varan	  
innan	  de	  köper	  den,	  eller	  att	  först	  söka	  information	  och	  priser	  på	  internet	  för	  att	  
sedan	  köpa	  varan	  i	  den	  fysiska	  butiken	  (2001).	  	  

Den	  tidigare	  forskning	  vi	  funnit	  inom	  e-‐handel	  och	  klädexponering	  har	  riktat	  sig	  
främst	  på	  användarbarheten	  samt	  hur	  en	  framtida	  exponering	  av	  kläder	  kan	  
komma	  att	  se	  ut.	  Vi	  vill	  däremot	  fokusera	  vår	  studie	  på	  känslor	  och	  tankar	  kring	  
klädexponeringsverktygen.	  Förutom	  att	  se	  om	  klädexponeringsverktygen	  
underlättar	  i	  köpprocessen	  är	  det	  intressant	  för	  oss	  är	  att	  få	  en	  förståelse	  om	  hur	  
konsumenter	  tänker	  kring	  att	  modellerna	  på	  H&M	  samt	  Nelly	  bara	  visar	  
kläderna	  på	  en	  typ	  av	  kroppsform	  och	  hur	  de	  förhåller	  sig	  till	  detta	  när	  de	  ska	  
bestämma	  sig	  om	  kläderna	  skulle	  kunna	  passa	  just	  dem	  eller	  inte.	  
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7.	  Frågeställning	  
Hur	  bidrar	  klädexponeringsverktygen	  på	  webbshoppar	  till	  en	  positivare	  
inställning	  om	  ett	  beslut	  att	  köpa	  kläder?	  	  

Underfrågor:	  

Hur	  påverkas	  konsumenten	  av	  visualiseringen	  av	  kläderna	  och	  
modellerna	  genom	  klädexponeringsverktygen?	  	  

Hur	  identifierar	  sig	  konsumenten	  med	  modellerna	  i	  
klädexponeringsverktygen?	  
	  

8.	  Metod	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  undersökningsmetoder	  och	  tillvägagångssätt	  som	  
har	  använts	  i	  denna	  rapport.	  	  

8.1.	  Val	  av	  metod	  
Att	  börja	  tänka	  på	  vilken	  metod	  man	  ska	  använda	  sig	  av	  i	  sin	  studie	  och	  hur	  man	  
ska	  bearbeta	  data	  är	  lämpligast	  att	  göra	  efter	  man	  har	  bestämt	  sig	  för	  ett	  ämne	  
samt	  specificerat	  frågeställningen	  (Bell	  2006	  s.115).	  Vi	  valde	  att	  genomföra	  en	  
studie	  som	  var	  både	  kvantitativ	  och	  kvalitativ	  för	  att	  få	  så	  bred	  och	  djupgående	  
information	  som	  möjligt	  av	  vår	  målgrupp.	  Den	  kvalitativa	  intervjun	  är	  relevant	  
att	  använda	  för	  att	  ge	  en	  insikt	  om	  informantens	  egna	  erfarenheter,	  känslor	  och	  
tankar	  (Dalen	  2008	  s.9).	  Den	  kvantitativa	  undersökningen	  bestod	  av	  en	  enkät	  
där	  syftet	  var	  att	  få	  en	  inblick	  i	  respondenternas	  vanor	  och	  åsikter	  kring	  
klädexponeringsverktygen.	  Den	  kvalitativa	  undersökningen	  bestod	  av	  en	  
kontextuell	  intervju	  med	  syftet	  att	  kunna	  fördjupa	  oss	  mer	  i	  målgruppens	  åsikter	  
och	  tankar.	  	  

8.2.	  Webbenkät	  
Det	  första	  man	  bör	  göra	  innan	  man	  utformar	  en	  enkät	  är	  att	  se	  till	  att	  man	  vet	  
målet	  med	  enkäten	  och	  vilken	  frågeställning	  man	  vi	  ha	  svar	  på.	  Det	  är	  viktigt	  att	  
tänka	  på	  vad	  man	  besitter	  för	  kunskap	  inom	  området	  och	  vilka	  teorier	  som	  finns	  
kring	  problemet.	  Därefter	  kan	  man	  fundera	  över	  urvalet	  och	  vilka	  det	  är	  man	  vill	  
undersöka	  (Bell	  2006	  s.138).	  Enkäten	  ska	  formuleras	  med	  ett	  enkelt	  språk	  som	  
är	  anpassat	  efter	  målgruppen	  eftersom	  det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  besvara	  enkäten	  
och	  för	  att	  undvika	  tvetydigheter.	  Formuleringar	  av	  frågorna	  ska	  vara	  konkreta	  
och	  så	  strukturerade	  som	  möjligt.	  När	  man	  ställer	  frågor	  är	  det	  bra	  att	  tänka	  på	  
att	  de	  ska	  ge	  stöd	  för	  frågeställningen	  samtidigt	  som	  att	  de	  skall	  ligga	  till	  grund	  
vid	  analysering	  och	  sammanställning	  (Bell	  2006,	  s.	  139).	  	  

Man	  brukar	  tala	  om	  sju	  olika	  typer	  av	  enkätfrågor:	  
Verbala/öppna	  frågor:	  Respondenten	  svarar	  med	  egna	  ord.	  Med	  denna	  typ	  av	  
fråga	  ger	  man	  respondenten	  fritt	  spelrum.	  Detta	  kan	  ge	  användbar	  information	  
men	  problemet	  med	  denna	  typ	  av	  frågor	  är	  att	  det	  kan	  bli	  svårt	  att	  analysera	  
svaren.	  	  
Alternativfrågor:	  Frågor	  med	  fasta	  svarsalternativ.	  Här	  behöver	  respondenten	  
bara	  välja	  ett	  eller	  flera	  alternativ	  vilket	  kan	  bidra	  till	  att	  frågorna	  blir	  lättare	  att	  
besvara	  samt	  att	  bearbeta.	  	  
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Kategorifrågor:	  frågor	  med	  ett	  enda	  svar	  där	  det	  bara	  finns	  en	  kategori	  som	  
passar	  in	  hos	  personen.	  
Rangordningsfrågor:	  respondenten	  rangordnar	  olika	  företeelser.	  	  
Tabellfrågor/rasterfrågor:	  används	  för	  att	  få	  svar	  på	  två	  eller	  flera	  frågor	  
samtidigt.	  	  
Skalfrågor:	  används	  för	  att	  få	  en	  bedömning	  som	  bra	  -‐	  dålig,	  instämmer	  -‐	  
instämmer	  ej.	  Dessa	  frågor	  kräver	  en	  noggrann	  och	  planerad	  hantering	  (2006	  s.	  
138).	   

8.3.	  Kontextuell	  intervju	  
Efter	  att	  ha	  gjort	  en	  pilotundersökning	  insåg	  vi	  att	  den	  metod	  som	  passade	  oss	  
bäst	  var	  den	  kontextuella	  intervjumetoden	  vilket	  är	  en	  metod	  där	  man	  
kombinerar	  observation	  med	  att	  ge	  uppgifter	  och	  ställer	  frågor	  i	  ”rätt	  kontext”	  
(Beyer	  och	  Holtzblatt	  1999).	  Tanken	  bakom	  denna	  kombination	  mellan	  
observation	  och	  intervju	  är	  att	  skapa	  en	  allmän	  grund	  av	  användarnas	  tankar	  
kring	  klädexponeringsverktygen.	  Genom	  att	  observera	  personerna	  samtidigt	  
som	  vi	  intervjuar	  dem	  kan	  vi	  anpassa	  följdfrågorna	  efter	  
användningssituationen(1999).	  När	  man	  ska	  observera	  någonting	  ska	  man	  dock	  
komma	  ihåg	  att	  man	  ska	  undvika	  att	  göra	  det	  ensam.	  Att	  observera	  ensam	  kan	  
bidra	  till	  feltolkningar	  och	  man	  bör	  därför	  be	  någon	  annan	  vara	  med	  vid	  
observationstillfället	  (Bell	  2006	  s.188).	  Det	  finns	  olika	  angreppssätt	  inom	  
observationer:	  ostrukturerade	  eller	  strukturerade,	  deltagande	  och	  icke	  
deltagande.	  Det	  ostrukturerade	  och	  det	  deltagande	  angreppssättet	  kan	  vara	  
svårt	  att	  tillämpa	  i	  en	  uppsats	  om	  man	  inte	  har	  använt	  sig	  av	  dessa	  innan.	  Det	  är	  
därför	  viktigt	  att	  man	  är	  extra	  objektiv	  eftersom	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  ta	  ett	  steg	  
tillbaka	  och	  vara	  det	  när	  man	  själv	  deltar	  och	  lär	  känna	  observationsobjekten.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  man	  har	  en	  klar	  uppfattning	  om	  syftet	  när	  det	  gäller	  de	  
ostrukturerade	  observationerna.	  Men	  oavsett	  vilket	  angreppssätt	  man	  väljer	  så	  
går	  uppgiften	  ut	  på	  att	  observera	  och	  anteckna	  iakttagelserna	  objektivt	  och	  tolka	  
informationen	  på	  ett	  så	  korrekt	  och	  objektivt	  sätt	  som	  möjligt	  (2006,	  s.189).	  

Den	  kontextuella	  intervjun	  fungerar	  som	  en	  semi-‐strukturerad	  intervju.	  Detta	  
betyder	  att	  intervjuledaren	  utgår	  från	  en	  frågemall	  men	  inte	  behöver	  följa	  den	  
strikt.	  Utifrån	  frågemallen	  och	  respondentens	  svar	  kan	  man	  sedan	  diskutera	  
frågorna	  med	  intervjupersonen(Beyer	  och	  Holtzblatt	  1999).	  

	  
9.	  Datainsamling	  

9.1.	  Genomförandet	  av	  webbenkäten	  	  
Vi	  valde	  att	  genomföra	  enkäten	  med	  hjälp	  av	  formulärverktyget	  Google	  forms	  i	  
gratisprogrammet	  Google	  docs	  (Google	  forms	  2012).	  Detta	  för	  att	  på	  ett	  enkelt	  
sätt	  kunna	  nå	  ut	  till	  våra	  respondenter	  och	  sammanställa	  våra	  svar.	  Innan	  vi	  
publicerade	  enkäten	  bad	  vi	  två	  vänner	  kolla	  igenom	  och	  testa	  enkäten	  för	  att	  få	  
reda	  på	  om	  det	  fanns	  någonting	  som	  behövde	  revideras.	  Enkäten	  valde	  vi	  att	  
lägga	  upp	  på	  klädföretagens	  sidor	  på	  Facebook	  samt	  i	  olika	  forum	  som	  berörde	  
kläder	  och	  mode.	  Tillsammans	  med	  en	  länk	  till	  enkäten	  hade	  vi	  en	  text	  som	  kort	  
beskrev	  enkäten	  och	  dess	  syfte.	  Genom	  att	  publicera	  den	  på	  klädföretagens	  
Facebook-‐sidor	  ville	  vi	  få	  tag	  i	  så	  många	  respondenter	  som	  möjligt	  med	  olika	  
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livsstil	  samt	  geografiskt	  spridning.	  Vi	  publicerade	  även	  enkäten	  i	  tidningarna	  
Veckorevyn	  och	  Amelias	  forum	  på	  deras	  webbsida.	  Genom	  att	  ha	  med	  några	  
filtreringsfrågor	  i	  början	  av	  enkäten	  kunde	  vi	  sålla	  bort	  och	  rikta	  respondenter	  
till	  rätt	  frågor	  då	  vissa	  frågor	  bara	  skulle	  besvaras	  av	  dem	  som	  svarat	  på	  ett	  visst	  
sätt	  på	  en	  tidigare	  fråga	  (se	  bilaga	  1).	  Enkäten	  var	  uppdelad	  i	  olika	  sektioner.	  En	  
för	  dem	  som	  enbart	  handlat	  på	  hm.se,	  en	  för	  dem	  som	  enbart	  handlat	  på	  Nelly	  
och	  en	  sektion	  för	  både	  hm.se	  och	  Nelly.com.	  Vi	  hade	  även	  en	  sektion	  där	  
respondenterna	  fick	  svara	  på	  identifieringsfrågor.	  Vi	  valde	  att	  dela	  upp	  enkäten	  i	  
olika	  sektioner	  för	  att	  enkelt	  kunna	  sammanställa	  svaren	  och	  även	  göra	  det	  
enkelt	  för	  respondenterna	  på	  så	  sätt	  att	  de	  fick	  de	  frågor	  som	  var	  relevanta	  för	  
de	  istället	  för	  att	  de	  ska	  behöva	  gå	  igenom	  alla	  frågor.	  
	  

9.2.	  Genomförandet	  av	  den	  kontextuella	  intervjun	  	  
Valet	  av	  informanter	  är	  en	  viktig	  fråga	  inom	  kvalitativ	  intervjuforskning.	  
Eftersom	  både	  intervjun	  och	  bearbetningen	  av	  intervjumaterialet	  är	  en	  
tidskrävande	  process	  så	  är	  en	  utgångspunkt	  att	  antalet	  informanter	  inte	  ska	  vara	  
för	  stor	  (Dalen	  2008).	  Ett	  av	  urvalskriterier	  som	  valdes	  för	  de	  kontextuella	  
intervjuerna	  var	  att	  informanterna	  skulle	  ha	  använts	  sig	  utav	  både	  Nelly:s	  
Catwalkvideo	  samt	  H&M:s	  Dressingroom	  ett	  antal	  gånger	  samt	  handlat	  kläder	  på	  
båda	  webbshopparna.	  Som	  observatörer	  kände	  vi	  oss	  bekanta	  med	  
klädexponeringsvektygen	  på	  webbshopparna	  och	  det	  fokus	  vi	  valde	  med	  
observationen	  var	  att	  få	  ut	  tankar	  kring	  hur	  informanten	  tyckte	  och	  tänkte	  när	  
den	  använde	  sig	  av	  klädexponeringsverktygen.	  	  
Innan	  vi	  genomförde	  den	  kontextuella	  intervjun	  valde	  vi	  att	  skapa	  en	  
intervjuplan	  så	  att	  vi	  kunde	  komma	  tillbaka	  om	  vi	  hamnade	  på	  något	  sidospår	  
(se	  bilaga	  2).	  	  Den	  kontextuella	  intervjun	  genomfördes	  hemma	  hos	  
respondenterna	  för	  att	  efterlikna	  respondenternas	  “naturliga	  miljö”	  på	  bästa	  
sätt.	  Vi	  valde	  att	  använda	  oss	  utav	  ett	  datorprogram	  som	  heter	  iShowU	  genom	  
intervjun.	  Programmet	  spelar	  in	  ljud	  samt	  det	  som	  sker	  på	  skärmen(iShowU	  
2006).	  Anledningen	  till	  att	  vi	  valde	  att	  använda	  oss	  utav	  iShowU	  är	  för	  att	  vi	  
anser	  att	  det	  är	  ett	  diskret	  sätt	  att	  samla	  in	  informationen	  och	  att	  den	  
underlättande	  för	  oss	  att	  gå	  tillbaka	  och	  sammanställa	  och	  analysera	  
informationen.	  Det	  är	  även	  viktigt	  att	  man	  får	  ta	  del	  av	  informantens	  egna	  ord	  
(Dalen	  2007	  s.	  33).	  Vi	  tilldelade	  våra	  respondenter	  tre	  olika	  uppgifter	  som	  skulle	  
genomföras	  på	  varje	  webbshopp.	  Uppgifterna	  var	  att	  de	  skulle	  navigera	  sig	  runt	  
och	  hitta	  tre	  olika	  utstyrslar	  samt	  använda	  sig	  av	  webbshopparnas	  
klädexponeringsverktyg.	  När	  de	  hittat	  varor	  de	  gillade	  bad	  vi	  de	  att	  placera	  dessa	  
i	  shoppingbagen.	  	  

Respondentens	  uppgifter	  var	  att:	  
1)	  Välja	  en	  festutstyrsel	  
2)	  Välja	  en	  vardagsutstyrsel	  
3)	  Välja	  ett	  bikiniset	  
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10.	  Resultat	  

10.1.	  Enkät	  
Vissa	  frågor	  har	  fasta	  svarsalternativ	  men	  i	  enkäten	  finns	  även	  öppna	  
svarsalternativ	  med	  plats	  för	  övriga	  kommentarer.	  Dessa	  har	  vi	  refererat	  direkt	  till	  
vad	  respondenterna	  svarade	  via	  citat.	  På	  vissa	  frågor	  har	  respondenterna	  fått	  
svara	  på	  fler	  än	  ett	  svarsalternativ,	  dessa	  presenteras	  i	  antal.	  Frågor	  där	  
respondenterna	  endast	  fått	  svara	  med	  ett	  alternativ	  presenteras	  i	  procent.	  

Respondenter	  	  
För	  att	  sålla	  bort	  de	  som	  inte	  hade	  handlat	  på	  någon	  av	  webbshopparna	  så	  
ställde	  vi	  en	  första	  fråga	  som	  löd;	  “Har	  du	  handlat	  på	  hm.se	  eller	  nelly.com?”	  Det	  
var	  sammanlagt	  43	  personer	  som	  svarade	  på	  enkäten	  varav	  5	  personer	  inte	  hade	  
handlat	  från	  någon	  av	  webbshopparna.	  	  27	  personer	  hade	  handlat	  från	  båda	  
webbshopparna.	  9	  personer	  hade	  bara	  handlat	  från	  nelly.com.	  2	  personer	  hade	  
endast	  handlat	  från	  hm.se.	  Medelåldern	  på	  dem	  som	  har	  besvarat	  enkäten	  var	  22	  
år.	  

10.1.1.	  De	  som	  enbart	  har	  använt	  sig	  utav	  H&M:s	  Dressingroom	  
Av	  de	  två	  respondenterna	  som	  hade	  handlat	  från	  H&M:s	  webbshop	  var	  det	  en	  
respondent	  som	  inte	  hade	  använt	  sig	  av	  Dressingroomverktyget.	  
En	  av	  de	  respondenterna	  som	  hade	  använt	  sig	  av	  Dressingroom-verktyget	  hade	  
även	  handlat	  från	  nelly.com	  men	  dock	  inte	  använt	  Nellys	  Catwalkvideo.	  Resultatet	  
visade	  således	  att	  det	  var	  sammanlagt	  två	  personer	  som	  endast	  hade	  använt	  sig	  
utav	  H&M:s	  Dressingroom.	  	  
	  
Båda	  respondenterna	  upplevde	  att	  Dressingroom-‐verktyget	  hjälpte	  dem	  att	  ta	  
ett	  avgörande	  beslut	  gällande	  deras	  beställning.	  Med	  avgörande	  menade	  vi	  att	  
den	  underlättade	  beslutstagandet	  om	  att	  köpa	  plagget	  eller	  inte.	  Vi	  ställde	  även	  
frågan	  om	  verktyget	  fick	  dem	  att	  känna	  sig	  säkrare	  på	  beställningen.	  Säkrare	  i	  
den	  betydelse	  att	  personen	  upplever	  att	  plagget	  är	  desamma	  när	  det	  kommer	  
hem	  som	  på	  webbshopen.	  Där	  svarade	  respondenterna	  olika,	  ena	  personen	  
ansåg	  att	  verktyget	  fick	  henne	  att	  känna	  sig	  säkrare	  i	  sin	  beställning	  medan	  den	  
andra	  inte	  ansåg	  det.	  
	  
Respondenterna	  svarade	  även	  olika	  på	  frågan,	  om	  de	  blivit	  besvikna	  när	  de	  fått	  
hem	  varan.	  Ena	  respondenten	  hade	  aldrig	  blivit	  besviken	  medan	  den	  andre	  blivit	  
besviken	  på	  grund	  av	  att	  det	  var	  fel	  passform.	  Ingen	  av	  respondenterna	  hade	  
behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  de	  hade	  beställt	  från	  hm.se.	  
	  
Båda	  respondenterna	  ansåg	  att	  Dressingroom	  var	  bristfälligt	  på	  så	  sätt	  att	  
plaggen	  endast	  visades	  på	  en	  sorts	  kroppsform.	  Ena	  respondenten	  tyckte	  även	  
att	  det	  var	  dåliga	  beskrivningar	  av	  plaggen	  och	  att	  rotationsmöjligheterna	  av	  
plagget	  var	  bristfälliga.	  

10.1.2.	  De	  som	  enbart	  har	  använt	  sig	  utav	  Nelly:s	  Catwalkvideo	  
Av	  de	  9	  respondenterna	  som	  enbart	  handlat	  från	  nelly.com	  var	  det	  7	  respondenter	  
som	  använt	  sig	  av	  Nellys	  Catwalkvideo.	  7	  respondenter	  hade	  handlat	  från	  båda	  
webbshoparna	  men	  endast	  använt	  sig	  utav	  Nellys	  Catwalkvideo.	  Resultaten	  visade	  
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att	  det	  var	  14	  respondenter	  som	  enbart	  hade	  använt	  sig	  utav	  Nellys	  Catwalkvideo.	  
	  
Respondenterna	  hade	  möjligheten	  att	  välja	  flera	  svarsalternativ	  när	  de	  skulle	  
besvara	  frågan	  om	  vad	  de	  tyckte	  om	  Nellys	  Catwalkvideo.	  Det	  var	  9	  
respondenter	  som	  tyckte	  att	  verktyget	  underlättade	  genom	  att	  man	  fick	  se	  hur	  
plagget	  sitter	  på	  en	  kropp.	  Det	  var	  även	  9	  respondenter	  som	  ansåg	  att	  verktyget	  
var	  roligt.	  2	  av	  respondenterna	  upplevde	  verktyget	  som	  svåranvänt.	  
	  

	  
	  
Respondenterna	  fick	  besvara	  om	  de	  tyckte	  att	  Catwalkvideon	  hjälpte	  dem	  att	  ta	  
ett	  avgörande	  beslut	  gällande	  beställningen.	  Det	  var	  64%	  som	  svarade	  ja	  på	  den	  
frågan.	  22%	  ansåg	  inte	  att	  verktyget	  hjälpte	  dem	  och	  14%	  svarade	  vet	  ej.	  
	  

	  
	  
	  

Det	  var	  79%	  av	  respondenterna	  som	  ansåg	  att	  Catwalkvideon	  fick	  dem	  att	  känna	  
sig	  säkrare	  på	  sin	  beställning.	  21%	  tyckte	  inte	  att	  Catwalkvideon	  fick	  dem	  att	  
känna	  sig	  säkrare.	  
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Under	  frågan	  om	  de	  kände	  att	  de	  någon	  gång	  blivit	  besvikna	  när	  de	  har	  fått	  hem	  
plagget,	  kunde	  respondenterna	  välja	  flera	  svarsalternativ.	  11	  respondenter	  hade	  
någon	  gång	  blivit	  besvikna	  när	  de	  hade	  fått	  hem	  plagget.	  Det	  var	  8	  som	  hade	  
blivit	  besvikna	  på	  grund	  av	  att	  fel	  passform,	  5	  personer	  hade	  blivit	  besvikna	  över	  
att	  färgen	  inte	  stämde	  överens	  med	  bilderna	  på	  hemsidan	  och	  7	  respondenter	  
svarade	  att	  storleken	  de	  valt	  inte	  passade.	  Det	  var	  även	  3	  respondenter	  som	  
svarade	  att	  de	  aldrig	  blivit	  besvikna	  när	  de	  fått	  hem	  plagget.	  Vi	  valde	  även	  att	  ha	  
ett	  öppet	  svarsalternativ	  under	  denna	  fråga	  i	  fall	  användarna	  hade	  blivit	  
besvikna	  över	  något	  annat.	  Under	  detta	  svarsalternativ	  fick	  vi	  svaren:	  “Materialet	  
var	  inte	  som	  förväntat”,	  “Trasigt”	  och	  “Tunnare/	  mer	  genomskinligt	  än	  det	  såg	  ut	  
på	  bilden”.	  
	  

	  
	  
Vi	  frågade	  respondenterna	  om	  de	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  som	  de	  beställt.	  I	  
denna	  fråga	  hade	  man	  möjligheten	  att	  välja	  flera	  svarsalternativ.	  11	  av	  14	  
respondenter	  hade	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  som	  de	  beställt.	  7	  av	  
respondenterna	  hade	  skickat	  tillbaka	  plagg	  på	  grund	  av	  fel	  passform.	  4	  
respondenter	  hade	  valt	  att	  skicka	  tillbaka	  på	  grund	  av	  att	  färgen	  inte	  stämde	  
överens	  med	  bilderna	  på	  hemsidan.	  8	  respondenter	  hade	  skickat	  tillbaka	  plagg	  
på	  grund	  av	  att	  storleken	  inte	  passade.	  Det	  var	  3	  respondenter	  som	  svarade	  att	  
de	  aldrig	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något.	  	  Även	  på	  denna	  fråga	  hade	  
respondenterna	  möjlighet	  att	  svara	  med	  egen	  text.	  Under	  detta	  svarsalternativ	  
fick	  vi	  svaret:	  “För	  genomskinligt	  material”	  
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Det	  var	  86%	  av	  respondenter	  som	  ansåg	  att	  Nellys	  Catwalkvideo	  inte	  var	  
bristfällig	  på	  något	  sätt	  och	  14%	  ansåg	  att	  den	  var	  bristfällig.	  Vi	  ställde	  en	  
följdfråga	  till	  dem	  respondenter	  som	  ansåg	  att	  verktyget	  var	  bristfälligt.	  Dessa	  
två	  personer	  (14%)	  tyckte	  verktyget	  var	  bristfälligt	  på	  grund	  av	  att	  plaggen	  bara	  
visades	  på	  en	  sorts	  kroppsform	  och	  ena	  respondenten	  valde	  även	  att	  lämna	  ett	  
eget	  svar;	  “	  Den	  överensstämmer	  inte	  helt	  med	  hur	  plagget	  ser	  ut	  i	  verkligheten”.	  

10.1.3.	  De	  som	  har	  använt	  sig	  utav	  båda	  klädexponeringsverktygen	  
Av	  de	  27	  respondenter	  som	  handlat	  från	  båda	  webbshopparna	  var	  det	  17	  
respondenter	  som	  använt	  sig	  av	  båda	  klädexponeringsverktygen.	  
	  
Vad	  tyckte	  du	  om	  H&M:s	  Dressingroom?	  
Under	  denna	  fråga	  hade	  respondenterna	  möjlighet	  att	  besvara	  frågan	  med	  flera	  
svarsalternativ.	  Det	  var	  8	  respondenter	  som	  ansåg	  att	  verktyget	  var	  roligt.	  7	  
respondenter	  ansåg	  också	  att	  verktyget	  underlättade	  för	  att	  se	  hur	  plaggen	  sitter	  
på	  en	  kropp.	  6	  respondenter	  ansåg	  att	  verktyget	  var	  onödigt.	  1	  respondent	  ansåg	  
att	  det	  var	  svåranvänt.	  	  
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Vad	  tyckte	  du	  om	  Nellys	  Catwalkvideo?	  
Respondenterna	  hade	  under	  denna	  fråga	  möjligheten	  att	  välja	  flera	  
svarsalternativ.	  Alla	  17	  respondenter	  ansåg	  att	  Catwalkvideon	  underlättade	  för	  
dem	  att	  se	  hur	  plaggen	  sitter	  på	  en	  kropp.	  Det	  var	  även	  5	  respondenter	  som	  
upplevde	  verktyget	  som	  roligt.	  
	  
Hjälpte	  det	  dig	  att	  ta	  ett	  avgörande	  beslut	  gällande	  din	  beställning?	  
Avgörande	  på	  det	  sättet	  att	  det	  underlättade	  ditt	  beslutstagande	  om	  att	  köpa	  
plagget	  eller	  inte.	  (H&M:s	  Dressingroom)	  	  
41%	  av	  respondenterna	  ansåg	  att	  verktyget	  hjälpte	  dem	  att	  ta	  ett	  avgörande	  
beslut	  gällande	  beställningen.	  53	  %	  ansåg	  att	  verktyget	  inte	  hjälpte	  dem	  att	  ta	  ett	  
avgörande	  beslut.	  6	  %	  svarade	  "vet	  ej".	  
	  
Hjälpte	  det	  dig	  att	  ta	  ett	  avgörande	  beslut	  gällande	  din	  beställning?	  	  
Avgörande	  på	  det	  sättet	  att	  det	  underlättade	  ditt	  beslutstagande	  om	  att	  köpa	  
plagget	  eller	  inte.	  (Nelly:s	  Catwalkvideo)	  	  
Alla	  respondenter	  (100%)	  ansåg	  att	  Catwalkvideon	  hjälpte	  dem	  att	  ta	  ett	  
avgörande	  beslut	  gällande	  sin	  beställning.	  
	  
Fick	  Dressingroom-verktyget	  dig	  att	  känna	  dig	  säkrare	  i	  din	  beställning?	  	  
Dressingroom-‐verktyget	  fick	  41	  %	  av	  respondenterna	  att	  känna	  sig	  säkrare	  på	  
sin	  beställning,	  47	  %	  av	  respondenter	  kände	  sig	  inte	  säkrare	  på	  sin	  beställning	  
genom	  att	  använda	  Dressingroom	  och	  12	  %	  svarade	  "vet	  ej".	  
	  
Fick	  Catwalkverktyget	  dig	  att	  känna	  dig	  säkrare	  i	  din	  beställning?	  
94	  %	  av	  respondenterna	  svarade	  att	  Catwalkvideon	  fick	  dem	  att	  känna	  sig	  
säkrare	  på	  sin	  beställning	  och	  det	  var	  6	  %	  av	  respondenterna	  som	  inte	  tyckte	  att	  
verktyget	  fick	  dem	  att	  känna	  sig	  säkrare	  på	  sin	  beställning.	  
	  
Har	  du	  någon	  gång	  blivit	  besviken	  när	  du	  har	  fått	  hem	  plagget?	  
(H&M:s	  Dressingroom)	  
Det	  var	  8	  respondenter	  som	  någon	  gång	  blivit	  besvikna	  på	  grund	  av	  fel	  passform	  
när	  de	  fått	  hem	  plagget,	  7	  respondenter	  hade	  blivit	  besvikna	  på	  grund	  av	  att	  
storleken	  inte	  passade,	  3	  personer	  hade	  blivit	  besvikna	  på	  grund	  av	  att	  färgen	  
inte	  stämde	  överens	  med	  bilderna	  på	  hemsidan	  och	  6	  respondenter	  hade	  aldrig	  
blivit	  besvikna	  när	  de	  har	  fått	  hem	  plagget.	  Vid	  denna	  fråga	  kunde	  
respondenterna	  välja	  flera	  svarsalternativ	  och	  även	  skriva	  in	  eget	  svar.	  En	  
Respondent	  svarade	  även:	  “såg	  inte	  ut	  som	  på	  bilden”.	  	  
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Har	  du	  någon	  gång	  blivit	  besviken	  när	  du	  har	  fått	  hem	  plagget?	  
(Nellys	  Catwalkvideo)	  
Det	  var	  6	  respondenter	  som	  hade	  blivit	  besvikna	  över	  att	  det	  var	  fel	  passform	  
när	  dem	  väl	  fått	  hem	  plagget,	  7	  respondenter	  hade	  blivit	  besvikna	  över	  att	  
storleken	  på	  plagget	  inte	  passade	  när	  dem	  fick	  hem	  plagget.	  4	  respondenter	  har	  
blivit	  besvikna	  på	  grund	  av	  att	  färgen	  inte	  stämde	  överens	  med	  bilderna	  på	  
hemsidan.	  Det	  var	  3	  respondenter	  som	  aldrig	  blivit	  besvikna	  när	  de	  fått	  hem	  
plagget.	  Även	  vid	  denna	  fråga	  hade	  respondenterna	  möjlighet	  att	  välja	  flera	  
svarsalternativ.	  Det	  var	  2	  respondenter	  som	  valde	  att	  lägga	  till	  ett	  svar	  och	  de	  
hade	  blivit	  besvikna	  p.g.a.	  “kvalitén”	  och	  “såg	  inte	  ut	  som	  på	  bilden”.	  	  

	  

	  
	  

Har	  du	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  du	  har	  beställt?	  
(H&M:s	  Dressingroom)	  
På	  grund	  av	  att	  storleken	  inte	  passade	  var	  anledningen	  till	  att	  8	  respondenter	  
behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  de	  beställt,	  7	  respondenter	  hade	  skickat	  tillbaka	  på	  
grund	  av	  fel	  passform,	  1	  respondent	  valde	  att	  skicka	  tillbaka	  det	  hon	  beställt	  på	  
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grund	  av	  att	  färgen	  inte	  stämde	  överens	  med	  bilderna	  på	  hemsidan	  och	  det	  var	  4	  
personer	  som	  svarade	  att	  de	  aldrig	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  till	  H&M.	  

	  
	  
Har	  du	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  du	  har	  beställt?	  
(Nellys	  Catwalkvideo)	  
Det	  var	  8	  respondenter	  som	  hade	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  dem	  beställt	  på	  
grund	  av	  att	  storleken	  inte	  passade,	  5	  personer	  hade	  skickat	  tillbaka	  varor	  på	  
grund	  av	  fel	  passform,	  3	  respondenter	  hade	  skickat	  tillbaka	  på	  grund	  av	  att	  
färgen	  inte	  stämde	  överens	  med	  bilderna	  på	  hemsidan,	  det	  var	  6	  personer	  som	  
aldrig	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något	  de	  beställt	  från	  Nelly.	  Det	  var	  även	  en	  
respondent	  som	  valde	  att	  lämna	  ett	  eget	  svar	  och	  hon	  hade	  skickat	  tillbaka	  
plagget	  på	  grund	  av:	  “fult	  plagg”.	  
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Tycker	  du	  att	  Dressingroom	  är	  bristfälligt	  på	  något	  sätt?	  	  
Det	  var	  71%	  av	  respondenterna	  som	  ansåg	  att	  Dressingroom	  var	  bristfälligt	  och	  
29%	  av	  respondenter	  som	  inte	  tycker	  att	  verktyget	  var	  bristfälligt.	  	  
	  
Tycker	  du	  att	  Catwalkvideon	  är	  bristfälligt	  på	  något	  sätt?	  
Det	  var	  24%	  av	  respondenter	  som	  tyckte	  att	  Nellys	  Catwalkvideo	  var	  bristfällig	  
och	  det	  var	  76	  %	  av	  respondenter	  som	  inte	  ansåg	  att	  Catwalkvideon	  var	  
bristfällig.	  
	  
Varför	  tycker	  du	  att	  Dressingroom	  är	  bristfälligt?	  
I	  denna	  fråga	  hade	  man	  möjlighet	  att	  svara	  med	  flera	  svarsalternativ.	  12	  av	  17	  
respondenter	  ansåg	  att	  Dressingroom	  var	  bristfälligt	  på	  något	  sätt.	  Av	  dessa	  17	  
var	  det	  10	  respondenter	  som	  tyckte	  att	  verktyget	  var	  bristfälligt	  på	  grund	  av	  att	  
plaggen	  bara	  visades	  på	  en	  sorts	  kroppsform,	  4	  respondenter	  ansåg	  att	  
rotationsmöjligheten	  av	  plagget	  var	  bristfälligt,	  3	  respondenter	  ansåg	  att	  
bristfälligheten	  var	  på	  grund	  av	  att	  det	  var	  en	  dålig	  beskrivning	  av	  plagget,	  1	  
respondent	  tyckte	  det	  var	  svårt	  att	  se	  färgen	  på	  plagget.	  Under	  övrigt	  svarade	  en	  
respondent:	  “En	  typ	  av	  pose”.	  

	  
	  
Varför	  tycker	  du	  att	  Catwalkvideon	  är	  bristfälligt?	  
I	  denna	  fråga	  hade	  man	  möjlighet	  att	  svara	  med	  flera	  svarsalternativ.	  4	  av	  17	  
respondenter	  ansåg	  att	  Catwalkvideon	  var	  bristfällig	  på	  något	  sätt.	  Det	  var	  3	  
respondenter	  som	  tyckte	  att	  Catwalkvideon	  var	  bristfällig	  på	  grund	  av	  att	  
plaggen	  bara	  visades	  på	  en	  sorts	  kroppsform,	  1	  person	  ansåg	  att	  
rotationsmöjligheten	  av	  plagget	  var	  det	  som	  var	  bristfälligt	  med	  verktyget.	  Det	  
var	  även	  en	  respondent	  som	  valde	  att	  lämna	  ett	  eget	  svar:	  “kläderna	  bärs	  bara	  på	  
ett	  sätt”.	  

10.1.4.	  Identifikationsavsnittet	  	  
Det	  var	  sammanlagt	  33	  respondenter	  som	  svarade	  på	  identifikationsfrågorna.	  
Detta	  avsnitt	  var	  för	  de	  som	  använt	  sig	  av	  klädexponeringsverktyg.	  Genom	  denna	  
sektion	  ville	  vi	  få	  en	  allmän	  uppfattning	  om	  hur	  respondenterna	  ställde	  sig	  i	  
identifikationsfrågan.	  	  
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Brukar	  du	  tänka	  på	  hur	  modellens	  kroppsform/utseende	  skiljer	  sig	  från	  
ditt	  när	  du	  handlar	  kläder	  på	  webbshoppar?	  
Det	  var	  85%	  av	  respondenterna	  som	  brukade	  tänka	  på	  hur	  modellens	  
kroppsform/utseende	  skiljer	  sig	  från	  denne	  själv	  när	  de	  handlade	  kläder	  på	  
webbshopar.	  9	  %	  av	  respondenterna	  brukade	  inte	  tänka	  på	  det	  och	  6	  %	  som	  
brukade	  tänka	  på	  det	  ibland.	  	  
	  

	  

	  
Brukar	  du	  föreställa	  dig	  plagget	  på	  dig	  när	  du	  handlar	  kläder	  på	  
webbshoppen?	  
På	  denna	  fråga	  svarade	  alla	  respondenterna	  att	  de	  brukar	  föreställa	  plagget	  på	  
sig	  själva	  när	  de	  handlar	  kläder.	  
	  
Har	  bakgrundsmiljön	  för	  att	  visa	  upp	  plaggen	  någon	  betydelse	  i	  din	  
mening?	  
39	  %	  av	  respondenterna	  tycker	  att	  bakgrundsmiljön	  hade	  betydelse	  för	  att	  visa	  
upp	  plagget	  49	  %	  av	  respondenterna	  ansåg	  att	  bakgrundsmiljön	  inte	  hade	  någon	  
betydelse	  och	  12	  %	  svarade	  "vet	  ej".	  	  
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Vad	  tycker	  du	  är	  viktigt	  på	  modellen	  för	  att	  du	  ska	  kunna	  identifiera	  dig	  
med	  modellen?	  
Under	  denna	  fråga	  var	  det	  22	  respondenter	  som	  ansåg	  att	  längden	  på	  modellen	  
var	  viktigt	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  identifiera	  sig	  med	  modellen,	  29	  respondenter	  
tyckte	  att	  kroppsformen	  var	  viktig,	  5	  respondenter	  ansåg	  att	  hårfärgen	  var	  viktig	  
och	  3	  respondenter	  tyckte	  att	  hudfärgen	  är	  viktig.	  	  
	  

	  

	  
Brukar	  kroppsformen	  på	  modellen	  hjälpa	  dig	  att	  föreställa	  plagget	  på	  dig	  
själv?	  
73	  %	  av	  respondenterna	  ansåg	  att	  kroppsformen	  på	  modellen	  hjälper	  dem	  att	  
föreställa	  plagget	  på	  sig	  själva	  och	  27	  %	  ansåg	  inte	  att	  kroppsformen	  på	  
modellen	  hjälper.	  	  

	  

10.2.	  Kontextuell	  intervju	  
Detta	  avsnitt	  inleds	  med	  bakgrundsfakta	  om	  respondenterna	  där	  varje	  respondent	  
går	  att	  följa	  enligt	  benämningarna	  R1,	  R2,	  R3,	  R4	  och	  R5.	  Detta	  för	  att	  hålla	  en	  så	  
stor	  anonymitet	  som	  möjligt.	  Därefter	  har	  vi	  sammanfattat	  det	  mest	  relevanta	  
resultatet	  löpande	  utifrån	  följande	  kategorier:	  

	  

• Visualisering	  av	  plagget	  och	  modellen	  
• Identifiering	  
• Beslutet	  om	  köpet	  
• Övriga	  iakttagelser	  	  
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Fakta	  om	  respondenterna:	  
	  
Respondent	  nr	  1:	  
21	  år,	  observationstid:	  ca	  40	  minuter	  	  	  	  	  	  	  
Brukar	  handla	  på	  hm.se	  cirka	  en	  gång	  var	  tredje	  månad	  
Brukar	  handla	  på	  nelly.com	  cirka	  tre	  gånger	  var	  tredje	  månad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Respondent	  nr	  2:	  
23	  år,	  observationstid:	  ca	  40	  minuter	  	  	  	  	  	  	  
Brukar	  handla	  på	  hm.se	  cirka	  två	  gånger	  var	  tredje	  månad	  	  
Brukar	  handla	  på	  nelly.com	  cirka	  två	  gånger	  var	  tredje	  månad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Respondent	  nr	  3:	  
23	  år,	  observationstid:	  ca	  40	  minuter	  	  	  	  	  	  	  
Brukar	  handla	  på	  hm.se	  cirka	  en	  gång	  var	  tredje	  månad	  
Brukar	  handla	  på	  nelly.com	  cirka	  tre	  gånger	  var	  tredje	  månad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Respondent	  nr	  4:	  
25år,	  observationstid:	  ca	  40	  minuter	  	  	  	  	  	  	  
Brukar	  handla	  på	  hm.se	  cirka	  två	  gånger	  var	  tredje	  månad	  
Brukar	  handla	  på	  nelly.com	  cirka	  två	  gånger	  var	  tredje	  månad	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Respondent	  nr	  5:	  
27år,	  observationstid:	  ca	  40	  minuter	  	  	  	  	  	  	  
Brukar	  handla	  på	  hm.se	  cirka	  tre	  gånger	  var	  tredje	  månad	  
Brukar	  handla	  på	  nelly.com	  cirka	  två	  gånger	  var	  tredje	  månad	  
	  

10.2.1.	  Visualisering	  av	  plagget	  och	  modellen	  
	  
Nelly	  
Det	  som	  var	  gemensamt	  för	  våra	  respondenter	  var	  att	  alla	  tyckte	  att	  det	  var	  
viktigt	  att	  man	  fick	  en	  uppfattning	  av	  materialet	  på	  plaggen	  genom	  
klädexponeringsverktygen.	  R3	  menade	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  kunna	  se	  hur	  tyget	  
faller	  och	  kommenterade	  att	  ljussättningen	  var	  bra.	  R5	  kommenterade	  att	  hon	  
var	  medveten	  om	  att	  plaggen	  ibland	  kunde	  se	  snyggare	  ut	  än	  vad	  de	  egentligen	  
var	  i	  verkligheten	  just	  på	  grund	  av	  ljuset.	  När	  R5	  jämförde	  stillbilderna	  med	  
Catwalkvideon	  tyckte	  hon	  att	  ljuset	  var	  mycket	  naturligare	  i	  videon	  vilket	  gjorde	  
det	  lättare	  att	  se	  materialet	  på	  plagget.	  Bakgrundsmiljön	  spelade	  inte	  stor	  roll	  för	  
respondenterna.	  Fyra	  av	  respondenterna	  (R2,	  R3,R4,	  R5)	  tyckte	  att	  modellerna	  
hade	  en	  naturlig	  gångstil	  samt	  poserade	  naturligt.	  

“Det	  är	  hur	  plagget	  sitter	  på	  modellen	  som	  ger	  första	  intrycket.”	  (R3)	  
	  
Detta	  upplevdes	  inte	  av	  R1	  som	  tyckte	  att	  modellens	  gångstil	  såg	  övernaturlig	  ut,	  
framförallt	  vid	  exponeringen	  av	  jeans.	  Detta	  bidrog	  till	  att	  hon	  koncentrerade	  sig	  
mer	  på	  att	  analysera	  modellen	  än	  plagget	  och	  därför	  inte	  fick	  en	  bra	  bild	  av	  hur	  
jeansen	  såg	  ut.	  R1	  kommenterade	  även	  att	  hon	  upplevde	  att	  modellerna	  ibland	  
var	  för	  smala	  vilket	  gjorde	  att	  plagget	  inte	  satt	  bra.	  
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“Jag	  tycker	  att	  de	  kunde	  ha	  valt	  en	  lite	  fylligare	  modell.	  Hon	  är	  så	  smal	  att	  
klänningen	  hänger	  på	  henne.	  Man	  får	  inte	  en	  rättvis	  bild	  av	  plagget“	  (R1)	  

Samtliga	  respondenter	  påpekade	  att	  de	  kunde	  ändra	  uppfattning	  av	  ett	  plagg	  när	  
de	  fick	  se	  Catwalkvideon	  både	  till	  det	  positiva	  och	  till	  det	  negativa.	  Två	  av	  
respondenterna	  (R3,	  R5)	  menade	  att	  materialet	  kunde	  se	  annorlunda	  ut	  på	  
stillbilderna	  jämfört	  med	  i	  Catwalkvideon.	  

“Jag	  tycker	  att	  Catwalkvideon	  är	  den	  sanna	  bilden	  av	  plagget.	  Jag	  litar	  mer	  
på	  att	  plagget	  ser	  ut	  som	  den	  gör	  i	  videon	  än	  vad	  den	  gör	  på	  stillbilderna.”	  
(R2)	  

	  
H&M	  
Tre	  av	  respondenterna	  (R1,R3,R4)	  gav	  synpunkter	  på	  modellens	  kroppshållning	  
och	  menade	  att	  man	  inte	  fick	  en	  rättvis	  bild	  av	  plaggen.	  Även	  om	  de	  inte	  kunde	  
komma	  på	  en	  annan	  kroppshållning	  som	  skulle	  kunna	  fungera	  bättre	  var	  de	  inte	  
tillfredsställda	  med	  den.	  R2	  tyckte	  att	  visualiseringen	  av	  plaggen	  i	  den	  högra	  
spalten	  inte	  var	  tydlig	  (se	  bild	  2,	  H&M:s	  Dressingroom)	  .	  Följande	  uttalande	  kan	  
belysa	  detta:	  

“Visualiseringen	  av	  bilderna	  i	  den	  högra	  spalten	  är	  otydlig.	  Det	  är	  svårt	  att	  
uppfatta	  vad	  det	  är	  för	  material	  på	  vissa	  plagg.	  Det	  är	  också	  svårt	  att	  få	  en	  
bra	  uppfattning	  av	  färgen	  på	  plagget.”	  (R2)	  

	  
Tre	  av	  respondenterna	  (R1,	  R2,	  R4)	  kommenterade	  att	  det	  var	  väldigt	  bra	  att	  
kunna	  se	  hur	  olika	  bikinidelar	  kunde	  matchas	  ihop.	  R3	  menade	  att	  hon	  ofta	  blivit	  
irriterad	  när	  hon	  handlat	  på	  andra	  webbshoppar	  då	  hon	  inte	  haft	  möjligheten	  att	  
matcha	  olika	  bikinidelar	  med	  varandra.	  Två	  respondenter	  (R1,	  R2)	  
kommenterade	  att	  man	  inte	  kunde	  se	  hur	  lång	  modellen	  var	  vilket	  bidrog	  till	  att	  
det	  var	  svårt	  att	  veta	  hur	  lång	  eller	  kort	  ett	  plagg	  var	  genom	  att	  enbart	  kolla	  på	  
bilderna	  i	  Dressingroom.	  R1	  tyckte	  att	  både	  kläderna	  och	  modellen	  såg	  
datoriserad	  ut.	  Hon	  kände	  därför	  inte	  att	  hon	  kunde	  lita	  på	  att	  kläderna	  skulle	  se	  
ut	  som	  de	  gjorde	  i	  Dressinroom	  i	  verkligheten.	  

“Det	  ser	  ut	  som	  att	  de	  har	  klistrat	  på	  en	  klänning	  på	  en	  docka.”	  (R1)	  

	  

10.2.2.	  Identifiering	  	  
	  
Nelly	  
Majoriteten	  (R1,	  R2,	  R3,	  R5)	  påpekade	  att	  de	  oftast	  brukar	  läsa	  hur	  lång	  
modellen	  är	  samt	  vilken	  klädesstorlek	  hon	  har	  för	  att	  sedan	  kunna	  jämföra	  med	  
sig	  själv.	  Tre	  av	  respondenterna	  (R2,	  R3,	  R5)	  blev	  inte	  påverkade	  av	  modellens	  
kroppsform	  utan	  försökte	  oftast	  visualisera	  kläderna	  på	  sig	  själva	  istället.	  Detta	  
för	  att	  kunna	  förlita	  sig	  på	  att	  kläderna	  skulle	  sitta	  likadant	  på	  dem	  som	  på	  
modellen.	  
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“Det	  spelar	  ingen	  roll	  över	  hur	  många	  olika	  modeller	  med	  olika	  
kroppsformer	  de	  har,	  för	  då	  skulle	  man	  behöva	  ha	  hur	  många	  modeller	  som	  
helst.	  Det	  viktiga	  är	  att	  det	  står	  vilken	  storlek	  och	  hur	  lång	  modellen	  är.”	  
(R2)	  

Ibland	  kunde	  de	  dock	  uppleva	  att	  modellen	  var	  för	  smal	  vilket	  bidrog	  till	  att	  
kläderna	  inte	  satt	  fint	  på	  henne.	  En	  av	  respondenterna	  ger	  i	  följande	  citat	  uttryck	  
för	  en	  sådan	  upplevelse:	  

“Det	  är	  inte	  att	  hon	  är	  smal	  som	  är	  fult	  utan	  att	  kläderna	  är	  för	  stora	  på	  
henne.”	  	  (R2)	  

R3	  kommenterade	  att	  hon	  hade	  behövt	  skicka	  tillbaka	  plagg	  då	  det	  inte	  passade	  
henne	  men	  hade	  suttit	  väldigt	  snyggt	  på	  modellen.	  Hon	  upplevde	  att	  hon	  
identifierade	  sig	  med	  modellen	  väldigt	  ofta.	  

“Ibland	  tror	  jag	  att	  jag	  kommer	  se	  exakt	  ut	  som	  modellen.	  Men	  sedan	  får	  jag	  
hem	  plagget	  och	  blir	  besviken”	  (R3)	  

	  
H&M	  
R1	  upplevde	  att	  modellen	  såg	  löjlig	  ut	  och	  att	  hon	  inte	  kunde	  känna	  igen	  sig	  i	  
modellen.	  Hon	  menade	  att	  det	  var	  väldigt	  svårt	  för	  henne	  att	  identifiera	  sig	  med	  
en	  modell	  som	  såg	  ut	  som	  en	  tecknad	  figur.	  Tre	  respondenter	  (R2,	  R3	  R4)	  valde	  
att	  byta	  ansikte	  och	  hårfrisyr	  på	  modellen.	  Istället	  för	  det	  förinställda	  ansiktet	  på	  
modellen	  valde	  de	  ett	  ansikte	  som	  de	  kände	  var	  mest	  lik	  dem	  själva.	  R4	  menade	  
att	  hårfärgen	  på	  modellen	  kunde	  ha	  en	  betydelse	  om	  kläderna	  passade	  eller	  inte.	  
Hon	  själv	  var	  brunett	  och	  tyckte	  att	  hon	  passade	  bättre	  i	  ljusa	  kläder.	  Detta	  
upplevde	  hos	  också	  överensstämma	  med	  modellen.	  	  

“Blonda	  passar	  bättre	  i	  mörka	  kläder	  medan	  brunetter	  passar	  i	  ljusa	  
kläder.”	  (R4)	  	  	  

	  
R2	  kände	  dock	  att	  hon	  inte	  kunde	  ta	  modellen	  på	  allvar	  för	  att	  hon	  inte	  såg	  
verklig	  ut,	  varken	  kroppsmässigt	  eller	  i	  ansiktsuttrycket.	  R3	  tyckte	  att	  modellen	  
var	  för	  smal	  och	  att	  hon	  inte	  hade	  några	  “höfter”.	  Samtidigt	  så	  skulle	  hon	  inte	  
reagerat	  annorlunda	  om	  det	  var	  en	  fylligare	  modell.	  Hon	  menade	  att	  vissa	  kläder	  
såg	  bättre	  ut	  på	  fylliga	  tjejer	  medan	  andra	  kläder	  passade	  bättre	  på	  smala	  tjejer.	  

	  

10.2.3.	  Beslutet	  om	  att	  köpa	  plagget	  
	  
Nelly	  
Det	  som	  ökade	  tryggheten	  till	  beslutet	  om	  köpet	  för	  samtliga	  respondenter	  var	  
att	  man	  fick	  se	  när	  modellen	  roterade	  på	  catwalken.	  R3	  menade	  att	  beslutet	  om	  
att	  köpa	  kläderna	  underlättades	  eftersom	  hon	  hade	  hört	  att	  det	  kan	  förekomma	  
fusk	  när	  man	  bara	  visar	  stillbilder.	  Hon	  sa	  att	  vissa	  klädesföretag	  idag	  har	  
klädnypor	  i	  ryggen	  på	  modellerna	  för	  att	  kläderna	  ska	  sitta	  snyggare.	  
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Majoriteten	  av	  respondenterna	  (R1,	  R3,	  R4)	  kommenterade	  att	  Catwalkvideon	  
kändes	  nödvändigare	  när	  de	  skulle	  handla	  klänningar	  än	  när	  man	  ska	  handla	  
koftor	  och	  tröjor.	  Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  de	  tyckte	  att	  klänningar	  kunde	  se	  
väldigt	  korta	  ut	  på	  modellen.	  Tre	  av	  respondenterna	  (R1,	  R4,	  R5)	  sa	  att	  
Catwalkvideon	  var	  som	  ett	  komplement	  till	  stillbilderna	  och	  att	  de	  oftast	  brukar	  
kolla	  på	  bilderna	  först	  och	  sedan	  kolla	  på	  videon	  för	  att	  få	  en	  “slutgiltig	  
bekräftelse”	  om	  att	  plagget	  verkligen	  såg	  ut	  som	  de	  trodde.	  Framförallt	  
inzoomnings-‐funktionen	  på	  stillbilderna	  var	  något	  som	  upplevdes	  vara	  viktigt	  
för	  respondenterna.	  

”Har	  jag	  väl	  sett	  videon	  och	  fortfarande	  tycker	  att	  plagget	  är	  fint	  så	  brukar	  
jag	  köpa	  det.	  Beslutet	  känns	  lättare	  när	  man	  har	  fått	  se	  plagget	  i	  så	  pass	  
många	  olika	  vinklar.”	  (R3)	  

Gemensamt	  för	  respondenterna	  var	  att	  plaggen	  som	  var	  svårast	  att	  besluta	  sig	  
om	  att	  köpa	  var	  jeans	  och	  bikiniöverdelar.	  Detta	  problem	  verkade	  de	  dock	  inte	  
endast	  ha	  när	  det	  kom	  till	  e-‐handel	  utan	  även	  när	  de	  handlade	  i	  fysiska	  butiker.	  
Detta	  kommenterades	  med	  bl.a:	  	  	  	  

“Modellen	  ser	  ut	  att	  ha	  mycket	  längre	  ben	  än	  vad	  jag	  har.	  Jeansen	  kommer	  
antagligen	  vara	  alldeles	  för	  långa	  på	  mig.”	  (R2)	  

“Det	  är	  jättesvårt	  att	  veta	  hur	  bikinin	  kommer	  sitta	  i	  brösten.	  Jag	  brukar	  
tycka	  att	  det	  är	  jobbigt	  att	  köpa	  bikiniöverdelar	  i	  fysiska	  butiker	  där	  jag	  har	  
chansen	  att	  prova	  dem.	  Det	  blir	  extra	  jobbigt	  och	  handla	  bikiniöverdelar	  på	  
internet.”	  (R5)	  

	  
När	  vi	  frågade	  respondenterna	  ifall	  en	  annan	  modell	  skulle	  ha	  ändrat	  på	  hur	  det	  
kände	  för	  att	  köpa	  bikiniöverdelar	  på	  Nelly	  så	  svarade	  de	  att	  det	  inte	  hade	  någon	  
betydelse.	  R4	  menade	  att	  hon	  inte	  trodde	  att	  det	  skulle	  blivit	  lättare	  eftersom	  
passformen	  kan	  skilja	  sig	  väldigt	  från	  person	  till	  person	  och	  att	  hon	  oftast	  måste	  
prova	  sig	  fram	  för	  att	  hitta	  rätt	  storlek.	  Två	  av	  respondenterna	  (R1,	  R2)	  kände	  
även	  att	  beslutet	  om	  att	  köpa	  klänningar	  kunde	  ta	  längre	  tid	  eftersom	  de	  såg	  
korta	  ut	  på	  modellen	  men	  att	  den	  möjligtvis	  skulle	  kunna	  passa	  dem	  eftersom	  de	  
oftast	  brukar	  vara	  kortare	  än	  modellen.	  

H&M	  
Majoriteten	  av	  respondenterna	  (R1,	  R2,	  R3,	  R5)	  tyckte	  att	  det	  var	  svårt	  att	  
besluta	  sig	  om	  de	  skulle	  köpa	  kläderna	  med	  hjälp	  av	  enbart	  Dressingroom.	  Oftast	  
behövde	  de	  komplettera	  med	  stillbilder	  för	  att	  besluta	  sig	  om	  att	  köpa	  plagget	  
eller	  inte.	  R3	  kommenterade	  att	  hon	  mestadels	  använde	  Dressingroom	  för	  skojs	  
skull	  och	  att	  verktyget	  oftast	  inte	  hade	  bidragit	  till	  någon	  hjälp	  om	  att	  köpa	  
plagget.	  Hon	  kommenterade	  även	  att	  hon	  oftast	  var	  tvungen	  att	  besöka	  den	  
fysiska	  butiken	  och	  prova	  kläderna	  för	  att	  kunna	  bilda	  en	  uppfattning.	  

“Genom	  att	  matcha	  kläder	  i	  Dressingroom	  vet	  jag	  om	  tröjan	  jag	  kollar	  på	  
passar	  till	  ett	  par	  byxor	  som	  jag	  har	  hemma	  vilket	  ökar	  säkerheten	  till	  att	  
jag	  vill	  köpa	  varan.”	  (R5)	  
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R4	  menade	  att	  Dressingroom	  hade	  bidragit	  till	  hon	  blivit	  säkrare	  i	  sitt	  köp.	  Hon	  
tog	  upp	  ett	  exempel	  där	  hon	  genom	  att	  byta	  hårfrisyr	  på	  modellen	  fått	  en	  bild	  av	  
hur	  plagget	  skulle	  kunna	  se	  ut	  om	  hon	  skulle	  ha	  uppsatt	  hår	  och	  därför	  också	  
köpt	  plagget.	  R1	  kommenterade	  att	  hon	  inte	  brukar	  handla	  en	  hel	  utstyrsel	  och	  
därför	  kände	  hon	  att	  H&M:s	  Dressingroom	  inte	  hjälpte	  henne	  i	  köpprocessen.	  R2	  
tyckte	  att	  det	  var	  väldigt	  smart	  av	  H&M	  att	  lansera	  Dressingroom	  eftersom	  hon	  
då	  blev	  inspirerad	  till	  hur	  man	  kunde	  matcha	  de	  olika	  plaggen.	  
	  

10.2.4.	  Övriga	  iakttagelser	  	  
	  
Vi	  frågade	  vad	  informanterna	  trodde	  att	  Nellys	  hade	  för	  syfte	  med	  
Catwalkvideon.	  Respondenterna	  svarade	  bl.a:	  

“För	  att	  få	  så	  lite	  returer	  som	  möjligt	  och	  för	  att	  man	  ska	  få	  en	  bättre	  
uppfattning	  av	  hur	  plagget	  ser	  ut.”	  (R5)	  

“För	  att	  konsumenten	  ska	  få	  en	  mer	  levande	  bild	  av	  plagget.	  De	  vill	  inte	  att	  
stillbilderna	  ska	  lura	  ögat.”	  (R3)	  

När	  vi	  sedan	  frågade	  vad	  informanterna	  trodde	  att	  H&M:s	  syfte	  med	  
Dressingroom	  var	  svarade	  de:	  

“För	  att	  förnya	  deras	  hemsida	  på	  något	  sätt.”	  (	  R1)	  

“För	  att	  man	  ska	  kunna	  kombinera	  en	  hel	  utstyrsel	  och	  för	  att	  sälja	  på	  
kunder	  fler	  varor”.	  (R4)	  

De	  vill	  underlätta	  matchning	  av	  kläder	  och	  visa	  sitt	  sortiment	  av	  kläder.”	  
(R2)	  

	  
Två	  respondenter	  (R2,R4)	  tog	  upp	  en	  fördel	  med	  Dressingroom	  som	  de	  saknade	  i	  
andra	  webbshoppar.	  Detta	  var	  att	  man	  direkt	  kunde	  se	  totalpriset	  av	  plaggen	  
som	  de	  hade	  placerat	  på	  modellen.	  R3	  förstod	  inte	  riktigt	  syftet	  med	  att	  man	  
kunde	  byta	  modell	  i	  Dressingroom.	  Trots	  detta	  valde	  hon	  att	  göra	  det	  i	  alla	  fall.	  
När	  vi	  frågade	  henne	  varför	  hon	  valde	  att	  göra	  det	  sa	  hon	  att	  hon	  gjorde	  det	  mest	  
för	  att	  det	  var	  roligt.	  
	  
Respondenterna	  sa	  att	  det	  oftast	  var	  på	  grund	  av	  fel	  passform	  eller	  att	  storleken	  
inte	  passade	  som	  det	  hade	  behövt	  skicka	  tillbaka	  något.	  Ingen	  av	  respondenterna	  
upplevde	  det	  som	  att	  materialet	  var	  det	  som	  inte	  hade	  överensstämt	  med	  
verkligheten.	  R1	  sa	  att	  hon	  ofta	  brukar	  ställas	  frågan	  “Hur	  vågar	  du	  beställa	  
kläder	  från	  internet?”	  och	  att	  hon	  då	  brukar	  svara;	  ”För	  att	  jag	  orkar	  skicka	  
tillbaka	  dem	  om	  de	  inte	  passar.”	  Hon	  upplevde	  det	  som	  att	  många	  inte	  vågade	  e-‐
handla	  just	  för	  att	  de	  inte	  orkade	  skicka	  tillbaka	  kläderna	  om	  kläderna	  inte	  skulle	  
passa.	  Gemensamt	  för	  respondenterna	  var	  att	  de	  oftast	  sökte	  efter	  recensioner	  
skriva	  av	  kunder	  som	  hade	  köpt	  plagget	  som	  det	  var	  intresserade	  av.	  Genom	  att	  
läsa	  recensionerna	  fick	  det	  en	  bättre	  uppfattning	  av	  kläderna	  och	  hur	  andra	  
kunder	  hade	  uppfattat	  kläderna	  i	  fråga	  om	  kvalitet,	  färg	  och	  storlek.
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11.	  Analys	  

I	  detta	  kapitel	  ställs	  den	  tidigare	  forskningen	  om	  ämnet	  mot	  den	  insamlade	  
empirin	  för	  att	  urskilja	  likheter	  och	  skillnader.	  Vi	  kommer	  att	  analysera	  och	  
diskutera	  resultatet	  samt	  diskutera	  kring	  egna	  tolkningar	  och	  spekulationer.	  
	  
Enkätresultaten	  tyder	  på	  att	  majoriteten	  av	  de	  som	  använt	  sig	  av	  Nellys	  
Catwalkvideo	  känner	  sig	  säkrare	  på	  sin	  beställning	  genom	  att	  använda	  sig	  utav	  
den.	  79	  %	  av	  de	  respondenter	  som	  endast	  använt	  sig	  av	  Catwalkvideon	  känner	  
sig	  säkrare	  på	  sin	  beställning.	  Av	  de	  som	  använt	  sig	  av	  båda	  verktygen	  känner	  sig	  
94	  %	  av	  respondenterna	  säkrare.	  När	  vi	  jämför	  med	  hur	  respondenterna	  svarade	  
när	  det	  gällde	  H&M:s	  Dressingroom	  är	  det	  en	  av	  två	  respondenter	  som	  känner	  
sig	  säkrare	  genom	  att	  enbart	  använda	  Dressingroom.	  Av	  de	  som	  använt	  sig	  av	  
båda	  verktygen	  är	  det	  41	  %	  av	  respondenterna	  som	  känner	  sig	  säkrare.	  Utifrån	  
detta	  resultat	  kan	  vi	  se	  att	  Nellys	  Catwalkvideo	  får	  användarna	  att	  känna	  sig	  
säkrare	  i	  jämförelse	  med	  H&M:s	  Dressingroom.	  Vi	  är	  dock	  medvetna	  om	  att	  
svarsfrekvensen	  var	  låg	  när	  det	  kom	  till	  de	  personer	  som	  enbart	  hade	  använt	  sig	  
av	  H&M:s	  Dressingroom.	  Genom	  enkäten	  kunde	  vi	  även	  se	  att	  majoriteten	  tyckte	  
att	  verktygen	  hjälpte	  respondenterna	  att	  ta	  ett	  avgörande	  beslut	  gällande	  
beställningen.	  Det	  vi	  uppmärksammade	  mest	  var	  att	  17	  av	  17	  respondenter	  (100	  
%)	  tyckte	  att	  Catwalkvideon	  hjälpte	  dem	  att	  ta	  ett	  avgörande	  beslut.	  Dessa	  
respondenter	  hade	  använt	  sig	  av	  båda	  verktygen.	  Det	  var	  flera	  respondenter	  som	  
upplevde	  att	  H&M:s	  Dressingroom	  var	  bristfällig.	  Att	  exempelvis	  kunna	  känna	  på	  
materialet	  på	  plaggen	  beskriver	  Overby	  et.	  al	  som	  ett	  sinnligt	  krav(2008).	  
Eftersom	  det	  sinnliga	  kravet	  elimineras	  när	  man	  inte	  får	  känna	  på	  plagget	  ville	  vi	  
veta	  hur	  våra	  respondenter	  upplevde	  visualiseringen	  av	  plaggen	  med	  hjälp	  av	  
klädexponeringsverktygen.	  Resultatet	  visade	  att	  den	  största	  anledningen	  till	  
detta	  var	  att	  verktyget	  endast	  visade	  en	  sorts	  kroppsform.	  Det	  var	  dock	  ett	  fåtal	  
som	  tyckte	  att	  Catwalkvideon	  var	  bristfällig,	  även	  här	  visade	  sig	  anledningen	  
vara	  att	  verktyget	  endast	  visade	  en	  sorts	  kroppsform.	  Som	  Friedman	  et	  al.	  tar	  
upp	  kan	  det	  kännas	  riskfyllt	  att	  beställa	  kläder	  på	  webbshoppar	  eftersom	  man	  är	  
omedveten	  om	  hur	  plagget	  kommer	  att	  sitta	  (2006).	  Resultatet	  uppvisade	  att	  
majoriteten	  någon	  gång	  blivit	  besvikna	  när	  de	  fått	  hem	  plagget.	  Anledningarna	  
till	  varför	  de	  blivit	  besvikna	  angavs	  också	  som	  de	  största	  anledningarna	  till	  att	  de	  
någon	  gång	  behövt	  skicka	  tillbaka	  kläder	  vilket	  var;	  fel	  passform	  och	  storlek.	  	  

Majoriteten	  av	  respondenterna	  brukar	  tänka	  på	  hur	  modellens	  
kroppsform/utseende	  skiljer	  sig	  från	  dess	  egna	  när	  de	  handlar	  kläder	  på	  
webbshoppar.	  Samtliga	  av	  respondenterna	  brukar	  ändå	  föreställa	  plagget	  på	  sig	  
själva	  när	  de	  handlade	  kläder	  på	  webbshopparna.	  Friedman	  et	  al.	  menar	  att	  det	  
kan	  vara	  svårt	  att	  identifiera	  sig	  själv	  med	  dagens	  modeller	  eftersom	  de	  generellt	  
är	  väldigt	  långa	  och	  smala	  (2006).	  Detta	  kan	  vi	  även	  koppla	  till	  vårt	  resultat	  då	  
respondenterna	  tyckte	  att	  längden	  och	  kroppsformen	  på	  modellen	  var	  speciellt	  
viktig	  för	  att	  kunna	  identifiera	  sig	  själv	  med	  modellen.	  Som	  vi	  nämnt	  ovan	  så	  
svarade	  majoriteten	  av	  respondenterna	  att	  modellens	  kroppsform	  hjälper	  dem	  
att	  föreställa	  sig	  plagget	  på	  sig	  själva	  trots	  detta	  såg	  vi	  att	  många	  ansåg	  att	  
verktygen	  var	  bristfälliga	  just	  på	  grund	  av	  att	  plaggen	  endast	  visades	  på	  en	  sorts	  
kroppsform.	  	  	  
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I	  Östlund	  och	  Kjelins	  undersökning	  av	  klädexponering	  på	  webbshoppar	  kom	  de	  
fram	  till	  att	  konsumenterna	  inte	  var	  särskilt	  tillfredställda	  med	  hur	  kläderna	  
exponerades	  det	  eftersträvades	  mer	  möjlighet	  att	  kunna	  granska	  plagget	  i	  detalj	  
(2011).	  Då	  denna	  undersökning	  endast	  hade	  fokus	  på	  stillbilder	  och	  
produktbeskrivningar	  kan	  vi	  tolka	  vårt	  resultat	  till	  att	  det	  underlättar	  mer	  att	  
använda	  sig	  utav	  mer	  interaktiva	  och	  rörliga	  bilder	  av	  plaggen.	  	  

Ekman	  menar	  att	  den	  stereotypa	  bilden	  av	  den	  kvinnliga	  konsumenten	  och	  hur	  
hon	  försöker	  identifiera	  sig	  med	  kvinnan	  i	  reklamen	  i	  hopp	  om	  att	  kläderna	  ska	  
sitta	  lika	  fint	  på	  henne	  som	  på	  modellen	  (1998).	  	  Vi	  uppmärksammade	  att	  en	  
respondent	  blivit	  besviken	  på	  plagget	  just	  av	  denna	  anledning.	  Hon	  identifierade	  
sig	  med	  modellen	  till	  den	  grad	  att	  hon	  trodde	  att	  hon	  skulle	  se	  ut	  som	  modellen.	  	  

När	  vi	  genomförde	  den	  kontextuella	  intervjun	  observerade	  vi	  att	  majoriteten	  av	  
respondenterna	  använde	  sig	  av	  H&M:s	  Dressingroom	  skapade	  en	  modell	  som	  
efterliknade	  dem	  och	  kunde	  representera	  dem	  på	  bäst	  sätt.	  För	  en	  respondent	  
var	  det	  extra	  viktigt	  att	  modellen	  skulle	  ha	  samma	  hårfärg	  som	  henne	  eftersom	  
hon	  tyckte	  att	  det	  spelade	  roll	  i	  valet	  av	  vilka	  kläder	  som	  skulle	  tänkas	  passa	  
henne	  färgmässigt.	  Hon	  valde	  t.ex.	  även	  att	  byta	  ansiktsuttrycket	  på	  modellen	  
och	  påpekade	  att	  det	  spelade	  roll	  vilket	  humör	  man	  var	  på	  när	  man	  hade	  plagget	  
på	  sig.	  Denna	  föreställning	  om	  att	  ”skapa”	  en	  modell	  som	  ska	  efterlikna	  en	  själv	  
kan	  vi	  koppla	  till	  studien	  av	  Linderoth	  et	  al.	  och	  hur	  användare	  skapar	  ett	  alter	  
ego	  som	  utnyttjas	  för	  självpresentation	  genom	  teknologi(2005).	  I	  Linderoths	  
undersökning	  framgick	  det	  att	  undersökningspersonerna	  valde	  att	  identifiera	  sig	  
med	  sina	  avatarer	  när	  de	  spelade	  spel.	  Likt	  dessa	  undersökningspersoner	  valde	  
våra	  intervjurespondenter	  att	  ändra	  på	  den	  virtuella	  provdockans	  utseende	  för	  
att	  efterlikna	  deras	  utseende	  och	  identifiera	  sig	  med	  den.	  	  	  
	  
Wolfinbarger	  et	  al.	  undersöker	  motivationen	  hos	  e-‐handlare	  och	  menar	  att	  
konsumenter	  är	  antingen	  mål-‐orienterade	  eller	  upplevelse-‐orienterade.	  Där	  de	  
upplevelse-‐orienterade	  handlar	  på	  nätet	  för	  att	  de	  ser	  det	  som	  ett	  nöje	  (2001).	  
Flera	  av	  våra	  respondenter	  tyckte	  att	  Dressingroom	  var	  rolig	  att	  använda,	  detta	  
kunde	  vi	  även	  se	  i	  enkätresultaten.	  Vi	  tolkar	  detta	  som	  att	  konsumenterna	  
använder	  Dressingroom	  för	  upplevelsen	  och	  nöjets	  skull.	  Dressingroom	  fungerar	  
inte	  enbart	  som	  ett	  klädexponeringsverktyg	  för	  att	  visa	  upp	  kläderna	  utan	  
fungerar	  även	  som	  en	  underhållning	  och	  för	  att	  hitta	  inspiration	  till	  olika	  
utstyrslar.	  	  

Enligt	  Wolfinbarger	  et	  al.	  så	  tenderar	  konsumenter	  att	  kombinera	  möjligheten	  
att	  handla	  i	  fysiska	  butiker	  med	  e-‐handel	  (2011).	  Detta	  var	  något	  som	  även	  
tillämpades	  av	  våra	  intervjurespondenter	  när	  de	  handlade	  på	  hm.se.	  Eftersom	  
H&M	  finns	  som	  både	  fysisk	  butik	  och	  webbshopp	  skapade	  det	  chansen	  att	  välja	  
att	  handla	  i	  butik	  eller	  på	  webbshoppen.	  Genom	  detta	  upplevde	  våra	  
respondenter	  att	  de	  blev	  säkrare	  i	  sitt	  köp.	  Kombinationen	  att	  använda	  sig	  av	  
stillbilder	  och	  Dressingroom	  eller	  Catwalkvideon	  var	  även	  något	  som	  våra	  
respondenter	  ibland	  upplevde	  som	  nödvändigt.	  	  
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Det	  som	  var	  gemensamt	  för	  majoriteten	  av	  våra	  intervjurespondenter	  var	  att	  det	  
var	  viktigt	  att	  man	  fick	  en	  uppfattning	  av	  materialet	  på	  plaggen,	  detta	  upplevdes	  
lättare	  att	  se	  genom	  Catwalkvideon	  än	  Dressingroom.	  Mycket	  berodde	  på	  att	  
ljuset	  var	  annorlunda	  i	  videon,	  i	  jämförelse	  med	  stillbilder.	  
Intervjurespondenterna	  kommenterade	  även	  modellens	  kroppshållning	  och	  att	  
den	  kunde	  bidra	  till	  att	  kläderna	  upplevdes	  mindre	  attraktiva.	  	  

“Jag	  tycker	  att	  Catwalkvideon	  är	  den	  sanna	  bilden	  av	  plagget.	  Jag	  litar	  mer	  
på	  att	  plagget	  ser	  ut	  som	  den	  gör	  i	  videon	  än	  vad	  den	  gör	  på	  stillbilderna.”	  
(R2)	  

Enligt	  våra	  tolkningar	  upplevde	  intervjurespondenterna	  att	  Dressingroom	  inte	  
gav	  lika	  levande	  och	  verklighetstroget	  intryck	  eftersom	  de	  endast	  använder	  sig	  
av	  stillbilder.	  Som	  konsument	  eftertraktar	  man	  en	  så	  verklig	  bild	  av	  produkten	  
som	  möjligt.	  Faktumet	  att	  det	  upplevs	  svårt	  att	  få	  en	  uppfattning	  av	  enbart	  
stillbilder	  är	  inte	  något	  som	  överraskar	  oss	  på	  grund	  av	  just	  de	  ”sinnliga	  kraven”,	  
som	  Overby	  tar	  upp	  (2008).	  

För	  att	  se	  om	  rätt	  syfte	  med	  Dressingroom	  framgår	  för	  konsumenterna	  så	  
frågade	  vi	  intervjurespondenterna	  om	  vad	  de	  trodde	  syftet	  med	  Dressingroom	  
var.	  Enligt	  H&M	  är	  syftet	  ”Att	  kunna	  kombinera	  olika	  plagg	  och	  se	  hur	  färger	  
fungerar	  ihop”	  (H&M	  kundservice	  2011).	  Svaren	  vi	  fick	  av	  
intervjurespondenterna	  var	  snarlika	  med	  H&M:s	  syfte	  vilket	  kan	  tolkas	  som	  att	  
syftet	  har	  gått	  igenom.	  Vi	  hörde	  även	  av	  oss	  till	  nelly.com	  angående	  deras	  syfte	  
med	  Catwalkvideon	  men	  Nelly:s	  kundservice	  hade	  enligt	  dem	  inte	  svar	  på	  den	  
frågan	  i	  dagsläget.	  Våra	  intervjurespondenter	  antog	  att	  syftet	  var	  att	  få	  så	  lite	  
returer	  som	  möjligt	  och	  få	  en	  bättre	  och	  levande	  bild	  av	  plagget.	  Detta	  tolkar	  vi	  
som	  att	  konsumenterna	  tror	  att	  verktygen	  har	  olika	  syften	  men	  ändå	  finns	  där	  
för	  att	  underlätta.	  	  

Det	  som	  intervjurespondenterna	  saknade	  hos	  Catwalkvideon	  var	  bland	  annat	  
möjligheten	  att	  kunna	  se	  hur	  olika	  plagg	  kunde	  kombineras	  med	  varandra.	  
Kombinationsmöjligheten	  är	  inte	  alltid	  nödvändig	  eftersom	  de	  sällan	  brukar	  
köpa	  en	  hel	  utstyrsel	  som	  de	  kombinerat	  ihop.	  	  Det	  som	  egentligen	  var	  intressant	  
för	  dem	  var	  att	  visualisera	  klädkombinationer	  där	  vissa	  plagg	  liknade	  kläder	  som	  
man	  redan	  har.	  

Något	  intervjurespondenterna	  störde	  sig	  på	  var	  datoriseringen	  av	  modellerna	  i	  
Dressingroom,	  vilket	  även	  visades	  i	  undersökningen	  på	  Aftonbladets	  webbsida	  
(2011).	  Intervjurespondenterna	  kände	  att	  de	  inte	  kunde	  ta	  modellen	  på	  allvar	  
och	  en	  respondent	  svarade	  även	  att	  hon	  hade	  svårt	  att	  identifiera	  sig	  själv	  med	  
modellen.	  
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12.	  Slutsats	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  undersökningens	  frågeställningar	  att	  redovisas	  och	  
besvaras	  samt	  en	  slutsats	  att	  redovisas.	  	  	  

I	  vår	  frågeställning	  ställde	  vi	  oss	  frågan:	  Hur	  bidrar	  klädexponeringsverktygen	  på	  
webbshoppar	  till	  en	  positivare	  inställning	  om	  ett	  beslut	  att	  köpa	  kläder?	  	  

Med	  underfrågorna:	  

Hur	  påverkas	  konsumenten	  av	  visualiseringen	  av	  kläderna	  och	  
modellerna	  genom	  klädexponeringsverktygen?	  	  

Hur	  identifierar	  sig	  konsumenten	  med	  modellerna	  i	  
klädexponeringsverktygen?	  

H&M	  
Studien	  visar	  att	  Dressingroom	  bidrar	  till	  en	  positiv	  inställning	  gällande	  ett	  
beslut	  om	  köp	  på	  så	  sätt	  den	  låter	  konsumenten	  få	  en	  bild	  över	  hur	  olika	  plagg	  
kan	  kombineras	  med	  varandra.	  Visualiseringen	  av	  plagget	  och	  modellen	  
upplevdes	  dock	  inte	  som	  tillfredsställande	  för	  respondenterna.	  Detta	  berodde	  på	  
att	  modellen	  inte	  gav	  ett	  verklighetstroget	  intryck.	  Trots	  detta	  anses	  verktyget	  
vara	  underhållande	  samt	  effektiv	  vid	  skapandet	  av	  utstyrslar.	  Visualiseringen	  
påverkade	  även	  respondenterna	  gällande	  hur	  de	  identifierade	  sig	  med	  modellen.	  
Då	  modellen	  kändes	  för	  datoriserad	  hade	  respondenterna	  svårt	  att	  känna	  igen	  
sig	  själv.	  För	  att	  på	  bästa	  sätt	  kunna	  efterlikna	  sig	  själv	  i	  verktyget	  valde	  de	  att	  
använda	  sig	  av	  verktygets	  olika	  funktioner	  för	  att	  ändra	  utseendet.	  	  	  

Nelly	  
I	  undersökningen	  fann	  vi	  att	  Catwalkvideon	  bidrog	  till	  en	  positiv	  inställning	  
gällande	  beslut	  om	  köp	  genom	  att	  visa	  en	  levande	  och	  verklig	  bild	  av	  plaggen.	  
Verktyget	  bidrog	  till	  att	  respondenterna	  kände	  sig	  säkrare	  då	  de	  fick	  se	  plagget	  
från	  olika	  vinklar	  och	  kunde	  på	  så	  sätt	  ta	  ett	  avgörande	  beslut	  gällande	  sin	  
beställning.	  	  Visualiseringen	  av	  plagget	  och	  modellen	  upplevdes	  tillfredställande	  
eftersom	  de	  gav	  ett	  naturligt	  intryck.	  Respondenterna	  ansåg	  även	  att	  modellens	  
längd	  och	  kroppsform	  var	  viktig	  för	  att	  kunna	  identifiera	  sig	  med	  henne,	  denna	  
information	  kunde	  de	  få	  reda	  på	  genom	  att	  modellens	  längd	  och	  storlek	  på	  
plagget	  hon	  bar	  fanns	  utskrivet	  vid	  sidan	  av	  stillbilden.	  	  	  	  	  	  

	  
Vi	  har	  sett	  en	  tendens	  av	  att	  klädexponeringsverktygen	  påverkar	  de	  
konsumenterna	  vi	  har	  frågat	  på	  ett	  positivt	  sätt	  då	  majoriteten	  av	  
respondenterna	  känner	  sig	  säkrare	  gällande	  deras	  beslut	  och	  beställning	  av	  
plaggen	  genom	  att	  använda	  verktygen.	  En	  videofilmad	  catwalk	  tenderade	  att	  
hjälpa	  fler	  av	  våra	  respondenter	  än	  vad	  en	  virtuell	  klippdocka	  gjorde.	  
Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  de	  kände	  sig	  säkrare	  på	  att	  plagget	  skulle	  vara	  
detsamma	  när	  de	  fick	  hem	  plagget	  med	  hjälp	  av	  Catwalkvideon.	  Däremot	  
upplevde	  respondenterna	  att	  möjligheten	  att	  kombinera	  kläder	  var	  något	  som	  
var	  positivt.	  	  
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13.	  Avslutande	  diskussion	  	  
I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  reflektera	  kring	  undersökningens	  gång	  samt	  de	  
metodval	  som	  har	  gjorts	  för	  att	  genomföra	  undersökningen.	  Även	  undersökningens	  
tillförlighet	  kommer	  att	  tas	  upp	  med	  ett	  avslutande	  stycke	  om	  förslag	  på	  fortsatt	  
forskning.	  

Eftersom	  antalet	  enkätrespondenter	  var	  så	  pass	  få	  i	  studien	  är	  det	  svårt	  att	  dra	  
några	  generella	  slutsatser	  om	  konsumenternas	  uppfattning	  av	  
klädexponeringsverktygen.	  Syftet	  var	  dock	  inte	  att	  nå	  ett	  generaliserbart	  resultat	  
utan	  snarare	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  kring	  respondenternas	  tankar	  och	  
åsikter	  om	  klädexponeringsverktygen.	  Å	  andra	  sidan	  kunde	  vi	  observera	  att	  det	  
fanns	  liknande	  mönster	  som	  upprepades	  av	  flera	  av	  respondenterna	  som	  deltog	  i	  
undersökningen.	  	  	  

13.1.	  Metodkritik	  
	  
Webbenkät	  
Det	  största	  problemet	  med	  vår	  webbenkät	  var	  att	  formulera	  rätt	  frågor	  till	  rätt	  
respondenter.	  Därför	  valde	  vi	  att	  dela	  upp	  enkäten	  i	  olika	  sektioner.	  Detta	  visade	  
sig	  inte	  vara	  det	  lämpligaste	  alternativet	  för	  oss	  när	  vi	  sedan	  skulle	  sammanställa	  
svaren.	  Eftersom	  det	  var	  få	  respondenter	  som	  enbart	  hade	  använt	  sig	  utav	  
H&M:s	  Dressingroom	  blev	  det	  svårt	  att	  jämföra	  svaren	  med	  de	  som	  enbart	  hade	  
använt	  sig	  av	  Nellys	  Catwalkvideo.	  Ett	  annat	  problem	  var	  att	  det	  var	  svårt	  att	  nå	  
ut	  till	  vår	  målgrupp.	  Detta	  kan	  bero	  på	  att	  den	  inte	  är	  så	  bred	  och	  att	  veta	  vart	  
man	  skulle	  publicera	  den.	  	  

Vi	  valde	  att	  ha	  med	  några	  frågor	  med	  öppna	  svarsalternativ	  där	  respondenten	  
kunde	  svara	  med	  egna	  ord	  eftersom	  vi	  inte	  ville	  begränsa	  respondenten	  om	  den	  
hade	  övriga	  synpunkter.	  Problemet	  med	  denna	  typ	  av	  frågor	  är	  att	  det	  kan	  bli	  
svårt	  att	  analysera	  svaren	  då	  öppna	  svarsalternativ	  ibland	  kan	  vara	  svårtolkade	  
och	  tvetydiga	  (Bell	  2006	  s.	  138).	  	  Vi	  upplevde	  dock	  inte	  svaren	  vi	  fick	  in	  genom	  
de	  öppna	  svarsalternativ	  som	  svårtolkade.	  Trots	  vår	  eftersträvan	  att	  inte	  styra	  
våra	  respondenter	  med	  valet	  av	  våra	  svarsalternativ	  kan	  detta	  ha	  styrt	  dem	  till	  
en	  viss	  grad.	  En	  annan	  nackdel	  med	  just	  webbenkäter	  är	  att	  vi	  inte	  kan	  vara	  helt	  
säkra	  på	  att	  respondenterna	  svarat	  mer	  än	  en	  gång	  (Trost	  2007	  s.129).	  

Kontextuell	  intervju 
I	  en	  intervju	  gäller	  det	  att	  ställa	  frågor	  som	  får	  informanterna	  att	  öppna	  sig	  och	  
berätta	  med	  egna	  ord	  (Dalen	  2007	  s.32).	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  man	  som	  
intervjuare	  inte	  ställer	  ledande	  frågor	  (2007).	  Då	  vi	  inte	  ville	  att	  det	  skulle	  
uppstå	  skevhet	  i	  resultatet	  kände	  vi	  att	  detta	  upplevdes	  problematiskt	  för	  oss	  
eftersom	  vi	  skulle	  ställa	  frågor	  om	  identifiering	  med	  modellerna.	  Istället	  för	  att	  
fråga	  ”hur”	  informanterna	  identifierade	  sig	  med	  modellen	  försökte	  vi	  därför	  
formulera	  om	  frågan	  till	  ”om”	  de	  gjorde	  det.	  	  Vi	  upplevde	  att	  det	  var	  svårt	  att	  
hitta	  tid	  som	  passade	  både	  oss	  och	  respondenten	  då	  intervjun	  var	  ganska	  
tidskrävande	  och	  skulle	  genomföras	  i	  respondentens	  naturliga	  miljö.	  Detta	  var	  vi	  
tvungna	  att	  lösa	  genom	  att	  anpassa	  oss	  efter	  respondenternas	  schema	  vilket	  
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bidrog	  till	  att	  vi	  fick	  in	  resultaten	  senare	  än	  väntat.	  Vi	  kunde	  därav	  inte	  
sammanställa	  resultaten	  i	  så	  pass	  god	  tid	  som	  vi	  hade	  hoppats	  på.	  Eftersom	  vi	  
som	  intervjuare	  också	  var	  deltagande	  observatörer	  på	  så	  sätt	  att	  vi	  ställde	  frågor	  
till	  respondenterna	  samtidigt	  som	  de	  använde	  sig	  av	  klädexponeringsverktygen	  
kan	  detta	  eventuellt	  leda	  till	  att	  vi	  påverkade	  respondenterna.	  Detta	  genom	  att	  
skapa	  ett	  avbrott	  i	  deras	  naturliga	  miljö	  för	  processen(Bell	  2006	  s.189).	   

	  

13.2.	  Vidare	  forskning	  
Genom	  den	  kontextuella	  intervjun	  upptäckte	  vi	  att	  respondenterna	  uppskattade	  
de	  recensioner	  som	  skapats	  av	  tidigare	  konsumenter.	  Intervjurespondenterna	  
sökte	  efter	  recensioner	  angående	  plaggets	  storlek	  och	  hur	  plagget	  upplevdes	  av	  
den	  tidigare	  konsumenten.	  Detta	  skulle	  vara	  intressant	  att	  forska	  vidare	  om	  för	  
att	  se	  om	  en	  utveckling	  av	  denna	  sorts	  information	  skulle	  kunna	  hjälpa	  
konsumenten	  att	  känna	  sig	  säkrare	  i	  köpbeslutet.	  Att	  genföra	  detta	  genom	  
fokusgrupper	  och	  observationer	  tror	  vi	  skulle	  kunna	  bidra	  med	  många	  
intressanta	  synpunkter.	  	  
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15.	  Bilagor	  

15.1.	  Bilaga	  1:	  Enkätfrågor	  
	  

	  

	  



	  
	  

	   38	  

	  



	  
	  

	   39	  



	  
	  

	   40	  

15.2.	  Bilaga	  2:	  Intervjumall	  

	  

Välkommen!*

Vi*utför*en*undersökning*till*vår*C7uppsats*och*har*valt*att*undersöka*vad*
kvinnor*mellan*18730*år*anser*angående*klädexponeringsverktyg*som*man*
använder*när*man*e7handlar.*
*
Vi*undersöker*Nelly:s*Catwalkvideo*samt*H&M:s*Dressingroom*och*skulle*gärna*
vilja*få*utföra*en*kontextuell*intervju*där*du*kommer*få*starta*med*att*genomföra*
tre*uppgifter*på*Nelly:s*hemsida*och*sedan*kommer*vi*gå*över*till*H&M:s*
hemsida*och*vill*att*du*genomför*tre*uppgifter*där*med.*Under*genomförandet*
kommer*vi*att*ställa*frågor*och*vi*vill*även*att*du*ska*tänka*högt*och*berätta*vad*
du*gör,*varför*du*gör*så,*vad*du*tittar*på,*vad*du*tänker*på*när*du*tittar*på*
plaggen*och*modellen.*
*
Vi*spelar*gärna*in*kontextuella*intervjun*med*iShowU,*där*det*endast*är*ljudet*
och*vad*som*sker*på*skärmen*som*kommer*att*spelas*in.*Detta*göra*vi*för*att*
underlätta*skrivandet*av*analysen,*så*vi*kan*gå*tillbaka*och*se*hur*allt*gick*till.*
Dina*svar*kommer*att*behandlas*anonymt*och*endast*i*forskningssyfte*
*
Uppgift'1:'Välj'en'festutstyrsel*
Vad*är*det*du*söker*när*du*vill*ha*en*festutstyrsel,*vad*kollar*du*efter?*
Vi*vill*att*du*ska*hitta*en*festutstyrsel*du*skulle*kunna*tänka*dig*att*ha*på*
dig/köpa.**
*
Uppgift'2:'Välj'en'vardagsutstyrsel*
Vad*är*det*du*söker*när*du*vill*ha*en*vardagsutstyrsel,*vad*kollar*du*efter?*
Vi*vill*att*du*ska*hitta*en*vardagsutstyrsel*skulle*kunna*tänka*dig*att*ha*på*
dig/köpa*
*
Uppgift'3:'Välj'ett'bikiniset**
Vad*är*det*du*söker*när*du*vill*ha*en*bikini,*vad*kollar*du*efter?*
Vi*vill*att*du*ska*hitta*ett*bikiniset*du*skulle*kunna*tänka*dig*att*ha*på*dig/köpa.**
*
Nelly'frågor**
Vad*tänker*du*på*när*du*kollar*på*Catwalkvideon?*

Vad*kollar/uppmärksammar*du*först?**

Känner*du*någon*skillnad*på*Catwalkvideon*och*de*vanliga*stillbilderna?*

Hjälpte*Catwalkvideon*dig*att*ta*ett*avgörande*beslut*gällande*din*beställning?*
(Avgörande*på*det*sättet*att*det*underlättade*ditt*beslutstagande*om*att*köpa*
plagget*eller*inte)**********

Fick*Catwalkvideon*dig*att*känna*dig*säkrare*på*din*beställning?*
(Säkrare*i*den*betydelse*att*du*upplever*att*plagget*är*desamma*när*det*kommer*
hem*och*kan*känna*dig*säker*över*din*beställning)*
*
Har*du*någon*gång*blivit*besviken*när*du*har*fått*hem*plagget?************
Tycker*du*att*catwalken*är*bristfällig*på*något*sätt?*
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Följdfråga:*hur?*

Vad*tror*du*är*syftet*med*Catwalkvideon?*

*
*
H&M'frågor*
Vad*tänker*du*på*när*du*kollar*på*plaggen*och*modellen*i*Dressingroom?*

Vad*kollar/uppmärksammar*du*först?**

Känner*du*någon*skillnad*på*Dressingroom*och*de*vanliga*stillbilderna?*

Hjälpte*Dressingroom*dig*att*ta*ett*avgörande*beslut*gällande*din*beställning?*
(Avgörande*på*det*sättet*att*det*underlättade*ditt*beslutstagande*om*att*köpa*
plagget*eller*inte)*

Fick*Dressingroomverktyget*dig*att*känna*dig*säkrare*på*din*beställning?*
(Säkrare*i*den*betydelse*att*du*upplever*att*plagget*är*desamma*när*det*kommer*
hem*och*kan*känna*dig*säker*över*din*beställning)*
*************
Har*du*någon*gång*blivit*besviken*när*du*har*fått*hem*plagget?************
*
Tycker*du*Dressingroom*är*bristfälligt*på*något*sätt?**********

Följdfråga:*hur?**

Identifikation*
Brukar*du*tänka*på*hur*modellen*skiljer*sig/liknar*dig*när*du*ser*ett*plagg?*
**
Brukar*du*föreställa*dig*plagget*på*dig*när*du*handlar*kläder*på*webbshopen?*
**
Har*bakgrundsmiljön*för*att*visa*upp*plaggen*någon*betydelse*i*din*mening?*
*
Vad*tycker*du*är*viktigt*på*modellen*för*att*du*ska*kunna*identifiera*dig*med*
plagget*eller*modellen?*
**
Brukar*kroppsformen*på*modellen*hjälpa*dig*att*föreställa*plagget*på*dig?*

*


