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Abstract
This study is a comparison with previous studies on how the graphic design on a news
site influences students’ trust in the website and influences the articles credibility from
the perspective of the students. The studie was conducted on the basis of two methods,
qualitative and quantitative method. Data collection was conducted through use of
questionnaries and interviews. The purpose of this studie is to gain an understanding of
the factors that affect the trust of news websites and if there are similarities between
this study and previous studies.
Keywords: Graphic design, website, news, news site, college students, survey,
interviews, article, trust, credibility

Sammanfattning
Denna studie är en jämförelse med en tidigare studie om hur den grafiska designen på
en nyhets webbplats påverkar studenternas tillit till webbplatsen och påverkar
artiklarnas trovärdighet utifrån studenternas perspektiv. Undersökningen genomfördes
utifrån två metodansatser, kvalitativ och kvantitativ metod. För insamling av data
användes enkäter och intervjuer. Syftet med denna undersökning är att få en förståelse
för vilka faktorer som påverkar tilliten till nyhetswebbplatser och om det finns likheter
mellan denna studie och en tidigare studie.
Nyckelord: Grafisk design, webbplats, nyheter, nyhetssidor, högskolestudent enkäter,
intervju, artiklar, tillit, trovärdighet
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1 Inledning
I dagens samhälle har internet utvecklats enormt och har en stor påverkan på
svenskarnas liv. Idag har över 90 procent av svenska folket tillgång till internet. Antal
människor som använder sig av internet ökar mer och mer efter varje år. I varje hushåll
finns det i genomsnitt 2,07 datorer och 1,13 surfplattor. Under en människas tid som
vaken läggs ungefär en femtedel av tiden på internet (Davidsson & Findahl, 2016).
Dagens nyheter som skickas ut till människor kommer ifrån etablerade företag, både i
traditionella och digitala publikationsformer. Med tiden har sociala medier blivit allt
mer den viktigaste nyhetskällan för människor, speciellt unga människor.
Digitaliseringen har ökats allt mer och tagit över den traditionella delen, alltså det har
rört sig mer åt den digitala hållet än den traditionella (Domingo, et al., 2014).
På sociala medier finns det många människor som publicerar och delar andras inlägg
utan att tänka på om informationen stämmer och människorna glömmer bort att vara
källkritiska vilket är ett stort problem (Bergman, 2014)
Människor använder sig av Facebook för att sprida ”Fake news” eftersom att nyheterna
ser allt mer lika ut på Facebook. I nuläget finns det även ”Fake news” nyhetssidor som
använder sig av Facebook för att sprida felaktig information om ”Ebola virus”. Den
spridningen ledde till att andra användare gillade, kommenterade och delade
informationen snabbare än någonsin (Silverman, 2015).
Syftet med detta arbete är att undersöka hur den grafiska designen och
professionaliteten på nyhetssidor har påverkan på högskolestudenternas tillit när det
gäller trovärdighet för artiklarna som återfinns på sidan. Denna undersökning är viktig
p.g.a att spridning av falska nyheter förekommer ofta på sociala medier. Syftet med
arbetet är att göra en jämförelse med en tidigare studie (Batofi, 2017) fast mot en annan
målgrupp.
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2 Bakgrundskapitel
2.1 Nyheter och Propaganda
Nyhet är ett meddelande som har publicerats om något som exempelvis en process eller
en händelse (Rosengren, 2018).
Meddelanden i skriftlig form har förekommit i tusentals år. För 2000 år sedan fanns det
tidningar under romarriket där processen var att det var slavar som gjorde kopior av
tidningar med viktig information (händelser) där tidningarna blev sålda till rika
personer.
I Sverige var den första tidningen utskickad under 1600-talet då tidningen kallades för
”Ordinari Post Tijdener”. På 1700-talet byttes namnet till ”Post och Inrikes Tidningar”.
Nyheterna samlades in via lokala postmästare som senare skickades till högste
postmästare som satte ihop alla nyheter till en tidning (Ahlberg & Vries, 2011). Under
industrialiseringen (1800-talet) hade utvecklingen av att producera varor börjats.
Tidningsbranschen tog vara på de nya metoderna och började trycka och distribuera
tidningarna eftersom det under den tiden var enklare att göra det. Effekten av
utvecklingen av nyheterna och tidningarna gjorde att människor förflyttade sig från
landsbygden till staden. Järnvägar byggdes vilket skapade transporter mellan städerna
och genom det spreds nyheterna snabbare än tidigare (Ahlberg & Vries, 2011). Radio är
ett annat sätt att sprida ut nyheter till folket. Den första sändningen av radio i Sverige
startades den 1 januari 1925 av Radiotjänst (Peter, 2018). Propaganda är ett sätt att
kontrollera hur människor tänker, tycker och agerar (på ett visst sätt). Propaganda kan
förekomma i bild, text, uttalanden och på flera andra sätt. Den vanligaste typen av
propagandan är reklam (Nowak, 2018).
Under det antika Grekland och romerska riket använde de sig av propaganda genom
konst, litteratur och musik för att förtydliga kejsarens höghet. Under Martin Luthers tid
uppstod den största spridningen av propaganda då skrifter på minst 300 000 tusen
exemplar delades ut (Nowak, 2018). Propaganda fanns i olika typer av meddelanden.
Tidningar var ett sätt som användes till att sprida propaganda. Under 1700-talet och
1800-talet växte tidningspressen och därför växte även propagandan. Under den tiden
var det inte statsmakten utan oppositionella organisationer som använde tidningar till
att sprida propaganda för olika syften såsom politiska samt ideologiska (Nowak, 2018).
Propagandan har allt mer blivit större under 2000-talet och internet har blivit mer
användbart för användare att sprida propaganda. Propaganda sprids allt mer på sociala
tjänster som Twitter, Facebook och Youtube. Den första gången sociala medier användes
för att sprida propaganda via sociala tjänster var under den arabiska våren. Ett exempel
var då att den sociala tjänsten Facebook användes för att kontrollera demonstrationer i
Kairo som gynnade regimen.
Ett annat fall av spridning av propaganda är i Israel där regeringen ska ha anlitat 500
studenter för spridning av positiva fakta om Israel via sociala tjänsterna Facebook samt
Twitter (Nowak, 2018).
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2.2 Grafisk Design
Den grafiska designen har som syfte att fånga användarnas uppmärksamhet på
nyhetssidor. Exempelvis använder vissa företag en stor reklamaffisch som får
människan att ta upp tidningen som ligger under affischen. När det gäller webbplatser
har människans uppmärksamhet redan fångats i detta fall gäller det mer att ”Ta hand
om användaren” än att fånga användarens uppmärksamhet (Sundström, 2007).
Allt fler företag utvecklar sina webbsidor för att nå ut till sina kunder till dessa sidor och
genom att webbsidorna har en välutvecklad design lockas allt fler kunder vilket gynnar
företagen (Cebi, 2013). Grafisk design är en viktig aspekt hos webbsidor då det krävs ett
starkt första intryck för att användaren ska stanna på webbsidan. I grafisk design
förekommer fyra principer: kontrast, balans, linje, rytm. Principen kontrast innebär färg,
styrka, storlek och form för att uppmärksamma användaren (Bergström, 2015).
Färg, kontrast och typsnitt är tre aspekter som är har ansetts ha en påverkan på grafisk
design utifrån litteraturen och undersökningarna. Undersökaren fyllde i texten
ytterligare efter att ha fått svar från respondenterna.

2.2.1 Färg
Färg är något som används för att budskapet ska förstärkas till användarna. Med olika
färgkoder får användaren en bättre förståelse av bilden. Sedan varierar det från person
till person hur användaren tolkar färgen. En användare kan exempelvis tolka röd som
blod och en annan användare kan tolka röd som vin (Pettersson, 2004). Färg kan
uttryckas med två olika kategorier: fysiska egenskaper samt känslomässigt. Kategorin
känslomässigt kan omfatta hot och kärlek och kategorin fysiska egenskaper kan omfatta
värme, närhet och kyla (Pettersson, 2004). Färg har olika betydelser inom kulturer,
exempelvis i Europa använder människor svart klädsel vid begravningar men i kulturen
i Japan använder människor vit klädsel vid begravningar. En annan kultur är
Nordamerikanska indianstammar som använder sig av färger för varje väderstreck
(Pettersson, 2004). (Bonnardel, et al., 2011) nämner att färg är en attraktionskraft som
har en påverkan på användarnas tillit till webbplatsen.

2.2.2 Typografi
Typografi har en stor påverkan på den grafiska designen. Vid val av typsnitt och font bör
utvecklaren sätta sig i användarens situation för att kunna välja vilka typsnitt som
behövs vid olika sammanhang. Exempelvis är typsnittet Sanserif mindre bra att använda
vid texter som är långa utan passar mer i rubriker där texten är stor (Bergström, 2015).
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2.2.3 Kontrast
All grafisk form bygger på kontraster, det kan exempelvis vara layouten i en tidning till
specifika former i ett teckensnitt. Människor har blivit allt mer lärda att notera
förändringar samt skillnader i människans omgivning. Inom kontrast finns det fyra
kategorier som är formkontrast, storlekskontrast, styrkekontrast och färgkontrast. De här
fyra olika kategorierna skapar tillsammans en mer spännande och intressant
formgivning, men det gäller inte bara att slå ihop dessa fyra kategorier tillsammans utan
det är även viktigt att inneha en balans. (Pettersson, 2004)

2.3 Gränssnitt
Interaktionen mellan människan och webben är fokus på att gränssnittet ska vara
användarvänligt som möjligt där användaren ska kunna använda sig av funktionerna
som finns i gränssnittet (Löwgren & Stolterman, 2004). Ett gränssnitt skall vara
behagligt, användbart, enkelt att använda samt effektivt. Beroende på vad webbplatsen
förväntas att erbjuda kommer en eller flera av de tidigare nämnda aspekterna att vara
viktiga (Dijck, 2003). Ett gränssnitt som är välutvecklat kommer leda till att användarna
ser skillnader på rubriker samt vilka huvudfunktionerna är. Användarna ska veta direkt
vad webbsidans syfte är direkt när de besöker webbsidan (Alison, 1999).
Användbarhet är en viktig aspekt inom gränssnitt för webb där fokus ligger på att göra
en webbplats så enkel att navigera som möjligt och detta kan uppnås med hjälp av olika
designelement (Snider & Martin, 2012). Användbarhet har som utgångspunkt att få
användaren att kunna navigera framgångsrikt på webbsidan. Användarna lämnar oftast
webbsidan om den inte är enkel att använda, med andra ord om användarna känner sig
vilsna (Nielsen, 2012).
Användbarhet är ett brett begrepp. En användbar webbplats ska vara lätt att lära sig,
effektiv att använda, lätt att komma igång, begriplig och tillfredställande att använda
(Molich, 2002).
Användbarhet kan definieras som: Användbarhet = Nytta x Användarvänlighet. Nytta
och användarvänlighet är de två grundläggande kategorierna när det gäller
användbarhet. Det är önskvärt att webbplatsen är användarvänlig i sin typografi,
navigation och hastighet samt att användaren har nytta av webbplatsen. Om nyttan inte
finns då spelar det ingen roll om webbplatsen är välutvecklad för då finns det ingen
användbarhet (Sundström, 2007).
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2.4 Tillit och trovärdighet
2.4.1 Tillit
Begreppet tillit kan definieras på olika sätt och kan nyttjas till olika saker. Tillit kan
uppkomma mellan två parter som exempelvis: när en människa känner tillit till en
annan människa, en organisation, ett system eller ett sammanhang. Tillit för en annan
människa kan påverkas beroende på hur motparten förhåller sig, agerar eller verkar i ett
möte. När det gäller det fysiska och digitala systemet kan tillit syfta till hur vi som
personer förhåller oss till interaktionen (Larsson & Runeson, 2014).
Tillit kan förknippas med vilken personlighetstyp en individ är eller vilken roll i
sammanhanget individen har. Tillit kan styras beroende på individens erfarenheter ifall
det finns tillit eller brist på tillit. Tillit kan ses som en inlärningskurva där individer som
har större erfarenhet enklare märker om tilliten är stor eller om det finns brist på tillit i
olika sammanhang (Larsson & Runeson, 2014).
Utifrån det digitala perspektivet är tillit ett viktigt begrepp som oftast syftar på
webbplatser är utvecklade, hur mjukvarusystem är uppbyggda och hur kvalitén är eller
hur certifierade mjukvarusystemet är. Ett exempel är digitaliserade banktjänster där det
läggs en hel del resurser för att öka säkerheten. Bankerna använder sig av imageformade metoder och tillvägagångsätt för att stärka bilden av att tjänsterna är pålitliga
och trygga att använda (Larsson & Runeson, 2014).
På internet erbjuds en hel del källor med information som vi människor dagligen tar till
oss. På sociala medier, bloggar och webbplatser finns det mycket med information som
presenteras. Vi människor har en tendens att bedöma informationen som vi tar emot
med tidigare erfarenheter och tillit till källan (Ardichvili, et al., 2003).
Tillit på internet har studerats inom ett flertal discipliner. Varje disciplin har egen
tolkning och förhållningsätt för hur begreppet tillit ska kännetecknas. Wang och
Emurian (2005) hävdar att det finns två beståndsdelar som de flesta definitioner har
något gemensamt med. Den första beståndsdelen är att en tillitsfull relation kräver två
parter. Det kan vara exempelvis relation mellan användare och webbplats: när
användaren besöker en webbplats ska tilliten bemötas från båda sidorna. Användaren
ska ha förtroende för webbplatsen och webbplatsen ska agera pålitligt mot användaren.
Den andra beståndsdelen är att det finns två begrepp: tillit och sårbarhet. I riskfyllda
miljöer eller vid osäkra handlingar är användaren som mest sårbar, vilket leder till att
användaren är ute efter tillit vid sådana situationer (Wang & Emurian, 2005).
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2.4.2 Trovärdighet
Sedan 1900-talet har trovärdighetsforskare blivit intresserade av vilka faktorer som har
en påverkan på hur människor bedömer trovärdighet på källor (Hovland & Weiss,
1951).
Trovärdighet har studerats tidigare och det har framhävts att det är en av de äldsta
inriktningarna inom kommunikationsforskning. Olika definitioner har sammankopplats
med utifrån dessa aspekter: pålitlighet, rättvisa, tillit, noggrannhet och objektivitet och
flertalet andra begrepp (Fogg & Tseng, 1999). Fogg (1999) hävdar att alla
trovärdighetsforskare beskriver trovärdighet som en uppfattad kvalité av ett flertal
olika dimensioner. Trovärdighet baseras inte på en person, ett objekt eller en
upplysning utan det grundar sig mer på kvalitén av trovärdighet.
Fogg och Tseng nämner att det finns två centrala komponenter som bidrar till ökning av
trovärdighet. De två centrala komponenter: expertis och tillförlitlighet.
Expertis definieras som erfaren, kunnig och kompetent där termen definierar den
upplevda kvalitetskunskapen av en särskild källa. Den andra komponenten,
tillförlitlighet, är en viktig del i trovärdighet där begrepp som sanningsenlig,
välmenande och opartisk framhävs. En kombination av dessa två centrala begrepp ökar
trovärdigheten på källorna mycket (Fogg & Tseng, 1999).
Det finns olika typer av kommunikationsmedel såsom TV, radio, Traditionella tidningar
och webben. Webben skiljer sig ifrån dessa andra kommunikationsmedel när det
kommer till trovärdighet. Gatekeepers är något som internet saknar gentemot andra
kommunikationsmedel som radio och tidningar och TV. På webben kan vem som helst
publicera information vilket leder till att det blir en utmaning för användaren att
bedöma om informationen som har publicerats är trovärdig eller inte (Rains & Karmikel,
2009).
Fogg (2003) utförde en kvantitativ studie där syftet var att öka förståelsen om
trovärdighet på webben. Fogg (2003) hävdar att primärt fokus för studien var att få en
förståelse för hur personer tolkar specifika element och vad för påverkan elementen har
på webbplatsens trovärdighet. Genom att människor kombinerar webbplatsens element
och tolkar elementen leder detta till att trovärdigheten på webbplatsen ökas.
Olika trovärdighetsutvärderingar kan utföras av människor. Vissa av dessa
utvärderingar kan vara felaktiga och andra kan vara användbara. Det finns två typer av
felaktiga utvärderingar, godtrogna fel och klentrogna fel. Godtrogna fel innebär att
oavsett om en webbplats inte är trovärdig kan webbplatsen fortfarande ses som
trovärdig. Klentrogna fel innebär att om en webbplats är trovärdig är det inte helt säkert
att användaren bedömer webbplatsen som trovärdig (Fogg & Tseng, 1999).
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Det första intrycket av ett företag via webbplatser är den viktigaste faktorn för att
säkerställa försäljning och erbjuda tjänster till kunder. När en användare besöker en
organisations webbplats tar det några sekunder tills användarna har bedömt första
intrycket och det har en stor inverkan på om användaren väljer att stanna på
webbplatsen eller lämna den (Robins & Holmes, 2007). Helhetsintrycket på en
webbplats skiljer sig från användare till användare. Aspekter som kan ha en påverkan på
om webbplatsen är trovärdig eller inte är den grafiska designen som utgörs av färger,
former och hur informationen framställs. Även webbplatsens struktur och möjligheter
för navigering har en påverkan på hur trovärdig webbplatsen är och kan ge positiva och
negativa intryck hos användaren. Viktig information som efterfrågas av användare kan
hindra användare att hitta om webbplatsen är dåligt utformad vilket medför risk att
användaren lämnar webbplatsen. Dåligt utvecklade webbplatser kan leda till
konsekvenser för företag som förlitar sig mycket på webbplatsen. Konsekvensen kan
vara en minskad försäljning vilket påverkar företag starkt (Tan & Wei, 2006).
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3 Problemområde
I dagens tekniska samhälle finns det många nyheter som sprids på sociala medier.
Problemet är att det är många felaktiga nyheter som sprids på sociala medier. Det som
är viktigt när det kommer till felaktiga nyheter på sociala medier är källkritik. Källkritik
är viktigt när det kommer till att läsa nyheter på sociala medier (Alexanderson, 2012).
För att avgöra om informationen är trovärdig och verklig är källkritik en metod som kan
användas. Källkritik innebär att som användare ska informationens ursprung
kontrolleras, vem som är avsändaren och om informationen är rimlig (Alexanderson,
2012). Om människan får sina nyheter på sociala medier är risken stor att
informationen kan vara falsk eller missledande (Shao, et al., 2017). Spridningen av
felaktiga nyheter har blivit ett stort problem i sociala medier där manipulationen
påverkar människor. Med tanke på att människor blir manipulerade använder sig olika
partier av falska informationsspridningar till sin fördel vid val, exempelvis presidentval
(Shao, et al., 2017).
Grafisk design har en stor påverkan på webbsidor. På nyhetssidor där det finns icke
trovärdig information brukar den grafiska designen inte vara välutvecklad. Olämplig
grafisk design kan leda till att informationen inte är läsbar.
Om källor eller webbsidor är dåligt konstruerade finns risken att det leder till dålig
navigering och användbarhet. Detta leder till att användarna inte finner den grafiska
delen förståelig, trovärdig eller lockande och risken är stor att användaren lämnar
webbsidan och att användaren missar relevant information på webbsidan (Chapman &
Chapman, 2009).
Sociala medier används för att exempelvis bloggar, internetforum, webbplatser för
videoklipp osv och sociala medier används för att integrera människor via internet.
Varje människa som bär på information kan vidarebefordra samt skapa information
(Ghersetti, 2015).
Det är relevant att göra en liknande studie med tanke på att det är en jämförelse mellan
två högskolor då det inte skiljer mycket mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i
Jönköping. Anledningen till att denna studie genomförs är för att se om resultatet skiljer
sig eller om det finns likheter och ifall den demografiska delen är en faktor och har en
påverkan på om resultatet blir densamma eller olika.
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3.1 Syfte/Frågeställning
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer som har en påverkan på
tilliten till nyhetssidor samt vilka kopplingar tilliten har till den grafiska designen för att
få svar på om den grafiska designen har en påverkan på Högskolestudenters tillit när det
kommer till trovärdighet på artiklarna som finns på nyhetssidor.
Det finns en huvudfrågeställning och delfrågeställningar.
Huvudfrågeställningen är:
Frågeställning 1:
Hur påverkar den grafiska designen tilliten hos högskolestudenter när det gäller
trovärdigheten för nyheter samt artiklar som återfinns på en webbplats?
Denna frågeställning delas upp i tre sekundära frågeställningar:
– Vilka faktorer påverkar tilliten till webbplatser?
– Vilka faktorer påverkar tilliten till grafisk design?
– Vilka likheter finns till tidigare studier?

3.2 Målgrupp
För denna undersökning är målgruppen högskolestudenter på Högskolan i Jönköping.
Anledningen till att högskolestudenter i Jönköping valdes som målgrupp är pga. att
arbetet kommer att vara en jämförelse mot en tidigare studie (Batofi, 2017) inom
samma ämne fast målgruppen var då studenter på Högskolan i Skövde. Med tanke på att
dessa studenter läser på högskolenivå är det troligt att studenterna känner till om vilka
metodansatser som används för att vara källkritisk samt hantera rätt information som
erhålls.
Undersökningens mål (med denna målgrupp) är att jämföra resultatet med den tidigare
studie (Batofi, 2017) om den grafiska designen har en påverkan på tilliten hos
högskolestudenter vid Högskolan i Jönköping när det gäller trovärdigheten på nyheter
och artiklar som finns på en webbplats.

3.3 Avgränsningar
Undersökningen kommer avgränsas till att endast ha frågor om svenska nyhetssidor.
Vidare är undersökningen avgränsad till den grafiska designen på nyhetssidor för att
undersöka om artikelns trovärdighet på nyhetshetssidor har en påverkan på
studenterna. Målgruppen för undersökning är avgränsad till studenter på Högskolan i
Jönköping.
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3.4 Förväntat resultat
Den förväntade resultatet från denna undersökning är ett fastställande av om den
grafiska designen har en påverkan på universitets studenter gällande tillit på
nyhetssidor och trovärdigheten på artiklarna som finns på webbplatserna samt på vilket
sätt studenterna påverkas av olika faktorer gällande tillit till den grafiska designen. Ett
annat förväntat resultat är att det finns liknande svar i denna undersökning jämfört med
(Batofi, 2017). Vidare kan det förväntas att identifieras orsaker som leder till att varför
det sprids felaktiga nyheter på sociala medier. Det förväntade resultatet från denna
undersökning är vidare att upptäcka om det finns olika tillvägagångsätt för att minska
på spridningen av felaktiga nyheter på sociala medier. Ett mer konkret förväntad
resultat med denna undersökning är att tilliten på den grafiska designen kommer ha
större påverkan på högskolestudenter vid Högskolan i Jönköping än den tidigare studien
(Batofi, 2017).
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4 Metod
4.1 Val av metod
För denna studie kommer en triangulär metod att tillämpas. Det innebär att en
kombination av kvalitativ och kvantitativ utförs. Triangulär metod innebär att flera
metoder kombineras i syfte att resultatet ska ge en mångdimensionell bild och att
resultatet kan ge mer tillförlitlighet (Stukát, 2011).
Denna undersökning har kombinerat kvantitativ metod i enkätstudier för att nå ut till
större andel respondenter med kvalitativ metod i semistrukturerade intervjuer för att
ge fördjupade kunskaper om ämnet som studeras i enkäten. De semistrukturerade
intervjuerna är mer som vardagssamtal som grundar sig på vanliga frågeställningar, i
syfte att styra samtalet men samtidigt erbjuda respondenten friheten att svara på
frågorna (Sterinar & Brinkmann, 2014).
Kombinationen av ett flertal metoder har blivit allt mer vanligare och genom att
kombinera två metodansatser kan de stärka och bekräfta varandra ömsesidigt. Fördelen
med att kombinera ett flertal metoder är att trovärdigheten blir högre än om enbart en
metod tillämpas (Bryman, 2011).
Sammanfattningsvis genomfördes undersökningen med följande metodsteg:
Steg 1: Genomförande av enkät
Steg 2: Analys av enkäter
Steg 3: Intervjufrågorna i intervjun skapas utifrån enkätsvaren
Steg 4: Genomförande av intervju
Steg 5: Analys av intervjusvar

4.2 Kvantitativ metod
Att tillämpa kvantitativ metod i en studie är något som många forskare föredrar.
Anledningen är att forskare föredrar att begränsa analysen till en mer deskriptiv
statistik. Det är enklare att strukturera och analysera insamlad data och presentera
resultaten (Denscombe, 2009). Enligt Denscombe (2009) gäller även att ”Kvantitativ
data kan användas på ett mycket effektivt sätt utan avancerad statistisk analys.”.

4.2.1 Enkät
Olika metoder tillämpas vid olika situationer. Enkäter kan användas i en studie där det
finns ett stort antal respondenter och när det finns behov av standardiserad data från
identiska frågor och då det inte krävs en interaktion mellan ansikte mot ansikte. Det
data som samlas in via enkätformulär kan vara åsikter och fakta från respondenterna.
Den information som samlas in vid en enkät kräver inte mycket bedömningar eller
personliga synpunkter.
11

Det är mer enkla svar såsom exempelvis adress, ålder, kön, civilstånd. Exempel på en
vanlig faktafråga kan vara ”Vad för mat åt du igår?”.
Även åsikter kan användas vid undersökning genom frågeformulär. Då ska
respondenten besvara frågorna mer djupt än korta svar, alltså att hen bedömer snarare
än redogör för fakta. Exempel på en åsiktsfråga kan vara ”Vad är din favoritmat?”
(Denscombe, 2009).
Det finns fördelar och nackdelar med enkäter (Denscombe, 2009)
Fördelar:
 Frågeformulär kan ge en mängd stor data för en liten kostnad gällande tid,
material och pengar.
 Frågeformulär är enkla att skapa och skicka iväg till respondenter.
 Frågeformulär ger standardiserade svar där alla respondenter får samma frågor.
 Förkodade svar är en fördel då undersökaren kan snabbt samla in och analysera
data.
Nackdelar:
 Förkodande frågor kan vara frustrerande för respondenten med tanke på att
respondenten kan känna sig begränsad i sina svar eller mindre krävande där
respondenten ska enbart kryssa i rutor.
 I frågeformulär blir det svårt för undersökaren att kontrollera om svaren från
respondenten/respondenterna är trovärdiga.

Den första datainsamlingsmetoden som används i detta arbete är enkätformulär vilket
kommer att bestå av kvantitativa frågor och några kvalitativa frågor där respondenterna
kan utveckla sina svar.
Fördelen med fasta svarsmöjligheter är att det blir enklare att bearbeta svaren. När
svaren från enkätundersökningen har sammanställts blir det enkelt att överföra alla
svaren till statistiskt diagram. När överföringen har skett blir det även enklare för
undersökaren att analysera respondenternas svar (Hagevi & Viscovi, 2016). Det finns
två typer av frågor som kan användas i ett enkätformulär, vilket är fasta svarsalternativ
och frågor med öppna svar. Frågor med öppna svar är mer till för att respondenten ska
kunna utveckla sina svar (Andersson, 1994). Nackdelen med att använda öppna frågor i
en enkät kan vara att det är tidskrävande att analysera respondenternas svar (Trost &
Hultåker, 2007). Det kommer finnas några enkätfrågor med öppna svar men majoriteten
kommer vara stängda frågor. Dessa stängda frågor kommer använda en skala från ”1-5”
där 1 presenterar aldrig och 5 presenterar alltid. Som tidigare nämnts är fördelen med
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fasta svarsalternativ att det är smidigare att bearbeta insamlad data (Hagevi & Viscovi,
2016).
Anledningen till att enkät valdes som metod i denna undersökning är att det ger en
bredare omfattning av respondenter för att få fram relevanta resultat. Enkätformulär
kommer att tillämpas med både kvantitativa och kvalitativa frågor. Fördelen med
enkätformulär är att de ger en avsevärd mängd data för en liten kostnad. En annan
fördel med enkätformulär är att de är enkla att skapa (Denscombe, 2009). För enkäter
krävs det ingen personlig kontakt med respondenter utan respondenten sköter enkäten
på egen hand genom ett skriftligt formulär (Ruane, 2005). Ytterligare en anledning till
att enkäter tillämpas är för att denna undersökning är en jämförelse med den tidigare
studien (Batofi, 2017), vilket kräver att undersökaren ska genomföra samma
enkätundersökning.
Processen för enkätundersökningen kommer att genomföras stegvis:
1.
2.
3.
4.

Hämta enkätfrågor från tidigare studie.
Skapa ett enkätformulär med frågorna på Google Formulär.
Publicera enkätformuläret på sociala medier.
Genomföra insamling av data och utföra en deskriptiv statistik analys på
insamlad data.

Steg 1innebär att hämta frågor från tidigare studie (Batofi, 2017) och sedan skapa
ytterligare egna frågor.
Steg 2 innebär att skapa Google formulär och sedan fylla formuläret med frågor.
Steg 3 innebär att publicera enkätformuläret på Facebook gruppen ”New student at
Jönköping University”.
Steg 4 innebär att samla in respondenternas svar från enkätformuläret och sedan
genomföra en deskriptiv analys för att representera svaren på ett lämpligt sätt.
Den statistiska bearbetningen är en central ansats för att besvara undersökningens
frågeställning. Deskriptiv statistik analys används för att komma närmare svaren på
beskrivande frågeställningar (Berntson, et al., 2016). Deskriptiv statistisk analys är en
analysmetod som samlar in, sammanfattar och ger en helhetsbild av data som samlats in
(Ruane, 2005). Analysen och granskningen i deskriptiv statistisk analys görs manuellt av
undersökaren där undersökaren senare presenterar data i form av tabeller och diagram
(Dahmström, 2000). Denscombe (2009) hävdar att deskriptiv statistisk analys innebär
att det är enkelt samt noggrant att använda vid organisering av data, presentation av
data samt tillhandhålla vissa grundläggande analyser av data. Om deskriptiv statistisk
analys används på rätt sätt leder det till ett kärnfullt och exakt sätt att: ”Organisera data,
sammanfatta fynden, visa belägg, beskriva fyndens profil (hur data är fördelade) samt
utforska kopplingar mellan delar i data (samband och förbindelser)” (Denscombe, 2009).
En anledning till att deskriptiv statistisk analys tillämpas är för att denna undersökning
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är en jämförelse med den tidigare studien Batofi (2017). Vilket kräver att undersökaren
ska använda samma analysmetod.

4.2.1.1 Enkätfrågor
I bilaga 4 finns enkätfrågorna, frågorna mellan 1- 14 är hämtade från tidigare studie
nämligen Batofi (2017) studie.
Undersökaren skapade ytterligare frågor för att få fram vilkas webbplatser
(Nyhetssidor) som bidrar med låg eller hög trovärdighet och ifall det finns andra
faktorer utöver den grafiska designen som påverkar användarnas tillit till webbplatsen.
De frågorna som undersökaren skapade utöver de frågorna som hämtades från Batofi
(2017)till enkätundersökningen var:
”15. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar nyheter eller artiklar
med låg trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska design?”
”16. För en webbplats som förmedlar nyheter eller artiklar med låg trovärdighet helt (eller
delvis) pga sin grafiska design så finns det även andra saker som kännetecknar
webbplatsen som bidrar till låg trovärdighet.”
”17. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar nyheter eller artiklar
med hög trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska design?”
”18. För en webbplats som förmedlar nyheter eller artiklar med hög trovärdighet helt
(eller delvis) pga sin grafiska design så finns det även andra saker som kännetecknar
webbplatsen som bidrar till hög trovärdighet.”
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4.3 Kvalitativ metod
Kvalitativ metod använder olika former av ord, antingen skrivna eller talade och visuella
bilder. Begreppet kvalitativ förknippas med olika forskningsstrategier såsom etnografi,
fenomenologi, grundad teori och med olika forskningsmetoder såsom observation,
intervju och dokument (Denscombe, 2009).
Patton (2015) hävdar att för den kvalitativa metoden består informationen mer av
känslor, funderingar och åsikter kring ett ämne jämfört med den kvantitativa metoden
där information som tas fram består av beräkningar.

4.3.1 Intervjuer
Intervju är en metod som kan vara lockande för en undersökare att använda i sin studie.
Det krävs inte mycket tekniska utrustningar för att genomföra en intervju utan enbart
förmågan att genomföra en konversation med en respondent. En vanlig konversation
och en intervju har många likheter men de skiljer sig eftersom intervju är mycket mer än
en vanlig konversation. Vid en intervju finns det olika antaganden och kunskap om
ämnet och situationen, vilket inte behövs i en vanlig konversation (Denscombe, 2009).
Intervju används vid forskningsstudier där forskaren behöver få mer insikt i saker
såsom människors åsikter, känslor och uppfattningar. I detta scenario är metoden
intervju en lämplig metod att tillämpa i en studie (Denscombe, 2009).
Det finns olika typer av intervjuer där undersökaren väljer vilken typ av intervju som är
lämpligast till sin studie. Olika intervjuer har olika styrkor och svagheter beroende på
vilken intervju metod undersökaren väljer till sin studie (Berndtsson, et al., 2008).

Det finns fördelar och nackdelar med intervjuer (Denscombe, 2009):
Fördelar:
 Informationens djup
o Intervjuer är en lämplig metod att använda för djupgående och detaljerad
data och följdfrågor kan ställas.
 Utrustning
o Krävs bara en egenskap och det är förmågan att kunna konversera med
respondenten.
 Informanternas prioriteringar
o Intervju är en bra metod att använda för att få ut respondentens åsikter,
idéer, prioriteringar och att respondenten har en möjlighet att utveckla sina
känslor och tankar.
 Flexibilitet
o Intervju är den mest flexibla metoden med tanke på att under intervjun så
kan justeringar ske och att undersökningsinriktining kan förändras och
utvecklas under intervjuns gång.
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Nackdelar:
 Tidskrävande
o Att analysera och bearbeta insamlingen av data kan vara tidskrävande
gentemot ett frågeformulär där data är förkodade och kan analyseras så
fort data har samlats in.
 Dataanalys
o Intervju har en tendens att producera data som inte är förkodade och är
mer ett öppet format.
 Kränkning av privatliv
o Intervjuer som går rätt sakta kan innebära att personens privatliv blir
kränkt.
 Resurser
o Att genomföra intervjuer mellan fyra ögon kan innebära stora kostnader
beroende på om respondenten befinner sig långt ifrån intervjuaren.

Den andra datainsamlingsmetoden är intervju som kommer användas i undersökningen.
Det finns flera olika typer av intervjuer som kan tillämpas i en studie såsom
strukturerande intervjuer, ostrukturerade intervjuer, personliga intervjuer och
gruppintervjuer. I denna studie kommer semistrukturerande intervjuer att tillämpas.
Patton (2015) hävdar att intervju är en metod som samlar in en stor mängd information
om respondenternas åsikter och känslor. Samtidigt hävdar Denscombe (2009) att
intervjuer gör att undersökaren får insikt i respondenternas åsikter, känslor,
uppfattningar och erfarenheter. Intervjuer har både fördelar och nackdelar. Ytterligare
en nackdel med intervjuer är att det kan leda till informationsförlust eftersom att
mycket information samlas in snabbt vilket är en fördel med intervjuer (Patton, 2015).
En bra intervjuare ställer frågorna på ett sådant sätt att respondenten förstår och är
villig att besvara frågorna (Patton, 2015).
Den intervjumetoden som är lämpligast för undersökningen är semistrukturerande
intervjuer. Vid semistrukturerande intervjuer har forskaren en färdig lista med frågor
som ska ställas och besvaras. Intervjuaren ska ha i åtanke att under intervjun vara
flexibel när det kommer till ordningen på frågorna och att låta respondenten prata fritt,
alltså utveckla sina svar och idéer (Denscombe, 2009). Anledningen till att
semistrukturerande intervjuer tillämpas i undersökningen är för att gå in djupare hur
respondenterna tycker och tänker gällande källkritik, vilka källor respondenterna
använder och varför det är just de källorna som respondenterna besöker. Genom att
tillämpa semistrukturerande intervjuer leder det till att det öppnar för mer följdfrågor,
att intervjun inte blir för styrd vilket gör att undersökaren kan göra respondenten mer
avslappnad. Detta kan i sin tur leda till att respondenten ger mer detaljerade svar.
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Hela processen för insamling av data och analysering av data kommer ske stegvis:

Steg 1: Intervjuplanering
-

Frågeställning
Resultat från enkätundersökning

Steg 2: Semistrukturerande intervjuer
-

Färdig lista med frågor
Inspelning av intervjuer
Transkribering av intervjuer

Steg 3: Analys av intervjuerna
-

Analysera intervjuer med tre kodningsansats
Använda öppen kodning, axiell kodning samt selektiv kodning

Intervjuerna kommer att analyseras med tre olika kodningsansats: öppen kodning, axiell
kodning och selektiv kodning (Svenning, 2000).
Öppen kodning tillämpas där undersökaren kommer gå igenom materialet och försöka
hitta mönster i respondenternas svar. Den axiella kodningen innebär att undersökaren
gräver djupare i datainsamlingen med utgångspunkt från mönstren i öppen kodningen.
Därefter försöker undersökaren hitta länkar mellan begrepp och ställa frågor till sitt
material om vad som kan tänkas höra ihop. Den tredje kodningsansats selektiv kodning
innebär att undersökaren letar efter fall som stödjer teman som tidigare presenterats
(Svenning, 2000). I selektiv kodning fokuserar undersökaren på kärnkategorin i det
material som har samlats in. Kärnkategorin utgörs av en kategori där viktiga delar av
data fångas upp. Selektiv kodning innebär även att analysen av insamlad data avgränsas
och vägleds av kärnkategorin (Fejes & Thornberg, 2012). En anledning till att dessa
kodningsansatser tillämpas är för att denna undersökning är en jämförelse med den
tidigare studien Batofi (2017). Vilket kräver att undersökaren ska använda samma
kodningsansatser.
Nedan visas hur processen för analys av intervju kommer att ske stegvis:
Steg 1: Öppen kodning
-

Nedbrytning av data
Söka igenom data för relevant data
Jämförelse mellan olika svar
Kategorisera svar

Steg 2: Axiell kodning
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-

Gräva djupare i svar med utgångspunkt från mönstren i öppen
kodning
Hitta länkar mellan begrepp och ställa frågor till materialet om vad
som kan höra ihop

Steg 3: Selektiv kodning
-

Söka selektivt efter fall som stödjer teman som tidigare presenteras
Hitta viktiga delar av data i materialet

4.3.1.1 Intervjufrågor
De frågor som hämtades från Batofi (2017) studie var frågorna mellan 1- 5 och fråga 8 i
bilaga 3.
De frågor som undersökaren skapade utöver de frågor som hämtades från tidigare
studien var:
”6. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar nyheter eller artiklar
med låg trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska design? Varför upplever du detta?”

”– För denna webbplats, finns några andra faktorer som bidrar till låg
trovärdighet (utöver grafisk design). ”
”7. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar nyheter eller artiklar
med hög trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska design? Varför upplever du detta?”
”– För denna webbplats, finns några andra faktorer som bidrar till hög
trovärdighet (utöver grafisk design).”
Anledningen till varför undersökaren skapade ytterligare frågor var att få svar om det
finns fler faktorer som påverkar tilliten till den grafiska designen hos studenter, även om
det finns andra faktorer utöver grafisk design med hög eller låg trovärdighet som
påverkar användarnas tillit till webbplatsen.
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4.4 Urval av respondenter
Målgruppen för undersökningen är högskolestudenter vid Högskolan i Jönköping.
Utifrån målgrupp blev respondenterna valda. Gällande kön, bakgrund och folkslag har
det ingen påverkan. Ett krav som gäller är att respondenterna måste vara studenter vid
Högskolan i Jönköping. Olika faktorer som bör tas hänsyn till vid urvalet av
respondenter till intervjuer: respondenterna ska vara bosatta inom ett rimligt avstånd,
vara beredda att ägna några timmar till att hjälpa forskningen och kunna delta på
schemalagda tidpunkter (Denscombe, 2009). För att kunna dra slutsatser ska urvalet av
målgrupp vara representativt, med andra ord att den utvalda målgruppen ska
representera eller motsvara en del av befolkningen på ett sådant sätt att urvalet är en
miniatyr av befolkningen (Trost & Hultåker, 2007).

4.5 Forskningsetiska aspekter
Respondenter som deltar i undersökning kommer att informeras om hur undersökning
kommer att gå till. Respondenter kommer att informeras att det är frivilligt att delta i
denna undersökning och respondenterna har rätt att avbryta fort de känner för det. Då
målgruppen är högskolestudenter vid Högskolan i Jönköping innebär det att
respondenter i målgruppen är över 18 år vilket innebär att det inte krävs samtycke från
föräldrarna. Respondenterna som deltar har all rätt att bestämma hur lång tid de vill delta
i undersökningen. Informationen som samlas in kommer användas enbart till denna
studie och inte delas ut till allmänheten.
Det finns fyra huvudkrav inom forskningsetiska aspekter och dessa fyra allmänna krav är:
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet
(VETENSKAPSRÅDET, 2002).
Informationskravet: Undersökaren ska informera respondenterna om varför
respondenterna deltar och till vilket syfte. Undersökaren ska även informera
respondenterna att det är frivilligt att delta och att de inte behöver känna något tvång
att delta. Respondenterna ska även kunna avbryta deltagandet när de vill.
Samtyckeskravet: Undersökaren behöver hämta respondenternas godkännande gällande
deltagande av intervjuer. Undersökaren informerade respondenterna att de har all rätt
att medverka, bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. Ifall
respondenten skulle vilja avbryta sin medverkan kommer detta att respekteras och
information som hen har lämnat ut kommer inte längre att användas i studien.
Konfidentialitetskravet: Undersökaren kommer informera respondenterna att hen får
välja att antingen vara anonym eller inte i undersökningen. Väljer en respondent att vara
anonym kommer inga uppgifter om denne att nämnas i rapporten.
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Nyttjandekravet: Undersökaren kommer att informera respondenten att informationen
som samlas in kommer endast att användas till forskningsändamål och inte delas ut till
allmänheten.

5 Genomförande
5.1 Genomförande av enkätundersökning
Frågorna i enkäterna skapades utifrån syftet och frågeställningarna, alltså vilka faktorer
som har en påverkan på tilliten till webbplatser samt vilka faktorer som kopplar tilliten
till den grafiska designen för att se om den grafiska designen har en påverkan på tilliten
hos högskolestudenter när det kommer till trovärdigheten på nyheter och artiklar på
webbplatsen. Enkätundersökningen genomfördes på webben genom att skapa Google
formulär. Genom att genomföra webbaserade enkätundersökning är fördelen att det går
snabbare att skapa enkäter samt analysera svaren, enkätundersökning som sker
manuellt med pappersarbete hade det varit tidskrävande att analysera svaren.
En del frågor som har tagit fram i enkäten är ifrån den tidigare studien (Batofi, 2017)
eftersom att denna undersökning är en jämförelse, några frågor är nya. Alla frågor är
slutna frågor förutom en fråga där respondenterna kan motivera sitt svar. En kvalitativ
intervju metod genomfördes därför var det inte fler öppna frågor förutom en fråga. De
öppna frågorna används i intervjuerna. Slutna frågor användes i enkätundersökningen
för att ta reda på skillnaderna hos respondenterna. Frågorna hämtades ifrån Batofi
(2017) studie där frågorna skapades i ett Google formulär. Frågorna utgick ifrån
undersökningens frågeställningar och syfte. Svars alternativ hade olika former av svar.
En av de tre formade svars alternativ är slutna frågor där respondenterna kan svara på
en skala mellan 1-5 där 1 är aldrig och 5 är alltid.
Exempelvis:
”Jag tror på det mesta jag läser på internet”
1 2 3 4 5
Aldrig
Alltid
Den andra formningen av svar är att respondenterna kan välja mellan flera alternativ.
Exempelvis:
”Kön?”
( ) Man
( ) Kvinna
Den tredje formningar av svar är att respondenterna motiverar sina svar.
Exempelvis:
”Vilka svenska nyhetssidor besöker du? Och varför just dessa?”
_________Svara här________________________________________________________________
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När formuläret var färdig med frågor publicerades enkätformuläret på Facebook
gruppen ”New students at Jönköping University” för att nå ut till ett fler antal studenter.
Inlägget på Facebook gruppen bestod av en beskrivning av undersökningen och en länk
till enkätformuläret. Efter att frågorna var besvarade av respondenterna, registrerades
alla svar direkt samt att svaren kunde ses både individuellt och en översiktligt. En fördel
med att kunna se individuella svar var att det fanns möjlighet att kunna gå in djupare i
individuella svar och hitta likheter eller skillnader i respondenternas svar.
För enkätundersökningen deltog 86 respondenter, dessa respondenter var inga
respondenter som undersökaren specifikt valde utan dessa respondenter fick syn på
enkäten som publicerades i Facebook gruppen för studenter i Jönköping. Gällande
enkätundersökningen kontaktade undersökaren administratören för Facebookgruppen
studenter vid Högskolan i Jönköping ifall det går att publicera enkäten. Undersökaren
fick administratörens godkännande och därefter publicerade enkäten.

5.2 Genomförande av intervjuer
Respondenterna som deltog i undersökningen kontaktades via mail (se bilaga 1). I
mailet fanns beskrivning av undersökningens syfte, hur processen kommer gå till och
vilka rättigheter respondenterna har (se bilaga 2). Mailet skickades till valda
respondenter vid Högskolan i Jönköping för att nå målgruppen. Intervjuerna
genomfördes i biblioteket vid Högskolan i Jönköping där respondenten fick möjligheten
att välja tid och plats. Intervjun började med att gå igenom hur intervjun kommer ske
och undersökningens syfte. Därefter fick respondenten frågan om respondentens
godkännande ifall inspelning av intervjun fick spelas in. Respondenten informerades att
inspelningen kommer endast att användas till denna studie samt att inspelningen
kommer tas bort så fort studien är färdig. Intervjuerna som skedde antecknades av
undersökaren med tanke på om något problem skulle uppstå med inspelningen eller om
respondenten inte gav sitt godkännande gällande inspelningen. Denscombe (2009)
hävdar att undersökaren bör vara öppen under intervjun för att respondenten skall
kunna känna sig bekväm vilket ledde till att intervjun påbörjades med lite allmänna
frågor för att lära känna respondenten först innan de ”riktiga” frågorna ställs. Eftersom
undersökaren och respondenten inte studerar på samma högskola är det bäst att
undersökaren och respondenten började lära känna varandra. Så fort respondenten
började bli varm i kläderna och kände sig bekväm kunde intervjun påbörjas.
Intervjuprocessen planerades att vara en semistrukturerad intervju och då hade
undersökaren skapat en lista med färdiga frågor där även följdfrågor inkluderades i den
färdiga frågelistan. Frågorna som ställdes till respondenten var frågor som utgick ifrån
frågeställningarna och syftet med undersökningen samt resultatet från
enkätundersökningen, det beror på att intervjuerna ska komplettera svaren från
enkäterna med motiverande svar. Efter att intervjun avslutades tackade undersökaren
respondenten för deltagandet och respondenten informerades återigen att inspelningen
kommer att tas bort så fort studien är färdig. Under intervjuerna spelades intervjun in
via min mobil för att få med allt som sades under intervju, det är för att undvika
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informationsförlust. Efter intervjuerna transkriberade alla inspelade intervjuer från tal
till text.
När transkriberingen var klar skickades en fil till respondenterna. Det är för att klargöra
att allt som sades stämmer och få respondenternas godkännande att använda
information till studien. Respondenten fick filen via mail samt att i mailet stod det att
respondenten har 3-5 dagar på sig att ge svar att undersökaren får använda sig av
informationen eller inte. Ifall respondenten inte ger svar antar undersökaren att det går
att använda informationen till studien.
Gällande intervjupersoner valdes specifika personer som fick delta i
intervjuundersökningen. De valda respondenter var kontakter som undersökaren hade
som pluggade vid högskolan i Jönköping. Det var totalt 8 respondenter som deltog i
intervjuundersökningen. Av 8 respondenter svarade 3 respondenter på både enkäten
och intervjun. Eftersom att undersökaren inte visste vilka respondenter som svarade på
enkäten, frågade undersökaren respondenterna i intervjuundersökningen ifall hen hade
svarat på enkäten innan de ”riktiga” frågorna ställdes.
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6 Materialpresentation
Efter att alla svar från enkätundersökningen och intervjuundersökningen samlats in
påbörjades sammanställningen av materialet. Svaren delas in i olika kategorier:
Kategori I: Allmänna frågor
Kategori II: Tillit samt trovärdighet
Kategori III: Grafiska designen

6.1 Enkätundersökning
Deskriptiv statistik analys tillämpades för analys av enkätundersökningen. Syftet med
deskriptiv statistik analys är att presentera svaren på ett sammantaget sätt. Resultatet
från enkätundersökningen kommer att presenteras i figurer (antal, procenttal) och i
tabellform.

6.1.1 Kategori l: Allmänna frågor
Allmänna frågor består av kön, ålder, hur mycket respondenterna läser nyheter på
internet, den information respondenterna får kommer från bloggar, sociala medier och
nyhetssidor, ifall respondenterna besöker samma webbplatser, hur respondenterna
hanterar källkritik vid besökande av nya webbplatser och vilka svenska nyhetssidor
respondenterna besöker och varför respondenterna besöker just dessa nyhetssidor.

40
(46,5 %)

46
(53,5 %)

Man

Kvinna

Figur 1. Könsfördelning av respondenter

I enkätundersökningen deltog 86 respondenter vid Högskolan i Jönköping, varav 46
(53,5 %) var män och 40 (46,5 %) var kvinnor, se figur 1.
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I tabell 1 kommer åldersfördelningen att presenteras.
Ålder (år)

Antal (st)

19

1

20

4

21

5

22

7

23

10

24

21

25

12

26

9

27

5

28

4

29

5

30

3

Tabell 1: Åldersfördelningen hos respondenterna presenteras i tabell 1.

Åldern för respondenterna var mellan 19 – 30 år. Flest respondenter fanns bland 24 –
åringar.
Figur 2 illustrerar andel respondenter som läser nyheter på internet dagligen.
38 (44 %) av respondenterna
klickade på nummer 5 (alltid) i skalan.
Procenttalen motsvarar antalet
respondenter som visas längst
ner i cirkeldiagrammet.
Blå färg innebär 1 (aldrig)
och ljusblå färg innebär 5 (alltid).

Antal respondenter
4%

9%
15%

44%

28%
3

24

8

13

24

38

Figur 3 visar antalet respondenter som tar emot information från sociala medier,
bloggar och nyhetssidor.

35

30
25
20

29
(33,7%)

30
(34,9 %)

4

5

19
(22,1 %)

15
10
2 (2,3%)

6
(7%)

1

2

5
0

3
Antal respondenter

Figur 3. Mottagen information från sociala medier, bloggar och nyhetssidor.

30 (34,9 %) av 86 respondenterna svarade på nummer 5 i skalan gällande om
respondenterna får information från sociala medier, bloggar och nyhetssidor.
29 (33,7 %) respondenter svarade nummer 4, 19 (22,1 %) respondenter svarade
nummer 3, 6 (7 %) svarade nummer 2 i skalan och 2 (2,3) respondenter svarade
nummer 1. För diagram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gäller att x – axeln visar (1 = aldrig, 5 =
alltid) och y – axeln visar antal och andel svar.
Figur 4 visar vilken skala respondenterna svarade på gällande att vara extra noggrann
med att vara källkritisk.

Figur 4. Extra noggrann med att vara källkritisk vid besökande av nya nyhetssidor.

85 av 86 respondenter svarade på denna fråga. 35 (41,5 %) respondenter svarade på
nummer 4 i skalan när det kommer till att vara källkritisk vid besökande av nya
nyhetssidor. 31 (36,5 %) respondenter svarade på nummer 5, 14 (16,5%) respondenter
svarade på skala nummer 3, 3 (3,5 %)respondenter svarade på skala nummer 2 och 2
(2,4 %)respondenter svarade på skala nummer 1.
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Det fanns en fråga i enkätundersökningen som handlade om vilka svenska nyhetssidor
respondenterna besöker. 83 av 86 respondenter svarade på denna fråga och nyhetssidor
som togs upp visas i Tabell 2.
Tabell 2: Svenska nyhetssidor respondenterna besökte.

Webbplatser

Antal respondenter

Aftonbladet

31

SVT

19

DN (Dagens nyheter)

17

Expressen

9

SvD (Svenska dagbladet) 6
Den mest besökta nyhetssida var Aftonbladet med 31 respondenter, och den näst mest
besökta nyhetssidan var SVT med 19 respondenter. Resterande nyhetssidor var DN,
Expressen och SvD.

Även lokala nyhetssidor nämndes i den frågan, vilket illustreras i tabell 3.
Tabell 3: Lokala nyhetssidor som respondenterna besökte

Lokala nyheter

Antal respondenter

JP

14

Jnytt (Jönköpings nyhetssida) 13
JP (Jönköping posten) besöktes av 14 respondenter och för Jnytt var det 13
respondenter som besökte nyhetssidan.
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Nyhetssidor med minst antal besökare visas i tabell 4.
Tabell 4: Minst antal besökta nyhetssidor

Nyhetstidningar

Antal
(Respondenter)

GP (Göteborgsposten) 3
Fotbollskanalen

3

TV4

1

Sydsvenska

1

Nyheter24

1

TV3

1

6.1.2 Kategori II: Trovärdighet och tillit
Tillit och trovärdighets- kategorin består av 6 frågor som ställdes i
enkätundersökningen.
Figur 5 illustrerar respondenternas svar gällande trovärdigheten på det respondenterna
läser på internet.

Figur 5. Tror på det mesta jag läser på internet.

24 (27,9 %) av 86 respondenter svarade på skala 3 när det kommer till trovärdigheten
på information som återfinns på webben. 20 (23,3 %) respondenter svarade på skalan
nummer 5. 19 (22,1 %) respondenter svarade på skala 4. 18 (20,9 %) svarade på skala 2
och 5 (5,8 %) respondenter svarade på skala 1.
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Figur 6 illustrerar respondenternas svar gällande ifall samspelet mellan användaren och
webbplatsen ökar tilliten hos användaren.

Figur 6. Samspelet mellan användaren och webbplatsen

38 (44,2 %) av 86 respondenter svarade på skala 4 när det kommer till samspelet
mellan användaren och webbplatsen gällande tilliten till webbplatsen och artiklarnas
trovärdighet på webbplatserna. 26 (30,2 %) respondenter svarade på skala 3, 16 (18,6
%) respondenter svarade på skala 5, 5 (5,8 %) respondenter svarade på skala 2 och 1
(1,2 %) respondent svarade på skala 1.

6.1.3 Kategori III: Grafiska designen
Grafiska design- kategorin består av 5 frågor som ställdes till respondenterna.
Figur 7 visar respondenternas svar gällande färgen på webbplatsen är en
attraktionskraft som avgör respondenternas tillit till webbplatsen.

Figur 7. Färgen på webbplatsen är en attraktionskraft och avgör min tillit till webbplatsen och trovärdigheten på
artiklarna som återfinns på webbplatsen.
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30 (34 %) av 86 respondenter svarade på skala 4 gällande att färgen är en
attraktionskraft och har en påverkan på tilliten till webbplatsen. 21 (24,4 %)
respondenter svarade på skala 3, 19 (22,1 %) respondenter svarade på skala 5, 12 (14
%) respondenter svarade på skala 2 och 4 (4,7 %) respondenter svarade på skala 1.
Figur 8 illustrerar respondenternas svar ifall den grafiska designen och
professionaliteten på webbplatsen ökar tilliten till webbplatsen.

Figur 8. Grafiska designen samt professionaliteten på webbplatsen ökar tilliten till webbplatsen och trovärdigheten för
artiklarna ökar.

29 (33,7 %) av 86 respondenter svarade på skala 4 gällande att den grafiska designen
och professionalitet på webbplatsen ökar tilliten på webbplatsen hos respondenter. 23
(26,7 %) respondenter svarade skala 3, 22 (25,6 %) respondenter svarade skala 5, 12
(14 %) respondenter svarade skala 2 men inga av dessa 86 respondenter svarade på
skala 1.
Figur 9 visar ifall ju högre kontrast det är på webbplatsen ökar tilliten till webbplatsen.

Figur 9. Ju högre kontrast det är på webbplatsen, desto starkare blir min tillit till webbplatsen.

26 (30,2 %) av 86 respondenter svarade på skala 3 gällande ju högre kontrast det är ju
mer ökar tilliten för webbplatsen hos respondenter. 22 (25,6 %) respondenter svarade
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på skala 4. 17 (19,8 %) respondenter svarade på skala 5, 15 (17,4 %) svarade på skala 2
och 6 (7 %) respondenter svarade på skala 1.

Figur 10 illustrerar ifall typsnitten på webbplatsen har en påverkan på tilliten.

Figur 10. Typsnittet på webbplatsen spelar roll när det gäller min tillit till en webbplats.

30 (34,9 %) av 86 respondenter svarade på skala 4 gällande att typsnittet har en
påverkan på tilliten till webbplatsen. 21 (24,4 %) respondenter svarade på skala 3, 20
(23,3 %) respondenter varade på skala 5, 12 (14 %) respondenter svarade på skala 2
och 3 (3,5 %) respondenter svarade på skala 1.

Figur 11 visar ifall den grafiska designen i helhet har en påverkan på webbplatsen
gällande tilliten.

Antal respondenter
28
(32,6 %)

43
(50 %)
Ja
Nej
Ibland

22
(25,6 %)
Figur 11. I helhet så har grafiska designen på webbplatsen stor påverkan på mig när det gäller min tillit till webbplatsen
och trovärdigheten på artiklarna som återfinns på webbplatsen.
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43 (50 %) av 86 respondenter svarade ”Ja” gällande grafiska designen i helhet samt om
den påverkar respondenternas tillit till webbplatsen och om det har en påverkan på
trovärdigheten på artiklarna som finns på webbplatsen, 28 (32,6 %) respondenter
svarade ”Nej” och 22 (25,6 %) respondenter svarade ibland. Denna fråga bestod av tre
olika svarsalternativ som var Ja, Nej och Ibland.

6.2 Intervjuer
Intervjuerna analyserades utifrån tre kodningsaspekter. Öppen kodning tillämpas där
undersökaren kommer gå igenom materialet och försöka hitta mönster i
respondenternas svar. Den axiella kodningen innebär att undersökaren gräver djupare i
datainsamlingen med utgångspunkt från mönstren i öppen kodningen. Därefter försöker
undersökaren hitta länkar mellan begrepp och ställa frågor till sitt material om vad som
kan tänkas höra ihop. Den tredje kodningsansatsen selektiv kodning innebär att
undersökaren letar efter fall som stödjer teman som tidigare presenterats

6.2.1 Kategori I: Allmänna frågor
8 respondenter deltog i intervjuundersökningen där åldern var mellan 20 – 29.
Webbplatser som respondenterna besökte för nyheter var ett flertal olika
nyhetswebbplatser, specifikt: Aftonbladet, Expressen, Jnytt, SVT, Facebook, Youtube, DN,
New York Times och en rysk nyhetssida.
En intervju fråga ställdes till respondenterna som var: ”Brukar du besöka samma APP/
Nyhetssida eller använder du dig av nya? I så fall varför? ”
Gällande besök av samma webbplatser besökte några respondenter samma webbplatser
då de har stark tillit dessa webbplatser. En anledning som leder till att respondenterna
besöker nya webbplatser är att respondenterna hittar nyheter via Facebook som tar
dem till dessa nya webbplatser.
Respondenterna uttrycker sig som följer:
”Jag brukar använda samma nyhetssidor. Det är för att jag känner mig bekväm och har
tillit för de nyhetssidor som jag besöker. En annan anledning är att jag har besökt samma
nyhetssidor en lång tid.”
”Ja använder mig av samma nyhetssidor. Det är för att de nyhetssidorna känns mest
trovärdiga. De sprider inte så mycket fake news.”
”Ja, det är samma sidor jag besöker. Det är just för att DN och SVT är de nyhetssidor som är
mest trovärdiga och för att jag har deras appar nerladdade.”
”Jag brukar besöka samma sidor då jag får notiser från min mobil från Aftonbladet och
Expressen.”
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En intervju fråga ställdes till respondenterna som var: ”Hur gör du, när det gäller att
vara källkritisk, d.v.s. tror du på det du läser direkt, eller blir du tveksam och kollar upp om
det stämmer? När det gäller ny besökta samt bekanta webbplatser?”
Vad gäller källkritik är respondenterna källkritiska beroende vad det är för nyhet. Ifall
respondenterna tycker nyheten inte är trovärdig och blir osäkra, då söker
respondenterna upp nyheten på flera olika källor och jämför.
Respondenterna uttrycker sig som följer:
”Källkritisk är jag absolut, jag kollar alltid upp nyheter som fångar upp mitt intresse. Om
en nyhet dyker upp då frågar jag mig själv alltid om nyheten är sant eller inte där jag
kollar upp det.”
”Under mina 2 år på högskolan så har det varit en viktig punkt gällande att vara
källkritisk hela tiden. Eftersom att jag är så pass insatt i nyheter, både sport och politik så
jämför jag alltid mellan olika källor för att vara på den säkra sidan om källan är sant eller
inte.”
”Om jag ser en nyhet så kollar jag alltid upp det ifall det stämmer, så ja, jag är källkritisk
av mig. Brukar alltid jämföra med andra källor. Jag brukar kolla vad det är för nyhet och
vart händelsen har utspelat sig. Om händelsen utspelar sig nära någon bekant så brukar
jag fråga de om det stämmer eller inte. Men mestadels så brukar jag kolla upp det själv.”
”Jag är jätte källkritisk av mig med tanke på att det finns så mycket falska nyheter som
sprids och då ägnar jag tid åt att vara källkritisk av mig och se ifall nyheten är trovärdig
eller inte.”
Sedan fanns det en respondent som inte ansåg sig vara källkritisk.
Respondenten uttrycker sig som följer:
”Jag brukar inte vara källkritisk om det är rätt eller fel. Om en nyhet är t.ex. om en person
har blivit skjuten så tror jag på det eftersom att det finns bevis att det är sant. Jag
uppfattar att det finns mycket lögner i dagens media.”
Sammanfattningsvis är majoriteten av respondenterna källkritiska och tror inte på
nyheten vid första ögonkastet utan letar efter andra källor för att få fram sanningen.
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6.2.2 Kategori II: Trovärdighet och tillit
En intervjufråga ställdes till respondenterna som var: ”Är det viktigt att samspelet mellan
dig och webbplatsen fungerar för att du ska ha förtroende för sidan och dess artiklar? T.ex.
påverkas din tillit beroende på hur lätt det är att navigera sig runt på hemsidan? Varför?”
Tillit till nyhetssidor var något som respondenterna har med tanke på att
respondenterna besökte samma webbplatser. Det är för att respondenterna tyckte att
webbplatserna var något som respondenterna kunde lita på. De webbplatser som
respondenterna tyckte var pålitliga och seriösa var: Aftonbladet, SVT, DN och Jnytt.
Majoriteten av respondenterna svarade att samspelet är viktigt då det ökar deras tillit,
när det gäller navigeringen på webbplatsen. Ifall samspelet inte fungerar mellan
användare och webbplatsen då leder det till användaren lämnar webbplatsen.
Respondenterna uttrycker sig som följer:
”Ja det har en påverkan, navigeringen är en viktig punkt för mig gällande samspelet. En
man som mig som har kort stubin, ifall navigeringen är inte bra så lämnar jag sidan
snabbt eftersom att jag har då tröttnat på det fort.”
”Ja det är faktiskt viktigt. Anledningen är för att om inte samspelet mellan mig och
webbplatsen fungerar så har jag ingen nytta av det. Jag ska kunna navigera mig runt
smidigt och att webbplatsen ska se bra ut för att ha tillit till webbplatsen.”
”Det har en stor påverkan faktiskt. Webbplatsen måste se professionellt och vara
användbar för att min tillit ska vara hög. Ifall webbplatsen ser oprofessionell ut och den
grafiska designen inte ser bra ut så är det inte så trovärdigt.”
”Jag tror det har en påverkan. Om en sida är lätt att navigera sig i och det ser
professionellt ut. Det gör så att företagen ser professionella ut och man litar mer på det
som står.”
En minoritet av respondenterna tyckte att navigeringen inte hade påverkan utan det var
av någon annan anledning.
Respondenterna uttrycker sig som följer:
”Nej det påverkar inte mig på det sättet att kunna navigera sig utan det handlar mer om
hur kategorierna är uppdelade t.ex. sport för sig själv och politik för sig själv. Det beror på
från nyhetsblad till nyhetsblad då Aftonbladet har sin egen struktur och DN och sin egen
struktur.”
”Genom att det är enkelt och navigera sig runt påverkar inte min tillit utan det handlar
mer om bekvämligheten och om nyheten är relevant för mig.”
”Det är viktigt för mig att webbplatsen ska vara så smidig som möjlig att använda, jag kan
störa mig på att det kommer upp reklam och man måste klicka ner reklam. När de tvingar
oss att ta del av reklam är det värsta jag vet, då finns det ingen tillit alls.”
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6.2.3 Kategori III: Grafiska designen
En intervjufråga ställdes till respondenten under intervjun som var:
”När du läser en artikel på en webbplats, kan det vara så att webbplatsens grafiska design
kan påverka din tillit till webbplatsen och påverka artikelns trovärdighet i dina ögon, i så
fall hur?”
Den grafiska designen på webbplatsen är en viktig faktor hos användarna. Ifall den
grafiska designen inte är välutvecklad kommer användarna att lämna webbplatsen.
Grafisk design var något som påverkade tilliten mycket utifrån respondenternas svar.
Det finns olika anledningar som påverkar tilliten utifrån den grafiska designen. En
respondent nämnde att ifall den grafiska designen inte är väl utvecklad, då det bara
finns text och lite färger, då finns det ingen tillit. Ifall en webbplats är välutvecklad då
ökar tilliten och trovärdigheten till artiklarna som återfinns på webbplatsen. Några av
respondenterna anser att färg, kontrast och typsnitt har en påverkan på tilliten.
En respondent nämnde att ifall färgen passar in med resterande delarna på en
webbplats så påverkar det. Några respondenter tyckte att färgen inte spelar någon roll
gällande tilliten utan det handlar mer om själva nyheten.
Respondenterna uttrycker sig som följer:
”Det har en påverkan. Om det ser professionellt ut ju mer tillit är det. Om sidan ser
professionell ut så ser man att de har lagt ner mycket tid på sidan vilket får företaget att se
professionellt ut och på så sätt påverkar det ens åsikter.”
”Ja, den grafiska designen har en stor påverkan. Som jag nämnde i tidigare frågan så
måste webbplatsen se professionell ut för att nyheterna ska vara trovärdiga.”
”Jo den grafiska designen har en påverkan för att om jag ser att webbplatsen ser konstig ut
så blir det svårt och lita på hemsidan.”
”Ja det är klart, om jag gör en webbplats eller en grafiker gör en webbplats, klart blir det
en skillnad. Om man ser en webbplats som är lite mer professionellt då märker man att
man har lagt tid på det och inte bara skapat en webbplats bara sådär.”
”Ja absolut, ju mer grafisk utvecklad så blir artiklarna mer trovärdiga jämfört med en
webbplats med dålig grafisk design så finns det ingen tillit där.”
”Ifall det är en blank sida med bara text och ingen grafisk del så är det inte trovärdigt. Ju
mer utvecklad det är desto mer ökar tilliten och trovärdighet. t.ex. Aftonbladet har inte en
så bra grafisk design då jag tycker att den inte är så pålitlig. En webbplats ska se
professionell ut.”

En intervjufråga ställdes till respondenterna som var: ”Kan du ge exempel på en
webbplats som du upplever förmedlar nyheter eller artiklar med låg trovärdighet helt
(eller delvis) pga sin grafiska design? Varför upplever du detta?”
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Utifrån alla respondenternas svar gällande webbplatser med låg trovärdighet pga. sin
grafiska design var dessa: Aftonbladet, Expressen, Nyheter24 och fria tidningar.
Några respondenter tyckte att webbplatsen Nyheter24 är en webbplats som inte är
trovärdig pga. sin grafiska design. Det beror på att webbplatsen inte ser professionell ut
och den grafiska designen är inte utvecklad på ett bra sätt. En annan anledning är att de
publicerar nyheter som inte är relevanta.
Respondenterna uttrycker sig som följer:
”Nyheter24 är en webbplats som inte är så trovärdigt alls. Deras hemsida ser
oprofessionell ut där hemsidan är ostrukturerad och den grafiska designen är inte bra.”
”Nyheter 24 är lite låg trovärdigt. För mycket av en sak är inte bra, det är en grej som kan
påverka mitt beslut om det är låg trovärdighet eller hög. För mycket av en sak kan även
vilseleda en.”
”Jag har inte gått in på nyhetssidorna rätt mycket, jag har kollat lite på aftonbladet och
sett nyheter men mitt fokus har inte varit hur sidan ser ut utan det är själva nyheten som
jag är ute efter. Nyheter24 är inte så trovärdigt för att man ser hur den är uppbyggd och
där poppar det upp ads. Den är inte uppbyggd på ett professionellt sätt som de andra
nyhetssidorna”
En ytterligare intervjufråga ställdes som var: ”Kan du ge exempel på en webbplats som du
upplever förmedlar nyheter eller artiklar men hög trovärdighet helt (eller delvis) pga. sin
grafiska design? Varför upplever du detta?”
Webbplatser som har hög trovärdighet pga. sin grafiska design beror på att webbplatsen
är enkel att använda. Nyheterna som publiceras är relevanta och det är inte mycket
propaganda som publiceras. Hur kategorierna är uppdelade, och om det är enkelt att
navigera sig runt webbplatsen påverkar också. Sammantaget skapar detta en hög
trovärdighet på webbplatserna.
Respondenterna uttrycker sig som följer:
”Jag skulle säga SVT för att de har public service. Den har hög trovärdighet för att med
public service så får man inte upp ads på webbplatsen. Det känns mer trovärdigt för då
känns det som att Sverige har lagt mycket tid på sidan. Public service gör att det blir mer
trovärdigt för nyheterna måste granskas innan de publiceras.”
”Aftonbladet har hög trovärdighet. Det är Sveriges största nyhetssida. Deras design är inte
den bästa designen men deras hemsida är simpel. Det ser mer ut som en tidning och
kategorierna är bra utvecklade.”
”DN är en trovärdig webbplats. Det är inte mycket skrikandet som t.ex. aftonbladet och
expressen där det förekommer massa propaganda/ felaktiga nyheter.”
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”SVT och DN för deras nyheter är trovärdiga och webbplatsen är professionell. Det går lätt
att navigera sig runt.”
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7 Analys
I denna sektion analyseras av resultaten med utgångspunkt i de 3 sekundära frågorna
och den primära frågeställningen. För den sekundära frågeställningen kommer
resultaten att jämföras för att se om det finns likheter mellan denna studie och tidigare
studier (sektion 7.1.3).

7.1 Sammankoppling av intervjuer och enkäter
I detta kapitel slås svaren från intervjuundersökningen och enkätundersökningen
samman för att kunna svara på frågeställningen. Svaren från båda
metodundersökningarna har undersökts och analyserats samt jämförts med varandra.
Vad gäller samspelet mellan användare och webbplatsen (se sektion 6.1.2, figur 6) i
enkätundersökningen så gäller att samspelet mellan användare och webbplatsen är en
faktor som ökar användarnas tillit. Ifall det är svårt att navigera sig runt på webbplatsen
och om användaren har svårt att hitta informationen som användaren är ute efter, kan
detta leda till att användaren lämnar webbplatsen. Detta visar att gränssnittet är en
viktig faktor för användarnas tillit till webbplatserna. Detta är i likhet med
intervjusvaren då respondenterna svarade att samspelet är en viktig faktor för att öka på
tilliten. Ifall det är svårt och navigera sig då finns det ingen anledning att stanna kvar på
webbplatsen. Därför är samspelet en viktig faktor utifrån respondenternas svar i både
enkätundersökningen och intervjuundersökningen.
Vad gäller den grafiska designen och professionaliteten på webbplatsen påverkan på
tilliten (se sektion 6.1.3, figur 8) i enkätundersökningen är den grafiska designen en
viktig faktor för att användarna ska stanna på webbplatsen. Ifall den grafiska designen
på webbplatsen är mindre bra, exempelvis om färgerna inte passar ihop med varandra,
det är svårt att hitta det användarna söker efter samt om webbplatsen har otydlig
struktur, så kan detta resultera i att användaren lämnar webbplatsen. Detta är i likhet
med intervjuundersökningen där respondenterna svarade att ifall webbplatsen är
välutvecklad och det är enkelt att navigera, hittar användaren informationen enkelt och
webbplatsen är strukturerad. Detta ökar användarnas tillit till webbplatsen samt att
informationen som finns på webbplatsen blir mer pålitlig.
När det gäller ifall färgen på webbplatsen är en attraktionskraft (se sektion 6.1.3, figur
7) i enkätundersökningen. Efter att undersökaren har sammankopplat enkäterna med
intervjuerna resulterade det att färg är en viktig faktor när det gäller nyhetssidor. Syftet
med nyhetssidor är att dela nyheter. De nyheterna som publiceras ska vara enkla att läsa
och färg är en faktor som kan påverka svårighetsgraden av att läsa. Detta är i likhet med
intervjuundersökningen där färg som inte passar in med varandra, exempelvis blå och
gul färg kan leda till att användaren inte stannar kvar på webbplatsen. En webbplats
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med vit bakgrund och bara en massa text är inte så trovärdig då det kan resultera i att
användaren lämnar webbplatsen.
Vad gäller kontrasten på webbplatsen (se sektion 6.1.3, figur 9) i enkätundersökningen
innebär att kontrasten inte ska vara för låg eller hög. Det ska finnas en balans i
kontrasten för att tilliten ska öka. Detta är i likhet med intervjuundersökningen då
kontrasten inte ska vara för låg då det blir svårt för användarna att läsa informationen
på webbplatsen och det ska inte vara för hög kontrast då användarna kan förstöra
synen. Detta kan leda till att användarna inte stannar kvar på webbplatsen.
När det gäller om typsnittet på webbplatsen har en påverkan på tilliten (se sektion 6.1.3,
figur 10) i enkätundersökningen då respondenterna svarade att typsnitten är en faktor
som har påverkan på tilliten. Typsnitten ska inte vara för små eller för stora utan det ska
finnas en balans annars kan det resultera i att respondenterna inte stannar kvar på
webbplatsen.
Vad gäller den grafiska designen i helhet (se sektion 6.1.3, figur 11) i
enkätundersökningen då i helhet har den grafiska designen påverkan på
respondenternas tillit till webbplatser. Det finns olika faktorer som påverkar den
grafiska designen. Dessa faktorer är färg, typsnitt, ADs (reklam), kontrast och
professionalitet. Detta är i likhet med intervjuundersökningen då respondenterna
hävdade att den grafiska designen har en påverkan i helhet då det fanns massa faktorer
som påverkade tilliten.

7.2 Sekundära frågornas besvarande
Det finns tre sekundära frågor som ska hjälpa till att besvara den primära
frågeställningen.

7.2.1 Vilka faktorer påverkar tilliten till webbplatser?
Utifrån respondenternas svar finns det faktorer som påverkar tilliten till webbplatser.
Dessa faktorer är följande:
En viktig faktor som påverkar användarnas tillit är samspelet mellan användaren och
webbplatsen. En respondent uttryckte sig att samspelet är viktigt för om samspelet inte
fungerar är det till ingen nytta att vara kvar på webbplatsen. Om det är svårt att hitta
informationen som användaren söker efter, då lämnar de webbplatsen. Användaren ska
kunna navigera enkelt och smidigt på webbplatsen för att ha tillit till webbplatsen.
En annan faktor som har påverkan på tilliten till webbplatsen är reklam då allt för
mycket reklam kan ha en påverkan på tilliten till webbplatser. Därför är det viktigt att
det inte finns mycket reklam som dyker upp, för det påverkar tilliten till webbplatsen.
Majoriteten av respondenterna uttryckte sig att ju mer reklam som dyker upp, ju mindre
tillit finns det till webbplatsen. Många känner sig obekväma och tar inte webbplatsen
seriöst vilket leder till att respondenterna lämnar webbplatsen.
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Ytterligare en faktor är professionaliteten på webbplatsen. Professionaliteten på
webbplatsen har en påverkan på tilliten. En respondent uttryckte att ifall webbplatsen
ser professionell ut och är smidig att använda ökar tilliten till webbplatsen.

7.2.2 Vilka faktorer påverkar tilliten till grafisk design?
De faktorer som påverkar tilliten till grafisk design är typsnitt, färg, kontrast och layout.
Grafisk design är en faktor som har en påverkan på tilliten till webbplatser. Den grafiska
designen framstår som en viktig anledning till att få användare att stanna kvar på
webbplatsen. I grafisk design finns det olika faktorer som skapar en bra grafisk design
och det är typsnitt, färg, kontrast och layout. Dessa faktorer kommer att beskrivas mer
djupgående i nästa sekundära fråga.
Typsnitt är en faktor som är viktig för tilliten då det gäller att webbplatserna har en
storlek på typsnittet som är anpassad till de resterade faktorerna i grafisk design. Det
ska finnas en balans mellan huvudrubrikerna och underrubrikerna. Ifall det inte finns en
balans och om det är olika storlekar på typsnitten leder det till att användaren
försvinner från webbplatsen
Färg är en faktor som påverkar tilliten till grafisk design. Färg har en stor påverkan på
användare, och om det är konstiga färger som inte passar till webbplatsen då lämnar
användarna webbplatsen. Till exempel en webbplats med enbart vit bakgrund och en
massa text anses inte pålitlig. Ifall det är en webbplats med färger som passar
tillsammans och passar in i designen på webbplatsen då ökar tilliten hos användare.
Kontrast är en faktor som är viktig då det gäller att det finns en balans. Det ska inte vara
för låg kontrast vilket kan leda till att det blir svårt för användare att läsa. Ifall det är hög
kontrast kan användarna skada synen vilket får användarna att lämna webbplatsen.
Därför ska det vara en balans vad gäller kontrast.
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7.2.3 Vilka likheter finns med tidigare studier?
I denna del kommer endast likheter att tas upp mellan denna studie och studien
rapporterad i Batofi (2017). Det som kommer att jämföras är kodningen i denna studie
och i tidigare studien.
I denna studie framgår att källkritik är en viktig faktor. Det har betydelse vad det är för
nyhet. Om en person inte är säker på ifall nyheten stämmer då kollar hen upp det och
jämför med andra källor. Det är en likhet med Batofi (2017) på det sättet att källkritik är
något som respondenterna använde när en nyhet inte var trovärdig och användaren
kände sig osäkra och blev misstänksamma, de letade upp nyheten och jämförde mellan
olika källor.
Gällande besök av samma webbplatser framgår att respondenterna besöker samma
webbplatser för att läsa nyheter, och det är för att respondenterna har stark tillit till
dessa webbplatser. Det är en likhet med Batofi (2017) på det sättet att respondenterna i
den studien hade byggt tillit till samma webbplatser som besöktes.
En ytterligare likhet är gällande samspelet mellan användare och webbplats. I denna
studie framgår att samspelet mellan användare och webbplatsen har en påverkan då
navigeringen på webbplatsen spelar roll. Det är en likhet med Batofi (2017) då
samspelet är en viktig faktor för att tilliten ska öka till webbplatsen.
Detta är i linje med (Snider & Martin, 2012) som nämner att användbarhet är en viktig
aspekt inom gränssnitt för webb där fokus ligger på att göra en webbplats så enkel att
navigera som möjligt.
Den sista likheten som identifierats är den grafiska designen. I denna studie framgår att
den grafiska designen har en påverkan på användarna. Ifall den grafiska designen inte är
utvecklad på ett bra sätt kommer användarna att lämna sidan. Det finns olika faktorer
som har en påverkan på tilliten till den grafiska designen. Då dessa faktorer är färg,
typsnitt och kontrast. Den grafiska designen har en påverkan för att användaren inte
ska lämna sidan. Det är en likhet med Batofi (2017) då webbplatsens grafiska design är
en viktig faktor, och det är för att användarna ska ge webbplatsen en chans och stanna
kvar på webbplatsen. Om den grafiska designen är för svag och färgerna på webbplatsen
är t.ex. för starka eller att det är krångligt att finna informationen som söks, då lämnar
användarna webbplatsen. Färg på webbplatser påverkar användarnas tillit och samtliga
respondenter motiverade varför färgen på webbplatserna är en viktig faktor. Detta är i
linje med (Bonnardel, et al., 2011) som nämner att färg är en attraktionskraft som har en
påverkan på användarnas tillit till webbplatsen.
Detta är även i linje med Bergström (2015) som nämner att grafisk design är en viktig
aspekt hos webbplatser då det krävs ett starkt första intryck för att användarna ska
stanna på webbsidan. Det är den tolkningen denna undersökning gör: om den grafiska
designen är svag då resulterar det i att användarna lämnar webbplatsen.
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7.3 Primära frågans besvarande
Den primära frågan var: Hur påverkar den grafiska designen tilliten hos
högskolestudenter när det gäller trovärdigheten för nyheter samt artiklar som återfinns
på en webbplats?
Det finns några faktorer som påverkar studenternas tillit gällande den grafiska designen
på webbplatser. Faktorerna är samspelet mellan användaren och webbplatsen,
professionaliteten på webbplatsen och hur mycket reklam som dyker upp.
Samspelet mellan användaren och webbplatsen är en viktig faktor eftersom om det inte
går att navigera på ett smidigt och effektivt sätt då lämnar användaren webbplatsen.
Användaren ska kunna navigera enkelt för att hitta det användaren söker efter. Därför
är samspelet en viktig faktor för att öka användarnas tillit till webbplatsen.
Professionaliteten på webbplatsen är även en faktor som har en påverkan på tilliten hos
användarna. Ifall webbplatsen är skapad på ett professionellt sätt då vet användaren att
mycket tid har lagts ner på webbplatsen, vilket ökar tilliten till webbplatsen. Ifall
webbplatsen inte är professionell där den grafiska designen är mindre bra utvecklad och
det dyker upp massa reklam, då minskas tilliten till webbplatsen. Grafisk design är en
faktor som har en påverkan på tilliten till webbplatser. Det är en faktor som ska vara
anledningen till att användaren ska stanna på webbplatsen. Det finns olika faktorer som
relaterar grafisk design som skapar en bra design. Det är typsnitt, kontrast och färg.
Ytterligare en viktig faktor är typsnitt på webbplatser. Typsnitten på webbplatsen ska
inneha en balans där typsnitten inte ska vara för stora eller för små. Ifall de är för små då
kan det bli jobbigt för användaren att läsa information vilket resulterar i att användaren
lämnar webbplatsen. Färg är en del av den grafiska designen och färg kan beskrivas som
den mest påverkande faktorn för tilliten till webbplatsen. Ifall webbplatser innehåller
konstiga färger som inte passar in med andra faktorerna som finns på en webbplats, kan
det resultera i att användaren kan känna sig obekväm och lämna sidan. Men ifall färgen
passar in i den grafiska designen då kommer användarens tillit att öka. Kontrast har
även en påverkan på tilliten då det ska finns en balans. Ifall det är för låg kontrast kan
det bli svårt för användarna att se informationen. Om det är för hög kontrast kan risken
vara att användarna bländas och användarna kan då tycka att det är för jobbigt att läsa
informationen. Därför är det viktigt att det finns en balans.
Resultatet som tagits fram från denna undersökning är att tilliten på artiklarna ökas
genom att den grafiska designen är utvecklad på ett sådant sätt att det ger ett bra första
intryck hos användarna. Genom att webbplatsen ser professionell ut ökar tilliten på
artiklarna som återfinns på webbplatserna. Om webbplatsen ser professionell så ger
användarna webbplatsen en chans och stannar kvar på webbplatsen. I denna
undersökning har det även resulterat i att vissa användare inte påverkas av den grafiska
designen utan de utgår ifrån hur trovärdig nyheten är för att bestämma om det finns
tillit eller inte till webbplatsen.
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8 Slutsats
Skillnaden mellan en bra och dålig grafisk design kan vara på olika sätt. Utifrån
undersökningarna kom undersökaren att en bra design innehar en professionalitet där
alla delar av en webbplats hänger ihop. Färgerna hänger ihop, inte för mycket reklam
dyker upp, det ska finnas en balans i kontrasten och det ska vara en hög användbarhet.
En dålig grafisk design innehar opassande färger som inte är tilltalande eller ingen färg
alls där det enbart finns text, kontrasten är antigen för låg eller för hög, mycket reklam
”poppar” upp och det är svårt för användaren att hitta informationen som eftersöks.
Vidare har denna undersökning utifrån litteratur, enkätundersökning och intervjuer
visat att den grafiska designen har en påverkan på studenternas tillit. Även om
artiklarnas trovärdighet är låg men den grafiska designen är välutvecklad, då läser
studenterna artikeln. Ifall den grafiska designen är väl strukturerad och professionell, då
läser användarna nyheterna eftersom de anser att artiklarna som finns på webbplatsen
är trovärdig. Tilliten ökar därmed hos användarna och de kan ta dessa webbplatser
seriöst.
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9 Diskussion
Följande kapitel består av undersökarens tankar och funderingar kring genomförande
av arbetet. Val av metod, analys och resultat kommer att diskuteras i detta kapitel. Olika
aspekter kommer att presenteras, och dessa aspekter är följande, etiska, vetenskapliga
och samhälleliga aspekter.
I undersökningen användes både kvalitativ och kvantitativ metodansats, och intervjuer
och enkäter tillämpades för datainsamling. Eftersom att undersökningen var en
jämförelse med Batofi (2017) studie var undersökaren tvungen att använda samma
tillvägagångsätt för insamling av data. Undersökaren hade inga svårigheter med att
samla in data genom att använda båda metoderna.
I början av arbetet var planen att målgruppen ska vara gymnasieelever för att
genomföra en jämförelse med tidigare studie. Val av målgrupp ändrades eftersom att det
skulle vara en svår och jobbig process att ha gymnasieelever som målgrupp.
Undersökaren skulle vara tvungen och få elevernas föräldrars godkännande. Risken var
att undersökaren kanske inte skulle få tillräckligt med respondenter som skulle
genomföra enkätundersökningen och intervjuundersökningen. Det skulle även ta lång
tid att få igenom godkännande. Då valde undersökaren att ha studenter vid Högskolan i
Jönköping som målgrupp. Målgruppen som valdes var ett bra val med tanke på att det
var en jämförelse med tidigare studie som hade studenter vid Högskolan i Skövde som
målgrupp. Fördelar med detta är att både är högskolor och studenterna läser många
vetenskapliga artiklar. Eftersom studenterna läser på akademisk nivå bör studenterna
vara bra på att vara källkritisk när det kommer till artiklar som återfinns på
webbplatser.
I den kvantitativa metodansatsen användes enkätundersökning som metod för
insamling av data. Enkätundersökningen skapades via Google formulär vilket var ett
enkelt och smidigt sätt att samla in data och analysera. Enkäten publicerades på
Facebook- gruppen ”Studenter i Jönköping University” för att nå ut till de ca 4500
studenterna som var medlemmar på Facebook- gruppen. Undersökaren hade inte
mycket tid att vänta på att få in svar från respondenter och 86 respondenter svarade på
enkäten. Efter att ha samlat in alla data från enkäten kunde analysen av insamlad data
påbörjas. Att tillämpa en elektronisk enkät underlättade för undersökaren både
tidsmässigt och vid presentation av svaren.
I den kvalitativa metodansatsen användes intervjuer som metod för insamling av data.
Intervju tillämpades för att få mer djupgående svar utifrån enkätundersökningen. Att
använda mer utvecklade frågor och följdfrågor resulterade i mer djupgående svar från
respondenterna. Intervjuerna skedde i Jönköping, och undersökaren skickade email till
utvalda studenter om beskrivningen av intervjuprocessen. Intervjuerna gick som
undersökaren förväntade sig att de skulle gå. Eftersom studien var en jämförelse där
undersökaren använde sig av samma frågor som tidigare studie implementerade
undersökaren även ytterligare frågor.
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Analysen genomfördes genom att använda kodningsaspekterna som togs upp i metoden,
och analysen gick som planerat. Att börja med kodningen och analysfasen lite senare än
planerat var ingen bra idé, men det är en erfarenhet undersökaren tar med. Det som
hindrade planeringen från att påbörja analysfasen efter insamlingen av data från
intervjuerna var att det blev en del ombokningar av möten med respondenterna. Det
fanns personliga skäl som hindrade respondenterna att delta på möten som redan var
bestämda. Detta är en lärdom som undersökaren tar med sig då undersökaren får räkna
med att det kan uppstå hinder under undersökningens gång. En bra sak som gynnade
undersökarens arbete var det konstanta samarbetet med handledaren där handledaren
kom med viktiga råd och tips under arbetets gång.
I början av undersökningen hade undersökaren en sekundär frågeställning som var
”Vilka likheter och skillnader finns det till tidigare studier”. Men när undersökaren
analyserade den sekundära frågeställningen kom undersökaren inte fram till några
skillnader mellan denna studie och Batofi (2017) studie utan enbart likheter, vilket
ledde till att undersökaren ändrade på frågeställningen.

9.1 Etiska aspekter
Etiska aspekter var något som beaktades under arbetes gång där undersökaren
informerade respondenterna vad som kommer att ske under intervjuerna samt
enkäterna. Det som kommunicerades var vilken roll respondenterna hade och vad som
kommer att hända med den information som samlas in under intervjuerna och
enkäterna. Som tidigare nämnts i rapporten fick respondenten en bild av vad intervjun
kommer handla om och att respondenten fick avsluta intervjun när respondenten vill.
Alla respondenter som genomförde intervjun var anonyma då inga personliga uppgifter
togs med. En viktig aspekt var att respondenterna hela tiden var att avbryta intervjun
när respondenterna ville ifall de kände sig obekväma. Eftersom att alla intervjuer
spelades in, kunde respondenterna ifall de velat kunna ta del av det som sades under
intervjuerna, både inspelningarna och anteckningarna. Denna undersökning är en
undersökning som visar läsare att allt som står på internet är inte trovärdigt. Läsare ska
vara medvetna om vad de delar på sociala medier och allt som står på internet behöver
inte vara sant. Personuppgifter rapporterades inte med i rapporten så respondenterna
inte kan identifieras.
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9.2 Vetenskapliga aspekter och Samhälleliga aspekter
Denna studie kan vara till hjälp för utvecklare genom att veta vilka faktorer som
påverkar tilliten till en webbplats och vilka faktorer som gör en grafisk design bra. Det
kan gälla vilken typ av webbplats som helst.
Vidare kan denna undersökning hjälpa framtida forskare att se vilka faktorer som kan
minska spridningen av felaktiga nyheter. Forskare kan även göra framtida
forskningsstudier mot en annan målgrupp som kan vara allmänheten för att se om det
finns ytterligare faktorer som påverkar människors tillit till webbplatser.
Denna undersökning är till för alla personer i allmänheten för att bli medvetna om att
den grafiska designen kan ha påverkan på tilliten. Den här undersökningen kan gynna
allmänheten i framtiden då allmänheten får en bild utav vad de bör tänka på vid besök
av webbplatser eller läsa nyheter på internet. Denna undersökning kan även användas
för företag som arbetar med media där nyhetsbolag kan anpassa sina webbplatser
utifrån vilka faktorer som ökar tilliten på en webbplats utifrån studenternas perspektiv,
med andra ord hur den grafiska designen ska vara, vilka typ av nyheter som ska
publiceras. Inte bara media kan använda denna studie utan vilket företag som helst kan
göra det för att öka tilliten hos folket. Felaktig informationsspridning finns bland många
delar av världen, där partier tar nytta av genom att sprida falska nyheter för att få mer
röster till exempelvis president valet och andra typer av val. Därför kan denna studie
vara till nytta för människor i allmänheten för att påminna de att inte förlita sig på alla
nyheter och börja använda mer källkritik.
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Bilagor
Bilaga 1: presentation för förfrågning om intervju via E- mail.
Hej!
Jag är en student som studerar systemvetenskap vid Högskolan i Skövde. Just nu skriver
jag mitt examensarbete och syftet med undersökningen är att se om den grafiska
designen påverkan hos högskolestudenters tillit vid Högskolan i Jönköping gällande
trovärdigheten för nyheter samt artiklar på en webbplats.
Mvh Karuan Ahmed

Bilaga 2: Respondenternas rättigheter
Att delta i denna intervju är frivilligt och du kan avbryta undersökningen utan
anledning. Det finns inga uppgifter som kommer leda till att identifiera deltagare.
Intervjusvaren kommer att vara konfidentiellt och endast användas för denna studie.
Intervjun kommer att spelas in och inspelningen kommer endast användas till denna
studie och kommer tas bort efter studien.
Bilaga 3:
Intervjufrågor:
1. Hur gammal är du?
2. Brukar du följa nyheterna ofta?
- Beroende på svaret. Var får du dina nyheter ifrån?
-

Brukar du besöka samma APP/ Nyhetssida eller använder du dig
av nya? I så fall varför?

-

Hur gör du, när det gäller att vara källkritisk, d.v.s. tror du på det
du läser direkt, eller blir du tveksam och kollar upp om det
stämmer? När det gäller ny besökta samt bekanta webbplatser?

3. Är det viktigt att samspelet mellan dig och webbplatsen fungerar för att du
ska ha förtroende för sidan och dess artiklar? T.ex. påverkas din tillit
beroende på hur lätt det är att navigera sig runt på hemsidan? Varför?
4. När du läser en artikel på en webbplats, kan det vara så att webbplatsens
grafiska design kan påverka din tillit till webbplatsen och påverka artikelns
trovärdighet i dina ögon, i så fall hur?
- Brukar färgen på webbplatsen påverka dig på något sätt, d.v.s. en
webbplats med rött tema är mindre pålitlig än en med blå tema? I
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så fall hur?
-

Brukar nivån på kontrast påverka din tillit till en webbplats? I så
fall hur?

-

Påverkas din tillit beroende på typsnittet texterna på webbplatsen
har? I så fall hur?

5. Påverkas din förtroende för en webbplats beroende på webbplatsens
professionalitet? T.ex. att en webbplats med för många ad(Reklam) är
mindre trovärdig än en med mindre ADs?
6. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar nyheter
eller artiklar med låg trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska
design? Varför upplever du detta?
-

För denna webbplats, finns några andra faktorer som bidrar till låg
trovärdighet (utöver grafisk design).

7. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar nyheter
eller artiklar med hög trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska
design? Varför upplever du detta?
-

För denna webbplats, finns några andra faktorer som bidrar till
hög trovärdighet (utöver grafisk design).

8. Hur påverkas du av den grafiska designen i helhet, finns det några faktorer
du skulle vilja ta upp?
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Bilaga 4: Enkätundersökning
Hej!
Jag är en student som studerar systemvetenskap vid Högskolan i Skövde. Just nu skriver
jag mitt examensarbete och syftet med undersökningen är att se om den grafiska
designen påverkan hos högskolestudenters tillit vid Högskolan i Jönköping gällande
trovärdigheten för nyheter samt artiklar på en webbplats. Att delta i denna
enkätundersökning är frivilligt och du kan avbryta undersökningen utan anledning. Det
finns inga uppgifter som kommer leda till att identifiera deltagare. Enkätsvaren kommer
att konfidentiellt och endast användas för denna studie.
Vid frågor/problem kontakta: Karuansitar@gmail.com
Fråga 1
Kön? man() kvinna()
Fråga 2
Ålder___________
3. Jag läser nyheter på Internet dagligen?
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
4. Jag får informationen från nyhetsplatser, bloggar och sociala medier?
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
5. Jag tror på det mesta jag läser på Internet
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
6. Jag besöker samma webbplatser för nyheter
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
7. jag är extra noggrann med att vara källkritisk, när jag läser artiklar
från ny hittade webbplatser
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
8. Att samspelet mellan mig och webbplatsen fungerar bra ökar min tillit
till webbplatsen och artiklarnas trovärdighet ökar.
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
9. Grafiska designen samt professionalitet på webbplatsen ökar min tillit
till webbplatsen, och trovärdigheten för artiklarna ökar. motivera svar
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
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10. Färgen på webbplatsen är en attraktionskraft och avgör min tillit till
webbplatsen och trovärdigheten på artiklarna som återfinns på
webbplatsen. motivera
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
11. Ju högre kontrast det är på webbplatsen, desto starkare blir min tillit
till webbplatsen. motivera
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
12. Typsnittet på webbplatsen spelar roll när det gäller min tillit till en
webbplats. motivera
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
13. I helhet så har grafiska designen på webbplatser stor påverkan på mig
när det gäller min tillit till webbplatsen och trovärdigheten på artiklarna
som återfinns på webbplatsen.
Motivera
() Ja
() Nej
()Ibland
14. Vilka svenska nyhetssidor brukar du besöka och varför just dessa?

______________________
15. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar
nyheter eller artiklar med låg trovärdighet helt (eller delvis) pga sin
grafiska design?

______________________
16. För en webbplats som förmedlar nyheter eller artiklar med låg
trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska design så finns det även
andra saker som kännetecknar webbplatsen som bidrar till låg
trovärdighet.
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
17. Kan du ge exempel på en webbplats som du upplever förmedlar
nyheter eller artiklar med hög trovärdighet helt (eller delvis) pga sin
grafiska design?
_________________________
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18. För en webbplats som förmedlar nyheter eller artiklar med hög
trovärdighet helt (eller delvis) pga sin grafiska design så finns det även
andra saker som kännetecknar webbplatsen som bidrar till hög
trovärdighet.
Aldrig
Alltid
1 2 3 4 5
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