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Sammanfattning 

Arbetet handlar om vilka aspekter, grafiska såväl som kringliggande faktorer, som 
användare anser inger förtroende för en e-handelswebbsida. Då mycket litteratur kring 
förtroendeingivande aspekter och designriktlinjer är tio till 20 år gamla, är syftet med 
detta arbete att tillhandahålla en grund för framtida forskning inom området att utgå 
ifrån då det är viktigt att designriktlinjer hålls uppdaterade och det därför krävs 
forskning inom området. Vilka aspekter som inger förtroende hos användarna 
undersöktes genom intervjuer och enkäter med studenter som deltagare för respektive 
datainsamlingsmetod. Resultaten från studien visar att det är många olika aspekter 
som påverkar förtroendet, däribland företagets rykte, vilken information som finns på 
sidan samt hur webbsidan ser ut. Dessa tre aspekter nämndes även av litteraturen som 
förtroendeingivande, vilket visar på en viss överensstämmelse mellan de gamla 
designriktlinjerna och svaren som studiens deltagare tillhandahöll. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

I detta arbete har det undersökts vilka aspekter, det vill säga saker, som användare 
anser inger förtroende för en e-handelswebbsida. Det inkluderar grafiska aspekter 
såsom hur webbsidan ser ut såväl som kringliggande faktorer, exempelvis företagets 
rykte. Vad som inger förtroende har undersökts genom intervjuer och enkäter, där 
deltagarna utgjordes av studenter för intervjuer såväl som enkäter. Resultaten visar att 
det finns många olika aspekter som inger förtroendet hos användarna för en e-
handelswebbsida, däribland företagets rykte, vilken information som finns tillgänglig 
på webbsidan samt hur webbsidan ser ut. Dessa tre aspekter nämndes även av 
litteraturen som arbetet utgått ifrån som förtroendeingivande, vilket visar på en viss 
överensstämmelse mellan litteratur och studiens deltagare. 

Syftet med det här arbetet har varit att ta fram en grund kring förtroendeingivande 
design som framtida forskning kan utgå ifrån. För förtroendeingivande design behövs 
framtida forskning då mycket av den forskning som gjorts är tio till 20 år gammal och 
därmed behöver uppdateras så den är i linje med den standard som användare har idag 
när det gäller e-handelswebbsidor. Det resultat som presenteras i denna rapport 
kommer därmed kunna agera som en utgångspunkt för forskare som kan se vad som 
behöver undersökas mer i detalj samt att studiens upplägg kan tillhandahålla 
värdefulla lärdomar kring hur studier som undersöker förtroendeingivande design kan 
genomföras och vilka frågor som bör ställas. Om mer forskning görs inom området 
kan det komma att bli en bättre standard på e-handelssidor såväl som för webbsidor 
rent generellt, vilket i stor utsträckning är gynnsamt för användarna. Dock kan 
resultaten av sådan forskning missbrukas i viss utsträckning, men det är långt ifrån 
alla förtroendeingivande aspekter som kan missbrukas, vilket innebär att fördelarna 
med forskningen till stor del överväger nackdelarna med den.  
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1. Inledning 
En produkt eller tjänst som utvecklats utan att placera människan i centrum riskerar 
att inte användas och är därmed bortkastade pengar. Produktutveckling som placerar 
människan i fokus, det vill säga fokuserar på användarupplevelsen, kallas UX (eng. 
user experience) (Arvola, 2014). UX-design kan beskrivas som påverkandet av 
användares intryck och beteende genom användandet av olika element (Unger & 
Chandler, 2012). Enligt Sherwin (2016) går användare vanligtvis in med en skeptisk 
attityd när de besöker en webbsida för första gången och att det då blir upp till 
webbsidan att vinna användarens förtroende. Vanliga aspekter som användaren frågar 
sig är huruvida webbsidan kan hjälpa denne att uppnå sina mål, om webbsidan är 
användarens bästa alternativ för att uppnå målen samt huruvida det går att lita på 
webbsidan. Först efter att dessa besvarats är användaren villig att uppge personlig 
information. Dock menar Sherwin (2016) att webbsidor tenderar att inleda relationen 
till kunden med att be om personuppgifter, vilket kan resultera i att användarna 
lämnar sidan. Därmed är det viktigt att webbsidan inte efterfrågar personlig 
information innan användaren har fått förtroende för den (Sherwin, 2016).  

Förtroende innebär att en person av egen fri vilja överlämnar någonting till en annan 
part. Det som överlämnas kan vara en produkt eller en tjänst och överlämnandet sker 
med förväntningen av någon form av återgäldning. Dock är återgäldning inte 
garanterat utan endast en förväntning som ställs (Gunnthorsdottir, McCabe & Smith, 
2002). Inom olika kulturer råder det skilda meningar kring förtroende, däribland inom 
de västerländska kulturerna (Zak & Knack, 2001). En studie som genom enkäter 
undersökt den upplevda risken vid e-handel i Tyskland, Frankrike och USA fann att 
användare i USA var de som såg minst risker med e-handel och att användare i 
Frankrike såg flest risker med e-handel. Tyskarna föredrar dock att göra 
informationssökningar och produktjämförelser via nätet, men kan fortfarande tänka 
sig att genomföra ett köp (Barnes m.fl., 2007 i Barnum, 2011).  

En aspekt som är viktig för förtroendet är estetik (Agarwal & Venkatesh, 2002 i Li & 
Yeh, 2010) (Cyr, Kindra & Dash, 2008 i Li & Yeh, 2010), vilket flertalet studier visat 
(Li & Yeh, 2010). Estetikens roll har kommit att öka då användarnas teknologiska 
behov tillfredsställs i en större utsträckning (Norman, 1998 i Tractinsky, 2004). Dock 
kan olika aspekter påverka hur estetiken såväl som själva tekniken uppfattas 
(Tractinsky, 2004) och det har tidigare argumenterats för att för mycket fokus legat på 
estetiken och att fokus istället borde ligga på artefaktens teknologiska aspekter 
(Norman, 1988 i Tractinsky, 2004). Det motsatta argumenterades i början på 2000-
talet, då de emotionella aspekterna ansågs viktiga att inkludera i större utsträckning, 
vilket innebar att mer fokus lades på estetiken (Tractinsky, 2004). Dock menar Li och 
Yeh (2010) att förståelsen för estetikens påverkan på användarnas förtroende är 
bristfällig gällande e-handel som sker via mobiltelefon.  

För webbsidor som rör hälsa visar studier att förtroende grundas i 
informationskvalitet, hur systemet fungerar samt huruvida användarens behov möts 
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(Cenfetelli, Benbasat & Al-Natour, 2008 i Kim, 2016) (Xu, Benbasat & Cenfetelli, 
2013 i Kim, 2016). Sherwin (2016) menar att användare kan ändra sin åsikt om en 
webbsida utifrån vad andra säger om den. Likaså menar Egger (2001) att ryktet kring 
en webbsida och/eller företaget bakom den kan avgöra vilken inställning en användare 
har vid dennes första besök på sidan, vilket även påverkar hur mycket förtroende en 
användare tillskriver den. Dessutom kan användarnas kunskap kring teknologi och 
deras inställning till internet och e-handel överlag leda till ett minskat förtroende för 
företaget bakom webbsidan (Egger, 2001). Ytterligare en aspekt som kan påverka 
förtroendet hos en användare är enligt Ofounye, Betty, Reay, Dick och Miller (2008) 
huruvida en webbsida är ärlig med vilken information de samlar in om användaren 
och hur den används. Urban, Sultan och Qualls (1999) menar att ärlighet är viktigt i 
situationer där förslagsfunktioner finns tillgängliga för användare, då användare inte 
litar på en förslagsfunktion som undanhåller information från dem. Forskning 
indikerar dock att det finns många fler faktorer som påverkar förtroende, vilket är 
varför det finns ett behov för ytterligare forskning inom området (Kim, 2016). 

Av det material som presenteras i bakgrunden i detta arbete finns det dessvärre en risk 
att mycket av den litteratur innehållande designelement som ska ses som 
förtroendeingivande inte längre är applicerbar som ett resultat av den tekniska 
utvecklingen. Exempelvis har användningen av nya enheter såsom mobiltelefoner, 
ställt nya krav på hur den grafiska designen ser ut och effektivare teknik har medfört 
att användares förväntningar på och tålamod gentemot teknik förändrats (Andersson, 
McRee, Wilson & the EffectiveUI Team, 2010). Att materialet som presenteras i 
bakgrunden kanske inte är applicerbart längre beror på att de designriktlinjer som 
identifierats som relevanta för arbetet togs fram för tio till 20 år sedan. Eftersom det 
under litteraturstudien identifierats ytterst lite relevant litteratur gällande 
designriktlinjer som tagits fram de senaste fem till åtta åren, tyder det på att nyare 
litteratur inom området är begränsad och att det krävs mer forskning inom området för 
förtroendeingivande design. Därmed blir det relevant att undersöka huruvida de 
designriktlinjer som togs fram under 2000-talets första decennium fortfarande är 
relevanta, vilket detta arbete har som mål att ge en introduktion till.  

Frågeställningen för arbetet är uppdelad i två frågor, där den andra frågan är en 
följdfråga på den första. Frågeställningarna lyder: 

 Vilka aspekter anser användare inger förtroende för en webbsida för e-handel?  
o Hur förhåller sig fynden till de designriktlinjer som togs fram under 

tidigt 2000-tal? 
Den första frågan ämnar undersöka vad användarna anser, det vill säga vad de tycker 
är förtroendeingivande på och för en webbsida för e-handel, vilket inte nödvändigtvis 
behöver innebära att det som användarna uppger faktiskt är det som påverkar 
förtroendet. Med ”aspekter” avses alla grafiska beståndsdelar som kan förekomma på 
en webbsida för e-handel såväl som kringliggande faktorer som kan ha en direkt eller 
indirekt påverkan på förtroendet, exempelvis rykten. Begreppet ”fynd”, som används i 
den andra frågeställningen, avser de designaspekter som framkommit under processen 
för att besvara den första frågan. De designriktlinjer som kommer användas i 



3 
 

jämförelsen är de riktlinjer som finns beskrivna i bakgrunden, det vill säga tio till 20 
år gamla riktlinjer, vilka kommer att ställas emot de aspekter som användare idag 
uppger som förtroendeingivande. Genom att besvara de två frågeställningarna ämnas 
syftet med att ta fram en grund kring förtroendeingivande design, vilken kan agera 
som utgångspunkt för framtida forskning, att uppnås. Arbetet är dock avgränsat till 
svensk e-handelskultur, det vill säga kommer endast inkludera deltagare som är 
flytande i svenska och vars uppehälle är i Sverige. Dessutom kommer arbetet endast 
inkludera svar från myndiga personer. För mer information kring arbetets avgränsning 
se kapitel 3 i denna rapport. 

Arbetet är strukturerat som så att bakgrunden, som följer inledningen, är uppdelad i 
tre huvudrubriker; förtroende, mentala modeller och gränssnitt. Under rubriken 
förtroende ges en introduktion till begreppet förtroende och den forskning som gjorts 
inom området. Rubrikerna mentala modeller och gränssnitt har tre underrubriker 
vardera, där mentala modeller fokuserar mer på aspekter kringliggande gränssnittet, 
även om de ofta är gränssnittsrelaterade, medan gränssnitt innefattar mer visuella 
aspekter, även om de i viss mån ofta berör kringliggande aspekter. Efter bakgrunden 
följer en metoddel där det beskrivs hur de två datainsamlingarna gått till och vilka 
etiska aspekter som tagits i beaktning, varpå resultatet för respektive 
datainsamlingsmetod samt en jämförelse av dem presenteras. Detta följs av slutsatsen 
bestående av en översikt av vilka aspekter som påverkar förtroende, en jämförelse 
mellan deltagarnas svar och litteraturen samt rekommendationer för företag som vill 
inge förtroende hos sina användare. Arbetet avslutas med en diskussionsdel bestående 
av studiens bidrag till forskningen, en resultatdiskussion, en diskussion kring etiska 
och samhälleliga aspekter samt förslag på framtida forskning. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en introduktion till den forskning som genomförts inom området för 
förtroendeingivande design. Först ges en beskrivning av begreppet förtroende samt ett 
par exempel på den typ av forskning som genomförts i syftet att förstå vad som inger 
förtroende. Därefter följer en introduktion till ett flertal aspekter som påverkar 
användarens förtroende innan denne besöker webbsidan, följt av aspekter som olika 
forskare anser bör inkluderas i webbsidans gränssnitt i syftet att öka förtroendet för 
den. Det bör dock påpekas att de aspekter som beskrivs i följande delkapitel är starkt 
relaterade till varandra och att det därför är ytterst svårt att separera dem helt. Som ett 
resultat av detta kan det förkomma aspekter som annars borde vara placerade under en 
annan rubrik men som ett resultat av den starka anknytningen får placeras under 
samma rubrik som en aspekt med nära anknytning istället. 

2.1 Förtroende 
Ben-Ner och Halldorsson (2010) menar att det är skillnad på förtroende och 
pålitlighet och beskriver det förstnämnda som att person A litar på att person B utför 
sin uppgift och inte sviker A:s förtroende, oavsett om möjligheten finns. Det innebär 
att A måste försätta sig i en sårbar position, medan B inte nödvändigtvis måste riskera 
någonting i processen och inte heller måste tjäna något på det, dock brukar risk eller 
vinst för B medfölja en handling av förtroende. För att en överenskommelse ska ske 
menar Urban, Sultan & Qualls (1999) att det måste finnas en ömsesidig relation 
mellan säljare och kund där båda parter litar på att inget oväntat kommer ske efter 
överenskommelsens bildande. Person B:s villighet att leva upp till A:s förväntningar 
om återgäldning är där pålitlighet kommer in i sammanhanget. Vidare har både 
pålitlighet och förtroende vida spektrum, det vill säga att exempelvis förtroende kan 
variera från inget förtroende alls till att lita blint på en annan person (Ben-Ner & 
Halldorsson, 2010).   

Wang och Emurian (2005) menar att det finns fyra karaktärsdrag som beskriver 
förtroende; att det finns en aktör A och en aktör B, att det finns en sårbarhet, att 
situationen berör någon form av handling samt att förtroende är subjektivt. 
Konstellationen mellan aktör A och B kan se väldigt olika ut beroende på situation 
och är inte begränsad till att vara mellan två personer. Exempelvis utgörs 
konstellationen inom e-handeln vanligen av en kund och en webbsida. Att det ska 
finnas en sårbarhet innebär att det finns risker involverade, exempelvis att 
betalningsinformation riskerar att delas med obehöriga. Med att någon form av 
handling äger rum menas att förtroende medför en risk (Wang & Emurian, 2005) som 
i ett webbplatsscenario kan innebära användandet av en webbsida som sparar 
information om vad användaren klickat på eller sparar kreditkortsuppgifter efter att en 
transaktion genomförs. Vid båda tillfällena lagras information som kan missbrukas 
och då behöver användaren enligt Wang och Emurian (2005) förlita sig på att 
företaget inte missbrukar informationen som samlas in. Att förtroende är subjektivt 
innebär att användare har olika åsikter kring vad som är pålitligt och inte, exempelvis 
huruvida det är säkert att genomföra en transaktion via nätet, men det berör även 
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aspekter som användarens allmänna inställning till teknologi och dylikt (Wang & 
Emurian, 2005). Dock menar Ofounye m.fl. (2008) att det saknas en fullständig 
definition av vad förtroende innebär och att det är något som framtida forskning bör 
arbeta vidare med. 

2.1.1 Studier och modeller rörande förtroende 

En studie genomförd av Ben-Ner och Halldorsson (2010) där 204 studenter delades 
upp i två grupper; den som förlitar sig på (eng. trustor), hädanefter kallad A, och den 
som blir litad på (eng. trustee), hädanefter kallad B, undersökte de faktorer som 
påverkar förtroendet hos människor. De faktorer som undersöktes var hur pålitlighet 
och förtroende förhåller sig till attityd, synsätt och beteende såväl som till de 
individuella karaktärsdrag som individerna föds med eller utvecklar under 
barndomen. De individuella karaktärsdragen innefattar inställningen kring huruvida 
andra människor är att lita på vid ett initialt skede, medan medfödda karaktärsdrag 
innefattar aspekter såsom kön, etnicitet och ordning i syskonskaran (Ben-Ner & 
Halldorsson, 2010). 

Ben-Ner och Halldorssons (2010) studie utgjordes till stor del av enkätsvar och 
resultaten från dessa jämfördes även med hur personerna agerade under 
Förtroendespelet (eng. Trust game), vilket är ett spel där personerna i grupp A ska 
skicka en summa pengar till varsin person i grupp B. Detta ska resultera i att person B 
mottager en bonussumma utöver den som person A skickat och därmed erbjuds 
möjligheten att välja huruvida denne vill dela de extra pengarna med person A. 
Resultaten från studien visar att de faktorer som gått i arv och utvecklats under 
barndomen bestämmer hur en person ställer sig till förtroende och att hur mycket 
pengar som överfördes i Förtroendespelet varierar mellan könen då kvinnorna i 
studien tenderade att skicka en mindre ursprungssumma, det vill säga den summa som 
person A skickade, än männen. Dock hade hur mycket pengar som överfördes ingen 
stark anknytning till personlighetsdragen hos individerna, vilket skiljer sig från 
situationen med var personerna står gällande förtroende, där det finns en tydlig 
anknytning mellan förtroende och individernas personlighetsdrag. För pålitlighet 
kunde studien visa att vänlighet, samarbetsvilja och omtänksamhet (eng. 
agreeableness) som karaktärsdrag avgjorde hur deltagarna förhöll sig till pålitlighet. 
Det bör dock påpekas att författarna själva menar att resultaten från studien inte är 
generaliserbara till en större befolkningsmängd och att mer forskning bör göras inom 
området (Ben-Ner & Halldorsson, 2010).  

Chang, Doll, van’t Wout, Frank och Sanfay (2010) genomförde även de en studie som 
använde sig av Förtroendespelet. Deltagarna fick i detta fall agera som person A och 
fick spela mot fiktiva karaktärer som de såg fotografier av. Studien visar att huruvida 
en person litar på en annan baseras på det första intrycket av den andra personen, men 
att intrycket kan ändras allteftersom interaktion sker mellan de båda parterna och de 
lär sig mer om varandra. I studien uppskattades pålitligheten hos personerna i grupp B 
av sannolikheten för att de skulle skicka tillbaka pengar och de fiktiva karaktärer som 
såg mest pålitliga ut och som skickade tillbaka pengar ofta var de som ansågs vara 
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mest pålitliga, även om det fanns karaktärer som såg mindre pålitliga ut men ändå 
skickade tillbaka pengar lika ofta som de förstnämnda (Chang m.fl., 2010). 

Dunning, Fetchenhauer och Schlösser (2012) som även de studerat människors svar 
på Företroendespelet, menar att människor tenderar att välja att lita på en annan 
människa om det redan finns en relation mellan de två parterna, dock innebär detta 
inte nödvändigtvis att de två parterna känner varandra. Vidare menar författarna att 
människor värdesätter att lita på andra, vilket innebär att människor inte alltid styrs av 
ekonomisk vinst. Detta går dock emot det ekonomiska perspektivet som förutsätter att 
människor i huvudsak bryr sig om vad de kan tjäna på att lita på andra. Därmed blir 
att lita på någon mer av en investering på väg mot ett slutmål snarare än det faktiska 
slutmålet (Dunning, Fetchenhauer & Schlösser, 2012).  

Sammantaget visar de ovanstående studierna att det finns många olika aspekter som 
påverkar förtroende, där vissa aspekter exempelvis beror på personlighetsdrag medan 
andra har med utseendet av aktör B att göra.  

Metzger och Flanagin (2013) skriver om trovärdighet och om hur det med internets 
expanderande blir allt svårare att identifiera vad som är trovärdig information och 
inte. Författarna menar att de standarder som används för att visa att information är 
trovärdig har begränsningar då det endast finns ett fåtal samt att det saknas standarder 
på global nivå. Vidare kan det vara svårt för användare att skilja på visuella aspekter 
såsom reklam, och information på sidan (Alexander & Tate, 1999 i Metzger & 
Flanagin, 2013) då dessa kan ha liknande visuella utseenden, vilket kan leda till att 
användaren ser dem som lika trovärdiga (Burbules, 1998 i Metzer & Flanagin, 2013). 
Dessutom gör det faktum att olika sidor kan innehålla olika delar som är olika 
trovärdiga det svårt att urskilja vad som är trovärdigt och inte (Metzer & Flanagin, 
2013). 
 
MoTEC-modellen (eng. model of trust for e-commerce) är en modell som kan 
användas för att identifiera faktorer som påverkar förtroendet för e-handlare (Egger, 
1998 i Egger, 2000) och som Egger (2000) använde tillsammans med resultaten från 
användbarhetstester för att ta fram tre kategorier som beskriver vad som inger 
förtroende vid internetbaserad shopping; attraktivitet (eng. appeal), användbarhet 
(eng. usability) och pålitlighet (eng. trustworthiness). För förklaring av respektive 
kategoris innebörd se delkapitel 2.3, 2.3.1 respektive 2.3.2 längre ned i denna rapport.  
 
Egger (2001) menar att MoTEC utgår ifrån att användarna går in med förutfattade 
meningar om en webbsidas pålitlighet när de besöker en webbsida och att deras 
förtroende ändras allteftersom de interagerar mer med och utforskar den ytterligare. 
MoTEC-modellen består av fyra dimensioner; filter innan interaktion (eng. pre-
interactional filters), gränssnittsattribut (eng. interface properties), 
informationsinnehåll (eng. informational content) och relationshantering (eng. 
relationship management). Filter innan interaktion kan delas upp i tre delar; 
användarpsykologi (eng. user psychology), kunskap innan köp (eng. pre-purchase 
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knowledge) och överföring (eng. transference). Användarpsykologi berör ämnet att 
användare har olika inställning till informationsteknologi (IT) och besitter olika 
mycket kunskap kring den bakomliggande teknologin, vilket påverkar huruvida de har 
förtroende för företag som arbetar med e-handel eller ej. Ytterligare aspekter som 
påverkar förtroendet är kultur (Jarvenpaa & Tractinsky, 1999 i Egger, 2001) såväl 
som den generella attityden till e-handel och internet överlag (Egger, 2001). I syfte att 
öka förtroendet menar Egger (2001) att företag kan lära känna sina kunder genom att 
identifiera vilka målgrupper reklamen ska riktas till och därefter skapa profiler för 
respektive målgrupp där aspekter såsom ålder, kön, troliga personlighetsdrag såväl 
som kulturell och socioekonomisk bakgrund lyfts fram. Därutöver kan företaget 
identifiera de IT-kunskaper och den erfarenhet av internet samt e-handel som 
respektive målgrupp besitter (Egger, 2001). Resterande dimensioner av MoTEC 
beskrivs senare i denna rapport. 

2.2 Mentala modeller 
Mentala modeller (eng. mental models) beskrivs av Schneider (2012) som en individs 
mentala representation av en viss aspekt. Det är med andra ord ett sätt för människor 
att skapa en förståelse för världen de lever i och de situationer de utsätts för. Dock 
finns det ingen mental modell till hands i de fall individen befinner sig i en ny 
situation, utan det som sker i den nya situationen kommer att utgöra den nya 
modellen. Om den nya situationen liknar andra situationer som individen utsatts för, 
kan denne i den mån det är möjligt använda sig av delar från tidigare modeller för att 
konstruera en ny för den specifika situationen (Schneider, 2012).  

Mentala modeller utgör i detta arbete ett samlingsnamn för de aspekter som påverkar 
förtroendet för webbsidan utanför den faktiska webbsidan, det vill säga de aspekter 
som påverkar användarens förväntningar. 

2.2.1 Rykte 

Webbsidans rykte har en påverkande faktor på trovärdigheten och kan vara skapad av 
såväl tidigare användare som av utomstående parter (Ofounye m.fl., 2008). 
Överföring, som är del av den första dimensionen i MoTEC, beskrivs av Egger (2001) 
som att information om företaget sprids genom att folk pratar med varandra samt att 
information sprids via informationskanaler som användarna litar på. Detta 
tillsammans med hur högt upp i sökresultaten företaget hamnar kan påverka 
konsumenternas förtroende för företaget. Företag kan använda detta till sin fördel om 
de identifierar informationskanalerna som används av konsumenterna och sedan 
använder dem för marknadsföring på nätet såväl som i den fysiska världen (Egger, 
2001).  

Kunskap innan köp, som är del av samma dimension som överföring, beskriver Egger 
(2001) som användarnas förutfattade meningar, vilka kan leda till en negativ 
inställning till företaget och därigenom ett lågt förtroende. Dock inkluderar kunskap 
innan köp ytterligare en aspekt, vilket är upplevelse av och/eller erfarenhet (eng. 
experience) av företaget utanför webbplatsen. Upplevelsen och/eller erfarenheten kan 
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vara antingen direkt eller indirekt, det vill säga den kan ha skett genom interaktion 
med företaget över exempelvis telefon, eller genom att användaren hört talas om 
märket och vet vad dess säljidé är. För att undersöka hur företaget upplevs bland 
användarna kan olika typer av riskanalyser göras, företaget kan hämta inspiration för 
problemlösning från andra företag inom industrin och de kan göra en 
marknadsundersökning i syfte att få en indikation på hur användarna ser på företaget 
(Egger, 2001).  

Vidare menar Egger (2001) att företaget kan undersöka sitt varumärkesvärde (eng. 
brand equity) genom att bestämma en företagsposition och hur de förhåller sig till sina 
konkurrenter. Varumärkesvärdet kan vidare undersökas genom att undersöka 
konsumenternas uppfattning kring märket, däribland rykte, associationer, 
förväntningar och värderingar relaterade till märket såväl som kvaliteten på 
upplevelser. Därefter kan företaget ta fram en strategi för att hantera användarnas 
nätupplevelse (Egger, 2001).  

Ytterligare en strategi som kan användas för att skapa en förståelse för hur användare 
ser på företaget är genom att kartlägga förväntningar med hjälp av kartor. Van Dijk, 
Raijmakers och Kelly (2012) beskriver kartläggning av förväntning (eng. expectation 
maps) som ett sätt för företag att kartlägga hur en tjänst upplevs. Huruvida kartan som 
tas fram under kartläggningen är generell eller inriktad på en specifik aspekt beror på 
vad som undersöks. Metoder som kan användas för att samla in information till 
kartläggningen är intervjuer med användare och användandet av media för att 
identifiera rykten, synsätt och dylikt gällande företaget. Dock är den förstnämnda 
metoden den mest informationsrika av de två nämnda (Van Dijk, Raijmakers & Kelly, 
2012).  

Wang och Emurian (2005) menar att upprätthållandet av en god relation med kunder 
före, under och efter transaktionen är ett sätt att skapa förtroende hos sina kunder. 
Relationshantering, som är den fjärde dimensionen i MoTEC, menar Egger (2001) 
kan delas upp i ”före köp” och ”efter köp”. Före köpet ska användaren ha möjlighet 
att kontakta företaget via nätet såväl som via telefon och dylikt. Om företaget ger 
bekräftelse på att de mottagit användarens fråga och dessutom svarar inom 24 timmar 
är det bra för kundrelationen. Efter köpet bör orderbekräftelse skickas ut omgående 
samt att det ska gå enkelt att ändra beställningen som lagts och åberopa ångerrätt. 
Likaså ska företaget ha pålitliga samarbetspartners för hård- och mjukvara såväl som 
paketering samt att användaren ska kunna spåra sin beställning (Egger, 2001). 

Utifrån den information som presenterats under detta delkapitel kan det konstateras att 
kundrelationen såväl som ryktet kring företag och webbsida är viktiga att upprätthålla, 
vilket flertalet forskare poängterat. Likaså verkar det finnas flertalet sätt att undersöka 
vad användarna tycker om företaget och/eller webbsidan och olika metoder för hur en 
god kundrelation kan upprätthållas.  
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2.2.2 Logotyp 

Wang och Emurian (2005) beskriver innehållsmässig design som den information 
som presenteras på webbsidan. Exempelvis anses användandet av företagets märke 
eller logotyp vara viktigt. Användandet av logotypen underlättar för användarna vid 
identifierandet av företaget, men för att väcka användarens intresse är det också av 
betydelse att framhäva företagets främsta säljpunkt (Egger, 2001 i Wang & Emurian, 
2005).  

Även Egger (2001) anser att användandet av logotyper på webbsidor är viktiga och 
beskriver gränssnittsattribut, vilket utgör den andra dimensionen av MoTEC, som 
inkluderandet av märke och logotyp på en webbsida. Det handlar även om att överföra 
färgscheman och dylikt från den fysiska världen till den digitala i syfte att skapa en 
enhetlighet. Detta kan innefatta inkluderandet av reklam som tidigare använts utanför 
webbsidan såväl som att lägga fokus på detaljer, däribland textuella och 
navigeringsmässiga aspekter. Information som ej uppdateras kontinuerligt, stavfel och 
trasiga länkar på webbsidan gör att användarna ser på sidan som mindre pålitlig, 
vilket innebär att förtroendet för sidan blir lidande (Nielsen Norman Group, 2000 i 
Egger, 2001) (Fogg m.fl., 2001 i Egger, 2001). Därmed är det viktigt att inge ett 
professionellt intryck och att möta eller överstiga användarnas förväntningar samt att 
investeringar i webbsidan minskar risken för att användarna tror att företaget kommer 
bedra dem (Egger, 2001).  

Baserat på informationen som presenteras här ovan kan slutsatsen dras att logotyp och 
rykte är nära anknutna. Detta då logotypen eller märket är det som representerar 
företaget, vilket innebär att allt positivt såväl som negativt som sägs om företaget 
kommer att associeras med logotypen. Därmed är det lämpligt att ta hänsyn till de 
aspekter för förtroende som nämns för rykte, men även att tydligt visa på samhörighet 
mellan fysisk butik och webbsida enligt det sätt Egger (2001) beskriver i syfte att 
överföra positiva associationer till webbsidan.  

2.2.3 Kompetens 

Digitala förslagsverktyg på webbsidor för e-handel upplevs förtroendeingivande om 
de är kunniga inom ämnet som de ger råd inom (Pu & Chen, 2006). Ofounye m.fl. 
(2008) anser att kompetens är en aspekt som bör tas i beaktning och beskriver 
kompetens som om personen som skrev informationen har tillräcklig kunskap och 
kvalifikationer samt om det finns designaspekter på sidan som får användaren att 
ifrågasätta sidans trovärdighet. Exempel på aspekter som kan få en användare att 
ifrågasätta en webbsidas trovärdighet är osammanhängande och språkligt felaktig text, 
osäker och/eller ineffektiv teknologi samt överdriven användning av animationer 
(Ofounye m.fl., 2008).  

2.3 Gränssnitt 
Användargränssnitt, även kallat gränssnitt, utgör vanligen bildskärmen på datorn, det 
vill säga det som tillåter interaktion mellan användare och dator (Svenska Akademien, 
2009). Hur attraktiv en webbsida är påverkar delvis en användares åsikt kring 
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webbsidan och år 2002 kunde det konstateras att 46,1% av en grupp användare på 
2440 personer bland annat utgår ifrån aspekter såsom webbsidans upplägg, fontstorlek 
och färgschema när de formar sina åsikter kring webbsidan (Stanford Persuasive 
Technology Lab, 2002 i Wang & Emurian, 2005). I likhet med detta menar Andersson 
m.fl. (2010) att en gammalmodig design av en produkt kan medföra en sämre 
upplevelse för användarna såväl som ett minskat förtroende då design har stor 
inverkan på huruvida någonting anses pålitligt eller ej. Eggers (2000) kategori 
attraktivitet avser den grafiska designen, det vill säga hur webbsidan ser ut och hur 
användarna reagerar utifrån det.  

Wang och Emurian (2005) menar att webbsidans design är det som används för att 
locka användare och att de aspekter som skapar det första intrycket hos användarna 
kan kategoriseras under grafisk design. Grafisk design innefattar aspekter såsom färg 
och utformning. Exempelvis identifierades kall gränssnittsfärg i kombination med en 
mild pastellfärg som huvudfärg vara förtroendegivande gällande internetbanker i 
Korea. Dessutom skulle designen på sidan vara tredimensionell och färgsättningen 
skulle finnas med på åtminstone hälften av den skärm användaren såg. Likaså bidrog 
symmetri mellan färgerna till förtroende bland användarna (Kim & Moon, 1998 i 
Wang & Emurian, 2005).  

För webbsidor rent generellt, har det exempelvis visats att användandet av fotografier 
istället för tecknade bilder leder till ökat förtroende (Karvonen & Parkkinen, 2001 i 
Wang & Emurian, 2005). Wang och Emurian (2005) menar att användandet av 
fotografier som upplevs seriösa av användaren kan bidra till att användaren tar med 
sig känslan av att webbsidan är seriös under resten av shoppingupplevelsen. En studie 
utförd i Tyskland presenterade sina deltagare med fyra olika modeller (eng. mock-up) 
innehållande ett fotografi. Studien visade att användare med medelhög erfarenhet av 
internet och e-handel fick ett större förtroende för företaget i de fall fotografiet hade 
en tydlig koppling till märket. I motsats ansåg de användare som hade lågt förtroende 
rent allmänt samt låg erfarenhet av internet och e-handel, att fotografierna bidrog till 
ett försämrat förtroende för företaget (Riegelsberger & Sasse, 2001 i Wang & 
Emurian, 2005).  

En annan tysk studie utförd under samma tidsperiod undersökte förtroende med hjälp 
av tre modeller av en internetbank. Insamlingen av data skedde genom enkäter och 
resultatet visade att webbsidor som innehöll ett fotografi på företagets representant 
(eng. company representative) ingav högre förtroende än likvärdiga webbsidor utan 
ett sådant fotografi (Steinbruck m.fl., 2002 i Wang & Emurian, 2005). Det bör dock 
iakttas försiktighet kring den grafiska designen så den inte blir överdriven och 
därigenom förlorar delar av sidans trovärdighet av att vara seriös (Wang & Emurian, 
2005). 

Enligt Andersson m.fl. (2010) påverkar visuell enhetlighet tillsammans med en 
användares förtroende gentemot ett märke dennes frändskap (eng. affinity) gentemot 
märket. Detta innebär även att förtroendet för märket riskerar att minska som ett 
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resultat av att det ses som mindre professionellt i de fall där märket inte lever upp till 
sin visuella standard (Andersson m.fl., 2010). 

Utöver den grafiska designen, menar Wang och Emurian (2005) att sociala element 
kan användas för att öka användarnas förtroende för webbsidan. Med sociala element 
avses aspekter som skapar en form av social närvaro där det går att diskutera ansikte-
mot-ansikte, det vill säga olika kommunikationsmöjligheter. Inkluderandet av olika 
kommunikationsmöjligheter såsom chattar och videosamtal, gör att antalet 
missförstånd minskas, att användarna kan få återkoppling i realtid samt att förtroendet 
för företaget och dess anställda ökar (Basso m.fl., 2001 i Wang & Emurian, 2005).  

Enligt den studie genomförd av Katerattanakul och Siau (2003) där 77 designaspekter 
identifierats från tidigare litteratur, uppgav över 400 personer från målgruppen att bra 
grafik utgör en bra shoppingupplevelse. Med bra grafik avses i detta fall en webbsida 
som är strukturerad, som har tagit hänsyn till ljusstyrka och som inte är alltför lång, 
det vill säga att det inte tar alltför lång tid att ta sig från toppen av sidan till botten av 
sidan. Därutöver ska attraktiva bilder användas och sidans gränssnitt, såsom färg, font 
och ikoner, ska vara enhetlig genom hela webbsidan (Katerattanakul & Siau, 2003). 
Om sidan inte uppfyller användarens förväntningar och personliga preferens, kommer 
aspekter såsom pris och den reklam som gjorts inte vara av någon betydelse eftersom 
användaren undviker att använda webbsidan (Berry, 1969 i Katerattanakul & Siau, 
2003).  

Baserat på den information som presenteras under detta delkapitel kan det konstateras 
att hur webbsidan ser ut till stor del påverkar förtroendet som användaren har 
gentemot webbsidan. Exakt vad som bör inkluderas i en webbsida råder det dock 
aningen skilda meningar om, vilket är en anledning till fortsatt forskning inom 
området.  

2.3.1 Användbarhet 

Ofounye m.fl. (2008) menar att användbarhet är en kritisk faktor som påverkar 
användarens förtroende och att det avser huruvida sidan är anpassad efter användarens 
behov. Det kan till exempel inkludera möjligheten att göra prisjämförelser med 
produkter från andra sidor såväl som handla om hur produktkatalogen är uppbyggd, 
det vill säga vilken kvalitet det är på den. Andra aspekter relaterade till användbarhet 
är lättanvändhet som avser aspekter rörande sidans struktur, navigering och 
informationsflöde, samt välvilja som rör huruvida informationen som tillhandahålls är 
korrekt, om informationen är lättförståelig och huruvida den faktiskt stämmer 
(Ofounye m.fl., 2008). 

Eggers (2000) kategori användbarhet avser webbsidans struktur och 
navigeringsmöjligheter, däribland hur lätt sidan är att använda och hur flexibel den är. 
Ytterligare aspekter som faller under kategorin är hur fel hanteras (eng. error 
tolerance), enhetlighet samt lärbarhet (Egger, 2000). Katerattanakul och Siau (2003) 
menar att bekvämlighet, som är en del av en bra användarupplevelse, utgörs av få steg 
till den eftersökta informationen, organiserat innehåll och en lättillgänglig överblick 
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av sidan och dess innehåll, exempelvis genom användandet av index. Därutöver ska 
det tydligt framgå var på sidan användaren befinner sig och det får gärna finnas 
hyperlänkar för att underlätta navigeringen. Hyperlänkarna ska inkludera de viktigaste 
delarna av webbsidan och vara enhetliga i fråga om placering och utseende, dessutom 
är det viktigt att hyperlänkarna faktiskt fungerar och inte enbart agerar platshållare i 
syfte att skapa ett enhetligt gränssnitt (Katerattanakul & Siau, 2003).  

Vidare menar Egger (2001) att företag ska inkludera element av användbarhet i 
webbsidans gränssnitt, däribland göra information och dylikt lättillgängligt genom att 
skapa en webbplatsdesign som är kompatibel med flertalet plattformar. Webbsidan 
ska även tillåta användaren att känna sig i kontroll och designen ska vara centrerad 
kring just användaren. Detta kan åstadkommas genom återkoppling vid utförandet av 
olika steg respektive genom presenterandet av information på ett sätt som är logiskt ur 
en användarsynpunkt (Egger, 2001).  

Andersson m.fl. (2010) menar att en produkt som har dålig prestanda riskerar att 
förlora användarens förtroende då en dålig prestanda tyder på en dåligt utformad 
artefakt. Exempelvis kan en handling som tar olika lång tid att utföra vid olika 
tillfällen leda till att användaren slutar utföra handlingen eller använda systemet 
eftersom denne förväntar sig att samma handling ska ta samma tid att utföra varje 
gång och systemet inte lever upp till denna förväntning (Andersson m.fl., 2010).  

Nielsen (1994) har tagit fram tio heuristiker för användbar design som säger att det 
ska framgå vad systemet gör, att användaren ska få känna att hen har kontroll och att 
systemet ska förhindra att användaren gör fel. Vidare förtäljer heuristikerna att 
systemet ska överensstämma med användarens förväntningar av hur det ska reagera 
(eng. match between the system and the real world), att systemet ska vara enhetligt 
och att det ska ge användaren stöd i de situationer där fel uppstår så att användaren 
förstår vad som gick fel. Därutöver ska det finnas dokumentation över systemet, det 
vill säga att det finns instruktioner och dylikt i mån av behov, att det ska finnas 
genvägar i systemet samt att systemets design ska vara minimalistisk. Slutligen ska 
systemet vara designat på ett sådant sätt att användaren inte ska behöva komma ihåg 
information och hur vissa handlingar utförs (Nielsen, 1994). 

Sammantaget visar ovanstående information att användbarhet är en viktig aspekt för 
förtroende samt att enhetlighet, lättillgänglig information och fokus på användaren tas 
upp som viktiga aspekter av flera forskare. 

2.3.2 Tydlighet, transparens och säkerhet 

Tydlighet, transparens och säkerhet är alla nära anknutna till rykte då användarnas 
upplevelse av de aspekter som nämns under denna rubrik kan leda till en antingen 
positiv eller negativ upplevelse som i sin tur kan skapa ett rykte kring företaget av 
samma karaktär. Därmed är det viktigt att ha de aspekter som nämns nedan i åtanke 
vid utvecklandet av en webbsida.  
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Ofounye m.fl. (2008) menar att integritet handlar om sidans ärlighet och etiska 
ställningstaganden, däribland hur de uppgifter användarna uppger hanteras och vad 
som görs för att förhindra obehörig åtkomst till uppgifterna. Risk innefattar 
avgörandet av vilka risker som finns med att använda sidan och hur stora dessa risker 
är. Det finns en tydlig korrelation mellan höga risker och lågt förtroende, dock kan 
risken med att använda en webbsida vägas upp av en bra integritet på sidan såsom 
exempelvis att en bank eller liknande verifierar att betalningsprocessen är säker. 
Därutöver är det viktigt att kontinuerligt arbeta med upprätthållandet av förtroendet 
hos användarna, då det fortfarande kan finnas dem som anser att sidan är opålitlig 
även om många kommit att lita på den (Ofounye m.fl., 2008).  

Informationsinnehåll, som utgör den tredje dimensionen i MoTEC, delar Egger (2001) 
upp i kompentens och risk, där kompetens innefattar aspekter som detaljerade 
produktbeskrivningar som kan underlätta användarnas beslutsfattande, erbjudandet av 
korrekt och trovärdig information såväl som erbjudandet av möjligheten att göra 
produktjämförelser med produkter hos andra företag. Dessutom inkluderar det 
skapandet av värde som motiverar risktagande från användarens sida, tydlighet med 
pris och vad som ingår, varför det kostar vad det kostar samt tydliggörandet om något 
material på webbsidan är sponsrat eller tillhör en tredje part (Egger, 2001).  

Om webbsidan är ny och relativt okänd kan samarbete med ett känt företag vara 
gynnsamt då företag bland annat bedöms utifrån deras samarbetspartners. Företag bör 
även vara tydliga med vilken moral och vilka värderingar företaget står för samt 
tillhandahålla information om företagets bakgrund och historia (Egger, 2001). I likhet 
med detta menar Wang och Emurian (2005) att den innehållsmässiga designen på 
webbsidor i stor mån berör företagets kompetens och ansvar gentemot kunder, 
däribland säkerhet och att de hedrar kontrakt. Därmed bör företag erbjuda länkar till 
de kontrakt som avser hantering av känsliga uppgifter såväl som referenser för att 
användarna ska kunna säkerställa att företaget uppfyller sin del av avtalet (Wang & 
Emurian, 2008). Ytterligare relevant information att tillhandahålla är 
kontaktuppgifter, samt fotografier av personalen inom organisationen då detta bidrar 
till en känsla av att besöka en fysisk butik (Fogg m.fl., 2001 i Egger, 2001). 

Risk, menar Egger (2001), berör ämnena säkerhet, integritet (eng. privacy) och avtal. 
Det handlar om kryptering vid beställningar, tydlig och lättförståelig säkerhetspolicy 
samt integritetspolicy, återkoppling från sökmotorer och flertalet betalningsalternativ. 
Därutöver inkluderar risk framhävandet av länkar till de policys som företaget 
tillämpar, att företaget blir granskat och godkända av en utomstående part samt att 
användarna är i kontroll över de uppgifter som samlats in om dem. Det ska tydligt 
framgå var företaget står gällande integritetspolicyn och insamling av uppgifter från 
användaren ska motiveras. Därutöver ska företaget undersöka hur deras policys 
förhåller sig till de lagar och regler som finns inom de länder där de är aktiva (Egger, 
2001).  

Egger (2000) menar att kategorin pålitlighet avser att användare oroar sig kring 
transaktioner och liknande som sker via nätet och att webbsidor bör öka sin pålitlighet 



14 
 

genom att tillhandahålla information i likhet med det som beskrivs av Egger (2001) 
här ovan. Därutöver avses tydlighet kring vilka garantier som gäller och huruvida 
företaget samarbetar med en utomstående organisation som anmärker på felaktig 
hantering av uppgifter och dylikt (Egger, 2000).  

Katerattanakul och Siau (2003) menar att oro kring hantering av personuppgifter gör 
att användare vill bli informerade om hur dessa samlas in och hanteras. Detta 
inkluderar även att användarna ska ge godkännande för användning av uppgifter i 
andra syften än för att genomföra själva köpet och leveransen. Exempelvis kan en lag 
som företag behöver förhålla sig till vara Dataskyddsförordningen, även kallad 
GDPR, som enligt Datainspektionen (2018) bland annat säger att det ska finnas tydlig 
information om hur användarens uppgifter används, vilket gör det obligatoriskt för 
företag verksamma inom den Europeiska Unionen att erbjuda sådan information till 
sina användare. Utöver information kring användningen av uppgifter menar 
Katerattanakul och Siau (2003) att användarna gärna ser att det finns information om 
företaget och dess bakgrund tillgänglig på webbsidan, vilket i de fall företaget är 
nystartat kan agera istället för ett gott rykte.  

Egger (2000) menar att designen av innehållet, det vill säga vilken information som 
presenteras, bidrar till en webbsidas pålitlighet. Fokus hamnar alltså på företaget 
bakom systemet och vad de erbjuder för information som inger förtroende. Exempel 
på sådan information är hur personuppgifter hanteras, vad företaget erbjuder för 
garantier samt om de samarbetar med en utomstående organisation som anmärker på 
felaktig hantering av uppgifter och dylikt. Detta då det råder oro från användarens 
sida kring exempelvis transaktioner (Egger, 2000). Likaså är det viktigt att företaget 
är transparant gällande sin bakgrund och hur användarna kan komma i kontakt med 
dem. Dessutom bör företaget erbjuda någon form av ångerrätt, det ska finnas 
möjlighet för användarna att spåra sina beställningar och möjlighet att få 
komplicerade delar av köpeavtalet förklarat samt att fraktkostnaden tydligt ska framgå 
(Wang & Emurian, 2005). Ångerrätt och reklamation är även de exempel på lagar 
som måste följas av företag, då de faller under svensk lag (Konsumentverket, 2018a; 
Konsumentverket, 2018b) och därför måste följas av företag verksamma inom 
Sverige.  

I syfte att öka användarnas förtroende ytterligare kan symboler från tredje part 
inkluderas på sidan (Wang & Emurian, 2005). Därutöver är det viktigt att enhetlig 
användning av domännamn förekommer samt att informationen som presenteras på 
sidan är korrekt, omfattande och uppdaterad (Egger, 2001 i Wang & Emurian, 2005) 
(Nielsen, 1999 i Wang & Emurian, 2005). Utöver transparens är ärlighet viktigt då 
Urban, Sultan och Qualls (1999), som undersökt användares syn på en digital 
förslagsfunktion, fann att användare litar på förslagsfunktionen om den är ärlig och 
inte undanhåller information. Dessutom fann författarna att förslagsfunktionen bör 
agera mellanhand eller representant för användarens behov när det behövs då det kan 
skapa förtroende hos användarna (Urban, Sultan & Qualls, 1999). 
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Riegelsberger, Sasse och McCarthy (2005) har genom sin studie tagit fram fem 
heuristiker att förhålla sig till vid design av riskabla system; stabil identitet (eng. 
stable identity), spårbarhet och ansvar (eng. traceability/accountability), medlemskap i 
grupper och gruppidentitet (eng. group membership/group identity), social närvaro 
(eng. social presence) samt möjlighet att spela in och lagra data (eng. recording 
outcomes). Med stabil identitet menas att användaren och dennes känsliga uppgifter 
kan skyddas eftersom en stabil identitet gör det enkelt att bestraffa folk som missköter 
sig medan spårbarhet och ansvar innebär att handlingar och dess konsekvenser ska 
kunna spåras till specifika personer. Medlemskap i grupper och gruppidentitet både 
skyddar sina medlemmar från användare som betett sig illa samtidigt som gruppen ser 
till att dess medlemmar inte beter sig illa mot andra utifrån de regler som gruppen 
själv satt som standard. Social närvaro syftar till att om folk är sociala kommer 
normer att följas i likhet med den fysiska världen. Möjligheten att spela in och lagra 
data bidrar till att den som litar på en annan part kan känna större förtroende eftersom 
parten gör sig sårbar i och med att de tillåter dokumentation av eventuella fel som 
görs (Riegelsberger, Sasse & McCarthy, 2005).  

2.3.3 Enhetlighet 

Enligt Wang och Emurian (2005), inkluderar strukturell design aspekter såsom 
enkelhet, enhetlighet och tillgänglighet. En webbsida med ett enkelt upplägg och god 
läsbarhet, det vill säga att det finns utrymme mellan ord och rader såväl som relevant 
gruppering av information, sparar tid åt användaren samt minskar risken för att det 
ska uppstå frustration och förvirring. Enhetlighet genom webbsidans alla delar bidrar 
till en ökad självkänsla och trygghet hos användaren (Wang & Emurian, 2005). Detta 
då användaren kan överföra den kunskap denne redan förskaffat sig och tillämpa den 
på andra delar av sidan snarare än att behöva lära sig något nytt (Neilsen, 1998 i 
Wang & Emurian, 2005).  

Ytterligare strukturella aspekter som kan leda till ökat förtroende är 
informationsvideor och dylikt, då dessa kan agera som hjälp (Cheskin/Sapient Report, 
1999 i Wang & Emurian, 2005). Enhetlighet är även något som förespråkas av 
Nielsen (1994), då författaren som tidigare nämnt, listat det som en av sina tio 
heuristiker för webbplatsdesign med användbarhet i åtanke. Som heuristik innebär 
enhetlighet att en användare ska kunna lita på att exempelvis en symbol har samma 
innebörd oavsett var på sidan användaren befinner sig. Enhetlighet är dock inte 
begränsad till symboler utan kan innefatta text såväl som handlingar (Nielsen, 1994) 
och andra grafiska aspekter såsom färgscheman och dylikt.  

Utifrån bakgrunden kan det utläsas att alla delar som nämnts ovan hänger ihop. Detta 
då gränssnittet kan påverka den mentala modellen och vice versa. Exempelvis kan ett 
dåligt utformat gränssnitt leda till att negativa rykten om företaget sprids, vilka då 
associeras med företagets logotyp. Likaså kan dålig användbarhet eventuellt påverka 
huruvida företaget anses kompetent och utan tydlighet, transparens och säkerhet finns 
en stor risk att webbsidan ses som opålitlig.  
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3. Metod och genomförande 
Patton (2015) menar att kvalitativa metoder möjliggör undersökandet av ett visst 
problem eller en viss aspekt i detalj, medan kvantitativa metoder samlar in statistik 
genom frågor som begränsar deltagarens svarsalternativ och därmed inte får samma 
bredd och djup som de kvalitativa metoderna. Det är dock vanligt att en kombination 
av kvalitativ och kvantitativ data används i studier, exempelvis kan enkäter och 
intervjuer användas som insamlingsmetoder för en sådan kombination av data (Patton, 
2015). Den huvudsakliga frågeställningen för arbetet är som tidigare nämnt ”Vilka 
aspekter anser användare inger förtroende vid e-handel?”, vilket gör kvalitativa 
metoder såsom intervjuer lämpliga för att samla in åsikter och resonemang från 
användarna. Dock kan kvantitativa enkäter bidra med information kring huruvida de 
åsikter som framkommit genom intervjuerna även stämmer för en större grupp 
människor. Eftersom det för studien är intressant att dels få en förståelse för åsikter 
och resonemang såväl som en förståelse för huruvida åsikterna delas av andra eller ej, 
kommer både intervjuer och enkäter att användas. Resultatet från det insamlade 
materialet kommer även, som nämnt i inledningen, användas tillsammans med 
materialet från bakgrunden för att besvara den andra frågeställningen som löd ”Hur 
förhåller sig fynden till de designriktlinjer som togs fram under tidigt 2000-tal?”. 

3.1 Intervju 
Enligt Patton (2015) finns det sex sorters frågor som kan ställas till respondenter; 
frågor kring erfarenhet och beteende, frågor kring åsikter och värderingar, frågor 
kring känslor, frågor kring kunskap, frågor kring sinnen och frågor kring bakgrund. 
Frågor kring erfarenhet och beteende används för att beskriva upplevelser, aktiviteter 
och beteenden som respondenten upplever eller har upplevt under en specifik 
situation, medan frågor kring åsikter och värderingar undersöker vad en respondent 
tycker och tänker om olika aspekter, exempelvis en upplevelse eller ett problem 
(Patton, 2015). I detta arbete kommer huvudsakligen frågor kring erfarenhet och 
beteende samt frågor kring åsikter och värderingar vara de sorters frågor som ställs 
under intervjuer såväl som enkäter. 

Under intervjuerna skulle alla deltagare få samma frågor samtidigt som det skulle 
finnas möjlighet att ställa följdfrågor i syfte att få en bättre förståelse för deltagarnas 
resonemang. Därmed bedömdes semistrukturerad intervju vara den lämpligaste 
intervjuformen eftersom den enligt Baxter, Courage och Caine (2015) inkorporerar ett 
manus med förutbestämda frågor, men även lämnar utrymme för intervjuledaren att 
ställa följdfrågor. 

Åtta individuella intervjuer utfördes med fyra kvinnor och fyra män, där den yngsta 
deltagaren var 19 år och den äldsta 42 år. Att intervjuerna avslutades efter åtta 
deltagare berodde dels på att vissa av svaren började bli mättade, men berodde i 
huvudsak på att det blev allt svårare att rekrytera deltagare. Deltagarna valdes genom 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att personer som fanns nära tillhands rekryterades 
som deltagare (Patton, 2015). Valet att intervjua studenter berodde främst på att de 
förväntas ha goda kunskaper gällande internet och e-handel, samt att de fanns nära 
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tillhands. Rekryteringen av deltagare skedde inledningsvis via publiceringen av ett 
inlägg i en Facebookgrupp för studenter vid Högskolan i Skövde, varpå de deltagare 
som var intresserade fick anmäla sitt intresse för att delta i studien enligt det sätt som 
fanns beskrivet i inlägget. Dock var det endast en person som svarade på inlägget, 
vilken bedömdes olämplig att intervjua då denne var för insatt i arbetet för att utgöra 
en lämplig deltagare.  

Då ingen lämplig deltagare svarade på inlägget, rekryterades deltagarna direkt från 
Högskolan i Skövdes lokaler där de tillfrågades om de var villiga att delta i en intervju 
om e-handel. Dock nämndes inte begreppet ”förtroende” vid rekryterandet i syftet att 
begränsa eventuella förutfattade meningar från deltagarnas sida, även om det troligtvis 
inte skulle ha haft någon större påverkan på deltagarnas svar. Platsen för intervjuerna 
varierade då de utfördes på den plats som deltagarna rekryterats på, dock var det 
begränsat till Högskolan i Skövdes campusområde. Rekryteringen av deltagare och 
genomförandet av intervjuer pågick under två arbetsdagar och innan intervjuerna 
genomfördes gjordes ett pilottest, vilket ägde rum under samma två arbetsdagar som 
övriga intervjuer. Pilottestet utfördes i syfte att undersöka hur lång tid det skulle ta att 
genomföra en intervju samt för att undersöka huruvida frågorna var otvetydiga och 
lättförståeliga. Platsen för pilottestet var även det på högskolans campus och 
deltagaren utgjordes av en myndig bekant som tidigare studerat dataspelsutveckling 
vid högskolan. Valet att rekrytera en icke-studerande bekant grundar sig i svårigheten 
med att rekrytera studenter till intervjuerna, vilket var varför de faktiska studenterna 
endast rekryterades till de intervjuer som skulle användas i arbetet. Pilottestet varade i 
strax över 18 minuter och den enda ändringen som gjordes i frågorna mellan pilottest 
och de faktiska intervjuerna var en mindre skriftlig redigering av en felskrivning som 
blivit förbisedd innan testet. Dock upptäcktes felskrivningen under testets gång och 
kunde då korrigeras muntligt, vilket förhindrade felskrivningen från att påverka 
pilottestets resultat. 

3.1.1 Genomförande 

Innan intervjuerna började tillfrågades deltagarna om tillåtelse för att spela in 
intervjun, vilket gavs av alla deltagare. Därefter mottog deltagarna information kring 
deras rättigheter, varpå inspelningen startades och intervjun påbörjades. Alla 
intervjuer som genomfördes var kortare än pilottestet då den längsta intervjun var 
strax över 17 minuter och den kortaste var strax över nio minuter, dock varade 
majoriteten av intervjuerna tio till 15 minuter. 

Intervjuerna inleddes med att deltagarna tillfrågades om ålder och vilket program de 
studerade i syfte att samla in statistik som kunde komma att vara relevant under 
analysen. Därefter följde en kontrollfråga kring om deltagarna handlat via internet 
följt av frågor kring vilken typ av produkter som brukar inhandlas. Frågorna kring 
vilka produkter som inhandlas ställdes i syfte att dels inleda med frågor som 
deltagarna inte behöver fundera så mycket kring samt i syfte att se vilken sorts e-
handelssida som deltagarna har mest erfarenhet av, exempelvis klädsidor eller sidor 
som säljer kurslitteratur. Detta följdes av en fråga kring hur ofta deltagarna handlar 
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från en webbsida i syfte att avgöra deras vana av att använda webbsidor, varpå 
deltagarna tillfrågades om varför de väljer e-handel istället för att handla i fysisk 
butik. Den sistnämnda frågan ställdes för att undersöka den bakomliggande orsaken 
till att deltagarna handlar via nätet, vilket kunde ha betydelse för hur de ser på en 
webbsida. 

Därefter ställdes flertalet frågor kring hur deltagarna känner gällande säkerhet vid e-
handel och sedan fick de svara på hur de ställer sig kring ett antal påståenden som 
formulerats utifrån de riktlinjer som nämns i litteraturen från bakgrunden i denna 
rapport. Begreppet ”säkerhet” användes istället för ”förtroende” i frågorna då ordet 
”förtroende” undveks på grund av ordets subjektivitet och den risk för missförstånd 
som kan uppstå som ett resultat av subjektiviteten. Att ”säkerhet”, som också är ett 
subjektivt begrepp, användes istället för ”förtroende” berodde på att deltagarna 
rimligen har en liknande idé om vad begreppet innebär då säkerhet är ett begrepp som 
periodvis nämns i nyhetsartiklar. Exempelvis har det publicerats artiklar rörande IT-
säkerhet under februari och april 2019 (SVT Nyheter, 2019a; SVT Nyheter, 2019b). 
Då intervjuerna genomfördes i mars är det därmed rimligt att anta att deltagarna 
förstod begreppet ”säkerhet” i samband med IT och att nyheternas användning av 
”säkerhet” kan ha bidragit till en mindre subjektiv uppfattning av begreppets innebörd 
till skillnad från ”förtroende” som kanske inte vanligen associeras med IT och e-
handel av användare. Därmed bedömdes ”säkerhet” vara ett lämpligt ord att använda 
under intervjuerna istället för ”förtroende”.  

Efter att deltagarna svarat på vilka påståenden de ansåg viktiga ur en säkerhetsaspekt 
fick de frågan om de kunde motivera sina ställningstaganden. Detta följdes av en 
fråga kring om det var något påstående som inte hade med att lita på en webbsida att 
göra samt en fråga kring om det var någon aspekt som inte redan nämnts som 
påverkar huruvida deltagarna vågar handla från en webbsida. Alla frågor som var 
direkt relaterade till säkerhet och som berör huruvida deltagarna litar på en webbsida 
ställdes för att samla in information kring vad användare anser inger förtroende samt 
för jämförelse med de riktlinjer som litteraturen uppgett inger förtroende hos 
användare. Intervjun avslutades med att deltagarna fick frågan om det var något de 
ville tillägga. Därefter avslutades intervjun och inspelningen stoppades.  

Efter varje intervju kompletterades anteckningarna från intervjun, dock 
transkriberades intervjuerna först när alla intervjuer genomförts eftersom det inte 
fanns utrymme för att transkribera mellan att intervjuerna ägde rum. Det bör nämnas 
att frågorna i manuset inte ställdes ordagrant, utan endast i en formulering väldigt nära 
den som stod angiven i manus. Därutöver uppstod det tekniska problem med 
inspelningarna vilket resulterade i att intervjuerna med Deltagare B och C inte 
sparades och därför inte kunde transkriberas. Dock hade det under intervjuernas gång 
tagits tillräckliga anteckningar för att det material som samlats in skulle kunna 
inkluderas i arbetet. Ytterligare en nämnvärd aspekt var att svaren kring var 
deltagarna står gällande de riktlinjer som nämns i litteraturen varierade från ja- och 
nej-svar till fullständigt motiverade svar, vilket innebar att frågan som ombad 
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deltagarna motivera varför de svarat som de gjort i vissa fall fick omformuleras lite 
för att svaret skulle kunna tillföra någon information.  

När de intervjuer som det fanns inspelningar till transkriberats användes mjukvaran 
Trello för att organisera deltagarnas svar efter varje fråga. De organiserade svaren 
användes sedan som utgångspunkt för ett första utkast av resultat. Dock behövde 
svaren omgrupperas och det skapades därför en ny gruppering i Trello. Utifrån 
grupperingen framkom sex kategorier och en subkategori, vilka presenteras under 4.1 
i denna rapport. 

3.2 Enkät 
Den enkät som använts i detta arbete är skapad utifrån de svar som inkom under 
intervjuerna. Syftet med enkäten var att få en förståelse för om de aspekter och åsikter 
som framkommit från intervjuerna delades av andra studenter samt för att se om det 
var eventuella andra aspekter som påverkar en användares förtroende som inte 
framkommit under intervjuerna. Enkäten riktade sig till studenter i åldrarna 18 och 
uppåt då det finns en väldigt spridd ålder bland studenter. Distributionen av enkäten 
skedde via Facebook där den lades upp i en grupp för studenter vid Örebro Universitet 
tillsammans med en kort text som informerade om att enkäten var för ett 
examensarbete och handlade om e-handel. Begreppet ”förtroende” utelämnades även i 
detta fall vid rekryteringen av samma anledning som för intervjuerna, det vill säga att 
deltagarna inte skulle gå in med förutfattade meningar.  

Eftersom rekryteringen av deltagare skedde via Facebook tillämpades 
bekvämlighetsurval som urvalsmetod tillsammans med kriteriet att deltagarna skulle 
var över 18 år. Att en studentgrupp vid just Örebro Universitet valdes beror på att det 
var den enda grupp som identifierades utifrån urvalskriterierna för gruppen; att det 
skulle vara en studentgrupp utanför Skövde, att gruppen skulle inkludera flertalet 
utbildningar och inte skulle vara en spex-relaterad grupp samt att det huvudsakliga 
språket i gruppen skulle vara svenska. Dessa kriterier sattes då deltagarna skulle vara 
studenter från ett annat lärosäte än det som intervjuerna genomfördes på samt att då 
förhoppningen var att få en god spridning av deltagare kunde inte alla dessa vara från 
samma program. Därutöver var enkäten skriven på svenska då arbetet fokuserar på 
användare i Sverige. Det var ursprungligen tre studentgrupper som identifierades 
genom sökningen som gjordes, varav den ena endast hade inlägg på engelska och den 
andra inte tillät rekryteringsinlägget att göras, vilket är varför de båda eliminerades 
som kandidater. Därmed var Örebros studentgrupp den enda lämpliga kandidaten för 
arbetet.  

Totalt inkom 85 svar, varav 70 användes i arbetet och övriga 15 användes som 
kompletterande material. Att övriga svar till stor del exkluderades var ett resultat av 
att enkätdeltagarna inte hade klarat kontrollfrågan som frågade om deltagarna 
studerade eller ej. Ursprungligen skulle de som inte klarade kontrollfrågorna, det vill 
säga ifall de var under 18 och/eller inte studerade inte ha möjlighet att svara på 
enkäten. Dock uppstod det tekniska problem som medförde att den spärr som 
placerats på ”fel” svar, det vill säga ”under 18” och ”inte studerande”, inte fungerade 
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och därför samlade in data från 15 personer som sedan fick hanteras separat från 
övriga data. Alla 15 som inte studerade uppgav att de var 18 år eller äldre. 

3.2.1 Utformning  

Enkäten skapades i Google Formulär som är ett digitalt enkätverktyg och var 
utformad som så att det först stod en text som förklarade lite kort om enkätens syfte 
och deltagarens rättigheter. Det fanns, som ovan nämnt, två kontrollfrågor i enkäten, 
vilka ställdes först. Den första av dessa två frågor var hur gammal deltagaren var, 
vilken ställdes i syfte att försäkra att endast svaren från myndiga personer användes i 
studien samt för eventuell analys av mönster utifrån ålder. Den andra kontrollfrågan 
som ställdes var huruvida deltagare studerade, vilken ställdes då urvalsgruppen var 
studenter. Totalt bestod enkäten av elva frågor, där majoriteten var olika former av 
flervalsfrågor, se bilaga 2.  

Efter kontrollfrågorna fick deltagarna svara på vilken utbildning de studerade i syfte 
att tillhandahålla material som potentiellt kunde bli relevant för statistik. Därefter 
följde en fråga om hur ofta deltagarna handlar via internet i syfte att undersöka 
deltagarnas erfarenhet av e-handel, vilket följdes av en fråga kring hur viktig de anser 
att säkerhet vid e-handel är. Den sistnämnda frågan fick deltagarna svara på genom att 
välja en siffra på en femgradig skala där ett representerade ”inte viktigt” och fem 
motsvarade ”väldigt viktigt”. Sedan fick de svara på om de brukar reflektera kring 
säkerhet när de handlar via nätet, följt av en fråga kring hur de avgör att en webbsida 
är säker att använda. På den sistnämnda frågan erbjöds ett flertal påståenden, vilka 
tagits fram utifrån litteraturen i bakgrunden såväl som utifrån det som framkom under 
intervjuerna, men det fanns även ett alternativ som hette ”annat”. Deltagarna fick 
välja flera påståenden om de så önskade och i de fall de svarade ”annat”, ombads de i 
frågan efter att uppge vad de menade med ”annat”.  

Efter följdfrågan fick de svara på en fråga kring hur troligt det var att de skulle handla 
från en webbsida som inte uppfyller de aspekter de just valt. Enkätdeltagarna fick då 
välja ett nummer utifrån en femgradig skala där ett motsvarade ”inte troligt” och fem 
motsvarade ”väldigt troligt”. Frågan som följde handlade om i vilken utsträckning 
priset kan komma att påverka hur noga de är med säkerheten på webbsidan och även 
här fick deltagarna välja en siffra på en femgradig skala som gick från ”påverkar inte 
alls” till ”i stor utsträckning” som då var ett respektive fem. Den sista frågan i enkäten 
var en frisvarsfråga som efterfrågade vad som fick deltagarna att tvivla på en 
webbsida och/eller avstå från att handla därifrån ur en säkerhetssynpunkt. Alla frågor 
utöver hur ofta deltagarna handlar, vad de läser för utbildning och kontrollfrågorna 
ställdes för att undersöka deltagarnas åsikter kring säkerhet på webbsidor samt för att 
samla in data som kunde jämföras med den som samlats in under intervjuerna.  
Enkätens sista fråga ställdes dock inte under intervjuerna, utan uppstod som en 
fundering under analysen av intervjumaterialet, vilket är varför frågan ställdes först 
under enkäten.  
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Majoriteten av enkätsvaren sammanställdes automatiskt av Google Formulär i form 
av diagram allteftersom deltagarna svarade på enkäten. Dock gällde detta endast de 
kvantitativa frågorna, vilket innebär att de kvalitativa svaren fick sorteras och 
analyseras manuellt. Sorteringen av de kvalitativa svaren gjordes i mjukvaran Trello, 
där de sorterades baserat på svar, vilket kom att bli ett flertal kategorier som sedan 
sammanställdes i text i denna rapport, se 4.2. Detta gällde främst svaren på den sista 
frågan, men gjordes även för svaren på frågan om vad deltagarna studerade. Dock var 
det, som tidigare nämnt, 15 icke-studerande som svarade på enkäten, vilket 
resulterade i att det första som gjordes med materialet efter att enkäten stängts var att 
sortera bort dessa 15 svar så att de automatgenererade diagrammen skulle stämma. De 
15 svaren sparades i separata PDF-filer för att sedan läggas in manuellt i en kopia av 
den ursprungliga enkäten, vilket gjordes i syfte att sammanställa informationen på 
samma sätt som svaren från de studerande deltagarna.  

Därefter jämfördes de kvantitativa resultaten från de båda enkäterna med varandra, 
medan de kvalitativa svaren från de icke-studerande studenterna sorterades i Trello 
under olika kategorier. När resultaten för respektive datainsamlingsmetod sorterats 
färdigt, triangulerades resultaten med varandra. Patton (2015) beskriver triangulering 
som att information som samlats in med hjälp av två eller fler datainsamlingsmetoder 
jämförs med varandra. Därefter togs en modell fram som illustrerar de aspekter som 
påverkar deltagarnas förtroende för en e-handelswebbsida. Slutligen trianguleras de 
båda deltagargruppernas svar med litteraturen från bakgrunden, vilken användes för 
att ta fram ett antal rekommendationer, se 5.3. För resultatet av respektive 
triangulering se 4.3, 5.1 och 5.2 i denna rapport. 

3.3 Forskningsetik 
Vid utformningen av intervjumanuset såväl som enkäten var forskningsetik en aspekt 
som fanns i åtanke, vilket visas genom den information som tillhandahölls deltagarna, 
se bilaga 1 och 2. Exempelvis tillfrågades intervjudeltagarna om det var okej att 
intervjuerna spelades in, vilket gjordes då det är viktigt att deltagarna känner sig 
bekväma med att spelas in och därför måste ge sitt samtycke. Både intervju- och 
enkätdeltagare informerades att de skulle vara konfidentiella och samt att de 
närsomhelst kunde ta tillbaka sitt samtycke att delta i studien och att det material som 
uppgetts från dem i så fall inte skulle användas. Vidare informerades alla deltagare 
om vad som skulle hända med materialet som samlats in och att det kunde komma att 
publiceras som en del av ett examensarbete. Att deltagarna fick information om att 
resultatet kunde komma att publiceras grundar sig i att de ska veta vad de samtycker 
till innan de accepterar att delta i studien.  

Gällande inspelningarna för intervjuerna var detta extra viktigt då inspelningar 
tenderar att göra deltagare aningen obekväma och då kan det hjälpa att veta vilka som 
kommer ha tillgång till det inspelade materialet så att deltagaren kan känna sig trygg 
med att ge sitt samtycke. Vidare samlades inga personuppgifter in för deltagarna, 
annat än uppgifter kring hur gamla de var och vad de studerade, vilket innebär att det 
inte var några känsliga uppgifter som sparades och att deltagarna därmed skulle förbli 
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konfidentiella även om någon obehörig skulle få tillgång till materialet. Det samlades 
inte heller in data från någon minderårig och även om det på grund av konfidentiella 
skäl inte går att veta säkert att ingen av deltagarna har en god man eller liknande, är 
det rimligt att anta att alla deltagare var medvetna om vad de gav samtycke till.  
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4. Resultat 
Här nedan presenteras resultaten från de olika datainsamlingsmetoderna.  

4.1 Intervju 
Utifrån de åtta intervjuer som genomförts framkom att alla intervjudeltagare handlat 
via internet och att vad som köpts inkluderar produkter såsom elektronik, spel, 
medicin, kosttillskott, hygienartiklar, böcker samt kläder och skor. Den produkt som 
oftast beställdes var kläder, vilket uppgavs av sex av åtta deltagare. Hur ofta 
deltagarna handlade via nätet varierade från någon gång per månad, det vill säga cirka 
en till tre gånger, till ungefär varannan till var tredje månad. På frågan varför de väljer 
att handla via nätet istället för i en fysisk butik uppgav sju av deltagarna att produkten 
de söker inte finns i fysisk butik alternativt att den webbaserade butiken har större 
utbud eller billigare varor. Andra anledningar som nämndes var att det sparade tid, att 
det var mer bekvämt att handla från valfri plats snarare än att behöva besöka en fysisk 
butik samt att det ansågs snabbare och lättare att handla via nätet.     

4.1.1 Information 

Informationen som finns på webbsidan var en aspekt som deltagarna nämnde att de 
utgår ifrån när de avgör huruvida en webbsida är säker att handla från. Exempelvis 
uppgav Deltagare A att hen brukar leta efter kontaktinformation samt efter 
information kring var företaget är beläget. Även Deltagare C letar efter 
kontaktinformation när hen ska avgöra om en webbsida är säker att använda. 
Dessutom vill Deltagare C kunna se information om företaget, vilket deltagaren 
beskrev som rubriken ”om oss” samt att hen vill se att det finns en tillräcklig mängd 
information så att hen vet vem hen handlar från. Vidare menade Deltagare C att hen 
brukar leta efter bankinformation i sidfoten, det vill säga att det står exempelvis 
Swedbank, när hen ska betala med kort. Dessutom uppgav Deltagare C att faktura är 
att föredra om webbsidan använder Klarna då det är lättare att återlämna en vara, men 
påpekar även att användare bör vara kritiska när de handlar via nätet. Deltagare F 
uppgav att hen brukar leta efter markeringar för säker e-handel, det vill säga 
verifieringssymboler, när hen handlar från nya ställen. Även Deltagare B brukar leta 
information kring vilka betalningstjänster som finns då denne uppgav att hen ser om 
Klarna står med som en samarbetspartner för betalning och att hen annars gärna 
dubbelkollar ursprunget på produkterna. Ytterligare en deltagare som uppgav att hen 
letar efter olika verifieringssymboler var Deltagare G som uppgav följande:  

”/…/det är väl vissa symboler, jag kommer inte ihåg vad det är nu 
men, som visar att de här är säkra för kortbetalning på nätet och sånt 
/.../ [frågar om hen menar trygg e-handel.] Aa aa, jo precis så är 
det.”  

(Deltagare G) 
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Det var sju av åtta deltagare som ansåg det viktigt att en extern part ska ha verifierat 
att en webbsida är säker att använda. Den deltagare som inte ansåg det viktigt hade 
följande motivering: 

“Nej, det spelar inte så stor roll. Eh, jag tycker nästan de är mer i 
vägen för det är alltid ett extra /…/, ett extra verifieringssteg, det tar 
längre tid så jag bryr mig inte om det så mycket.”  

(Deltagare E) 

Likaså var deltagare E den ende som nämnde verifiering av att en webbsida är säker 
som en aspekt som irrelevant för huruvida hen litar på en sida eller inte.  

Betalning 
En aspekt som nämndes av flera deltagare, var betalningen, det vill säga aspekter som 
rör själva betalningsprocessen såsom huruvida det är säkert att betala med kort. 
Exempelvis uppgav Deltagare G att hen ansåg det viktigt att bank- och 
personuppgifter som användaren lämnade till webbsidan var säkra, vilket olika 
deltagare hade olika strategier för. En deltagare uppgav exempelvis följande: “/…/ 
[jag] brukar inte ge ut mitt kortnummer och så i större utsträckning, jag handlar hellre 
på faktura eller via PayPal.” (Deltagare A). Deltagare G hade en likande tankegång då 
hen uppgav “/…/ jag brukar kolla så det är säkert när man betalar med kort 
framförallt, annars brukar jag ta faktura så mycket det går om det är Klarna, nåt man 
vet är säkert med mera” (Deltagare G). Även Deltagare E var inne på samma spår; 

“Jag sparar inte kortuppgifter, när jag handlar på nätet alltså, men i 
övrigt så litar jag väldigt mycket på säkerhetssystemet hos dem jag 
handlar hos. Men som sagt, jag sparar inga kortuppgifter utan jag 
skriver in nytt varje gång.”  

(Deltagare E).  

Vidare ansåg Deltagare E det viktigt att webbsidan inte kräver att användaren sparar 
sina kortuppgifter och inte heller tvingar användaren att skriva upp sig för nyhetsbrev 
eller dylikt. Deltagare E menade att det inte ska finnas några måsten på webbsidan 
utöver att godkänna policys och avtal gällande köpet. Till skillnad från övriga sju 
deltagare, uppgav Deltagare H att hen inte reflekterar mycket över säkerheten vid e-
handel, vilket hen motiverade enligt följande: ” /.../ jag är alltid inne på sådana sidor 
som jag vet är säkra. Jag skulle aldrig handla på ett ställe jag inte är säker på /…/” 
(Deltagare H). Enligt Deltagare H utgörs säkra sidor av stora sidor som hen har hört 
talas om tidigare och ibland även sett reklam för. I likhet med det som Deltagare H 
uppgav, menade Deltagare C att hen inte skulle handla från en webbsida som inte 
uppfyller de aspekter hen letar efter för att avgöra om den är säker eller ej, då hen är 
väldigt noga med vem hen lämnar ut uppgifter till. Till skillnad från Deltagare C, 
menade Deltagare F att hen ibland tar risker och förklarar sitt resonemang enligt 
följande:  
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“Ja, det har jag gjort aa.” [blir ombedd att utveckla] “Man tar ju 
risker såklart men det är när de har betalningsmetoder som jag vet 
att, liksom är moderna och används och är relevanta. Till exempel 
måste man veta eh, man skulle kunna vända sig till kanske PayPal 
ifall det skulle va någonting och de skulle stötta en i, att få sina 
tillbaka sina pengar om det skulle vara strul liksom. Sådana saker.”  

(Deltagare F) 

Utifrån den information som presenterats under intervju och betalning, är det 
tydligt att deltagarna vill se att webbsidan de handlar från innehåller 
information om företaget och dess policys, information kring betalning samt 
verifieringssymboler som visar att en extern part verifierat att webbsidan är 
säker att handla från. 

4.1.2 Utseende 

Deltagare E som var den första deltagaren som nämnde webbsidans utseende under 
intervjun uppgav “Ja, eh den ska se, [vad] ska man säga, professionell ut i alla fall, då 
känner jag mig att den känns säker. Så så länge den ser professionell ut så anser jag att 
den ser säker ut /…/”. Det var fem av åtta deltagare som ansåg att det var viktigt att en 
webbsida är enhetlig, medan de resterande tre svarade kanske. Motiveringen kring 
varför enhetlighet var viktigt enligt Deltagare E löd: “/…/ det gör så att webbsidan ser 
professionell ut eh, och mer trustworthy, man litar på dem mer.”. För dem som 
svarade kanske lät motiveringen såhär: “Jag anser väl inte att det är lika viktigt som de 
två punkterna innan, men det gör väl säkert något undermedvetet att det kanske är 
viktigt.” (Deltagare G) och “Det har jag inte ens tänkt på. Ehm, men det är ju hyfsat 
viktigt, inte jätteviktigt, men jag skulle säga att det är mellanviktigt för det visar ju 
ändå någonstans vad det är för typ av företag.” (Deltagare H).  

Gällande huruvida det är viktigt att webbsidan ser bra och/eller modern ut svarade 
hälften av deltagarna ja, medan andra halvan svarade nej. Några av motiveringarna till 
varför det är viktigt löd: “/…/ alltså det säger ganska så mycket om företaget i sig, om 
de är seriösa eller inte /…/” (Deltagare A) och “Ja, i de flesta fallen, så länge inte jag 
vet, så länge sidan inte är en superkänd sida är det väldigt viktigt att den ser bra ut och 
modern.” (Deltagare E). Vidare menade Deltagare E att det hjälper om en webbsida 
ser bra ut då det ger en känsla av att företaget har tid och pengar att lägga på sin 
webbsida. Likaså uppgav Deltagare H: 

“Jo, men det är ändå ganska viktigt [paus] för det ger ju en, /…/ det 
ger ju ändå känslan av att den här kan man lita på. Om det skulle se 
ut som en riktig B-hemsida då vete sjutton om jag skulle handla 
därifrån.”  

(Deltagare H)  

Att det inte är viktigt att webbsidan ser bra och/eller modern ut motiverades av 
Deltagare B med att så länge användaren hittar vad denne letar efter spelar det ingen 
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roll om sidan ser bra ut eller ej. Deltagare F, som var inne på samma spår som 
Deltagare B, uppgav: 

“Det är mindre viktigt för min del.” [ombeds utveckla] “Ja, alltså, så 
länge den inte ser ut att vara liksom för utdaterad och den liksom är, 
vad ska man säga designen är, nu tappade jag ordet, aa det inte är 
några såhär stora avvikelser emellan så. [blir störd av en person] Om 
det inte är, asså det ska inte vara några stora avvikelser i design för 
det tycker jag är ett tecken på att här har man bara slängt in 
någonting för att försöka locka kunder men man kan nog se tecken 
på att det här verkar suspekt.”  

(Deltagare F)  

Vidare påpekade Deltagare D att  

”Det här med kanske moderna, att webbsidan ser modern [ut] är att 
det de säljer är gamla saker, det kanske är en privatägd sida av en 
person som inte direkt uppdaterar layouten och det är kanske inte 
det som avgör om jag anser att sidan är trygg eller inte, det är 
snarare det jag tidigare nämnt omdömena och verifieringen till 
exempel av att andra eh verkar säga att den är trygg att handla på. 
Sen så kanske vissa delar av sidan ehm, ser annorlunda ut och det är 
ju samma som jag nämnde nyss då att det kanske inte är designen 
som är, just hemsidan som är det viktiga, det sätter inte igång för 
mig i alla fall några röda varningsklockor. /…/”.  

(Deltagare D) 

På frågan om det var viktigt att webbsidan tillät deltagaren att köpa eftersökt produkt 
utan svårigheter svarade fem att det vara viktigt, medan två svarade att det inte var det 
och en svarade kanske. Dock finns det risk att deltagarna inte förstått att frågan gällde 
huruvida de litar på en webbsida eller inte och inte gällde bekvämlighet. Att det finns 
risk för att detta missförstånd skett visas exempelvis i Deltagare A:s svar som löd 
“Mm, absolut. Det är viktigt, annars går man nog vidare till en annan sida så att säga, 
om man inte hittar det man söker först då går man vidare till nästa.”, vilket kan tolkas 
handla om bekvämlighet snarare än förtroende. Dock uppmärksammades just 
Deltagare A:s potentiella missförstånd först efter att transkriberingen påbörjats. Att 
frågan kunnat misstolkas framkom även i svaret från Deltagare F som uppgav “Mm 
ja, det är viktigt, kan jag inte hitta produkten lätt så blir jag lite avtänd att handla eller 
om betalningsmetoden skulle vara extra krånglig.”. Dock tillfrågades Deltagare F om 
det hade att göra med huruvida hen litar på sidan att göra eller ej, varpå hen svarade 
“Aa det blir bara jobbigt så då brukar jag leta mig till andra ställen.” (Deltagare F).  

Deltagare G som också missförstått frågan, svarade efter en förklaring av vad som 
avsågs med frågan följande: 
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“Aa [jaha], [om man] lita[r] på det. Asså det avgör det väl lite då 
också men aa. Aa, jag vet inte men. Jag vet inte om jag skulle lita på 
den mindre, det beror ju också på dem kraven ovan, de som vi redan 
pratat om, är liksom, att det finns, då skulle det nog inte ifrågasätta 
om jag litar på dem eller inte. Men skulle inte det finnas och det 
också är svårt att hitta det jag vill ha så kanske att jag hade tänkt att 
nej [jag kommer inte handla härifrån].”  

(Deltagare G)  

Deltagare H anser dock inte att huruvida webbsidan tillåter hen köpa en produkt utan 
svårigheter har med säkerhet att göra överhuvudtaget och menade att det inte heller 
påverkar huruvida hen litar på sidan. På frågan om det var något påstående som inte 
hade att göra med huruvida en webbsida upplevdes säker svarade Deltagare B att alla 
påståenden var relevanta. Dock menade hen att hen inte brukar lägga märke till hur 
webbsidan ser ut även om hen ansåg att det blir svårt att hitta den produkt som 
eftersöks när det är mycket färger och dylikt. Vidare påpekade Deltagare D att 
utseendet på sidan var mindre viktigt och Deltagare G uppgav att påståendet kring 
enhetlighet, specifikt enhetlig information, var en aspekt som kan ses som mindre 
viktig, även om hen menade att det även kan vara en anledning till att en användare 
inte vågar lita på sidan.  

Sammantaget har det under detta delkapitel visats att deltagarna fann det viktigt att en 
webbsida framstår som professionell och att den ser bra ut. Dessutom är det ett plus 
att det är god användbarhet på sidan, även om det är mer viktigt ur 
bekvämlighetssynpunkt än ur en förtroendesynpunkt.  

4.1.3 Omdömen 

Det var fyra deltagare som uppgav att olika former av omdömen var något de använde 
sig av när de undersökte huruvida en webbsida var säker att handla från. Exempelvis 
uppgav en deltagare:  

“/…/ jag brukar ju kolla om sidan jag köper från verkar säker och 
kolla om folk har, aa, själv köpt där så att jag vet att, aa, jag vet att 
jag kommer få min vara. Ehm, aa, jo men det, om sidan inte är såhär 
superkänd som alla vet om så brukar jag kolla upp den lite, 
bakgrundscheck.” [När du säger att du kollar med andra menar du 
att du pratar med folk som du känner som har köpt där eller att du 
läser omdömen?] Eh, jag brukar läsa, främst, omdömen från kanske 
andra sidor eller forum eller så, eller om jag vet att någon kompis 
har köpt därifrån så kollar jag med dem.”  

(Deltagare D)  

Likaså brukar Deltagare F läsa omdömen då hen uppgav: ”/…/ sen läser jag ju ofta 
recensioner från andra som har handlat från Prisjakt eller andra sådana 
jämförelsesidor.”. Vidare menade Deltagare E att hen utgår ifrån om en webbsida är 
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välkänd, om det är en tjänst som hen vet att många använt innan samt hur omdömena 
ser ut och vad hens vänner säger om webbsidan. Deltagare E:s taktik stämmer överens 
med den taktik som Deltagare G har då hen uppgav “/…/om det är en välkänd sida 
som man vet, men här har folk handlat ifrån och det är säkert och så /…/”. Även 
Deltagare B uppgav att hen läser omdömen, dock gäller det i Deltagare B:s fall de 
situationer då det är utländska sidor. En form av omdöme utöver de skriftliga från 
andra användare, är rekommendationer från profiler, vilket Deltagare C uppgav att 
hen ser som ett kvitto för att webbsidan är trovärdig. Dock påpekade hen att 
användare bör vara källkritiska.  

Deltagare H har, som tidigare nämnt, uppgett att hen inte skulle handla från en 
webbsida som hen inte vet är säker, det vill säga känner till sedan tidigare. Även 
Deltagare E är inne på samma spår som Deltagare H gällande huruvida hen skulle 
handla från en sida som hen inte är bekant med då hen uppgav följande:  

“Jag skulle nog inte köpa från en hemsida som jag inte känner till så 
mycket, eller det har hänt att jag inte gjort det också och det är för 
att jag inte kan vara säker på att, det är inte så mycket 
korthanteringen eller så som jag inte litar på, utan om jag får 
produkten eller ej. /…/”.  

(Deltagare E) 

Deltagare D påpekade att hen inte gärna handlar från en webbsida som inte uppfyller 
de aspekter hen söker efter för att kunna säga att en webbsida är säker. Hen hanterar 
då situationen likt följande beskrivet:  

“Aa, men då, då då backar jag nog tillbaka lite, om jag inte verkar 
hitta någonting som tyder på att, om jag aa om jag hittar mycket 
negativ feedback från kunder eller jag inte hittar mycket info om 
företaget alls så kanske jag kollar vidare på andra sidor, eh kanske 
mer kända sidor, för att handla, eller aa andra ställen och då bara 
glömmer jag bort den [webbsidan som inte uppfyller aspekterna hen 
letar efter] så att säga.”  

(Deltagare D) 

Deltagare B och H instämde med att de inte skulle handla från en webbsida som inte 
uppfyller deras krav gällande säkerhet, vilket i Deltagare H:s fall, som tidigare nämnt, 
var att sidan är välkänd. Dock påpekade Deltagare H att om hen skulle handla från en 
sida som inte är känd så skulle hen läsa omdömen kring vad andra har sagt om 
webbsidan. Deltagare E som också var emot att handla från en sida som inte uppfyller 
dennes krav, uppgav: 

“/…/ jag tycker väl att det är viktigt att det är snabbt, och smidigt 
och enkelt med handel, e-handel så eh, det är väl därför som man 
väljer det ofta, eller jag väljer det ofta och eh så länge jag har hört 
gott om sidan så orkar jag inte göra den researchen som kanske 
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motbevisar det, för då förlorar man hela vikten med e-handel, av den 
snabba handeln om jag skulle kolla upp, eller om man skulle behöva 
kolla upp allting /…/.”  

(Deltagare E) 

När deltagarna fick frågan om det är viktigt att en webbsida eller företaget bakom den 
har ett gott rykte svarade alla deltagare att det var viktigt. En av motiveringarna till 
varför löd: “Ja, alltså det gör så att valet inte är ett val längre i alla fall, har det ett gott 
rykte och är välkänt så litar jag på dem.” (Deltagare E). Deltagare C ville lyfta fram 
att det är viktigt att någon har rekommenderat webbsidan antingen genom digitala 
medier eller affischering. Ett exempel på digitala medier är Youtube, vilket Deltagare 
D uppgav att hen använder sig av.  

“/…/ ja som sagt det är ju kolla med andra, kolla omdömen, om folk 
har såhär fått sin vara, kanske kollar på nån som beställt från 
Youtube [att hen ser på videor med folk som beställt], eller så kollar 
nån [som har] köpt från den sidan och aa, om det verkar som att de 
verkar nöjda eller verkar fått det de betalat för, så känner jag oftast 
[att] detta [den här webbsidan] är okej att handla ifrån.”  

(Deltagare D)  

Deltagare H var inne på samma spår då hen uppgav:  

“/…/ det där är nog som jag sa i början, att om jag vet att hemsidan 
har ett positivt rykte eller om det till och med är en sådan stor kedja, 
typ som CDON som verkligen, som till och med visas på reklam, då 
är det ju per automatik att man litar på den, så deras marknadsföring 
gör ju en stor skillnad också.”  

(Deltagare H)  

På frågan kring om det var någon aspekt som får deltagarna att lita på en webbsida 
som deltagarna skulle vilja lägga till svarade Deltagare D: 

“/…/ Aa, asså typ möjligheten att lämna såhär reviews eller så som 
det heter. Att det om det inte finns något sätt att kommentera eller 
lägga ett omdöme eller att man aaa, som sagt, det jag tidigare nämnt 
då att man inte hittar någon information någon annanstans, folk som 
har köpt den, det, det kanske är lite sådär, att man avvärjer från den 
sidan då i så fall. /…/”  

(Deltagare D)  

Från det som presenterats under detta delkapitel kan det konstateras att 
rykten och omdömen i stor mån påverkar huruvida deltagarna litar på en sida 
eller ej. Likaså spelar marknadsföring en roll för huruvida en webbsida och 
företaget bakom den upplevs som säkra att handla från. Dessutom kan en 
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webbsida som inte tillåter sina användare att lämna omdömen om produkter 
göra att användarna undviker att använda sidan. 

4.1.4 Pris 

Det framkom att fyra av de åtta deltagarna ansåg att priset påverkar hur noga de är 
med säkerheten, medan två av deltagarna menade att det beror på vilken sorts produkt 
det gäller och två deltagare ansåg att priset inte påverkar hur noga de är med 
säkerheten. En av de deltagare som ansåg att priset påverkade motiverade sin 
tankegång enligt följande: 

“Ja. Eh, det finns hemsidor som har, som ser lite mer sketchy ut där 
det är eh begagnade spelnycklar, de har fått halvbra reviews men jag 
chansar ändå för de är billigare och jag personligen har haft bra 
erfarenhet av dem. Så ja, det spelar roll, är det billigare så är det 
större chans att jag handlar där även fast det inte är en lika säker 
sida.”  

(Deltagare E) 

Ytterligare en deltagare som ansåg att priset påverkar uppgav “Aa, det skulle jag ju 
säga, jag är ju mycket mer noggrann när jag ska betala 3000 mot när jag ska betala 
kanske en hundring. Det är såhär, etthundra känns inte lika farligt att förlora”. 
(Deltagare F). Vidare menade Deltagare G att priset på produkten kan påverka hur 
noga hen är med säkerheten på en webbsida, men att oavsett pris måste kortnumret 
lämnas ut, vilket gör att säkerhet på en webbsida är viktig oavsett. En deltagare som 
var mer kluven till huruvida priset påverkar hur noga hen är med säkerheten svarade:  

“Ehm, delvis, om det är någonting som är jättedyrt, kanske, ett dyrt 
instrument eller någonting sånt som kostar några tusenlappar så är 
jag såklart noga med att, asså för, asså kvaliteten på det jag köper 
och sidan i sig också är säker. Men även när det, det är kanske 
billigare föremål så såhär kolla så sidan verkar säker och så att den 
inte drar mina pengar eller någonting sånt. Så det är alltid, hur ska 
man säga, en säkerhetskoll men det är alltid olika hur noga, kanske, 
beroende på om det är dyrt eller inte.“ 

(Deltagare D) 

För en deltagare som inte ansåg att priset påverkar löd motiveringen:  

“Nej med tanke på att jag bara är inne på säkra sidor. Men sen kan 
jag lägga till där också att skulle det vara väldigt dyra saker så skulle 
jag inte köpa dem på nätet till att börja med ens en gång. En dator 
skulle jag aldrig våga köpa via nätet.” [blir tillfrågad om det även 
gäller om det är billigare på nätet än i butik.] “Ja, asså, jag tänker för 
just sådana väldigt dyra grejer vill jag vara säker på att jag ska, att 
jag är nöjd med dem och en dator vill man ju gärna testa såhär 
tangentbord och hela den biten. Så i sådana fall så skulle jag, om det 
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är i just den situationen, testa den modellen i butik och sen skulle 
beställa den från nätet.”  

(Deltagare H) 

Deltagare C svarade att hen är mer noga när priset på produkten är högt för hen tar 
hänsyn till garantier, reparationsmöjligheter och dylikt. Även Deltagare B uppgav att 
hen är mer noga vid köp av dyrare produkter, medan det enligt Deltagare A det beror 
på produkten, men i de fall det gäller större produkter såsom elektronik, föredrar hen 
att handla från en sida hen vet är säker. Vidare menade Deltagare C att priset kan få 
hen att bli skeptisk mot en webbsida. Detta i de fall priset verkar orimligt, exempelvis 
i de situationer där märkesskor som vanligtvis kostar 900kr plötsligt kostar 300kr 
istället. 

Sammanfattningsvis kan ett orimligt pris vara en indikation på att en webbsida inte 
går att lita på och att priset på en produkt kan ändra hur noga deltagarna är när de 
avgör huruvida en webbsida är säker att handla från.  

4.1.5 Kompetens 

Att informationen som presenteras på webbsidan ska vara publicerad av någon med 
kompetens var den aspekt som fick högst kanske-svar då hälften av deltagarna 
svarade kanske. Resterande fyra svar är jämt fördelade mellan ja respektive nej. 
Deltagare B uppgav att det nog var viktigt, men påpekade att hen inte brukar 
reflektera kring vem som publicerar informationen. Vidare var Deltagare D lite 
kluven då hen uppgav “Jo, det skulle jag säga aa.” [får det förtydligat att frågan avser 
rent generellt och inte specifikt för exemplet] “Ja, eh [kort paus] hm, alltså det finns ju 
kanske vissa undantag för det så skulle säga nja, inte på allt, på vissa saker ja.” 
(Deltagare D). Likaså förklarade Deltagare G att 

 ” Jo, precis, jo det är, det är viktigt tycker jag. Sen beror det lite på 
vad man ska köpa också. Om man ska köpa hus så tycker jag det är 
extra viktigt mycket men ska man köpa ett par skor kanske det inte 
är så viktigt.”  

(Deltagare G) 

Deltagare H instämmer med ovanstående tre deltagare då hen uppgav att “Jo, men det 
är ganska viktigt, ganska, jag skulle nog inte säga jätteviktigt, men ganska viktigt.” 
(Deltagare H). Deltagare C och A var de enda som svarade ja på huruvida kompetens 
var viktigt och den förstnämnda svarade att det skapar en viss trygghet om någon med 
kompetens publicerar materialet. Deltagare A förklarade sitt resonemang enligt 
följande:  

“Aa men absolut. Om man pratar husköp så är det definitivt viktigt 
att det är mäklaren som, som skriver om det. [Tycker du det gäller 
andra sidor också eller specifikt för hus?] Alltså aa men i och med 
att det är en så specifik grej just med hus så är det ju definitivt 
viktigt att det är en som är insatt i det objektet också, som man 
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säljer, ser vi till exempel när du köper elektronik eller kläder kanske 
du inte behöver någon som är direkt insatt på produkten utan har ett 
övergripande intresse kanske. [Så du skulle säga att det beror på 
produkten om jag tolkat det rätt?] Aa, aa det skulle jag säga. Aa.”  

(Deltagare A)  

De deltagare som ansåg att kompetens inte var viktigt vid publicerandet av 
information på webbsidor för e-handel var Deltagare E och F. Deltagare E beskrev sin 
tankegång enligt följande:  

“Eh, nej, tror inte jag tänker så mycket på det. Sen så köper jag lite 
andra saker som inte är lika stort och dyrt och inte behöver lika stor 
förklaring men nej det är ingenting jag tänkt på i alla fall, att det 
måste vara så.”  

(Deltagare E)  

Likaså uppgav Deltagare F:  

“/…/ det tycker jag inte är så viktigt med vad jag brukar handla 
mest. För jag brukar ju leta upp, vill jag verkligen veta vad 
produkten är så brukar jag söka upp företaget som gjort den och sen 
se vad de har skrivit om den så.”  

(Deltagare F)  

På frågan om det var något påstående som inte hade med huruvida deltagarna vågar 
lita på en sida eller ej att göra svarade Deltagare C, D och E kompetens, vilket för 
Deltagare C är motsägelsefullt. Deltagare C menade att hen ofta fokuserar på övriga 
påståenden såsom hur webbsidan ser ut snarare än vem som publicerat informationen 
medan Deltagare E uppgav att hen skulle kunna tänka sig att handla från en sida där 
de som publicerat informationen inte har tillräcklig kompetens då hen anser att det 
inte har någon större betydelse. Deltagare D nämnde att kompetens kanske är relevant 
i vissa fall, men inte nödvändigtvis i alla, vilket troligen är varför hen nämnde 
kompetens som ett påstående som inte påverkar huruvida hen litar på en webbsida.  

Sammantaget visar svaren i detta avsnitt att huruvida den som publicerar material om 
produkter på en webbsida har tillräcklig kompetens eller ej, kan vara viktigt beroende 
på vad det är för produkt. Dock är svaren kring vikten av kompetens väldigt delade.  

4.1.6 Risk 

Risken med att handla via internet var även det en aspekt som nämndes under 
intervjuerna. En deltagare uppgav följande:  

“/…/ det finns ju alltid en risk att det är nån som försöker lura en, 
det finns kanske en risk för att produkten inte blir som den ser ut i 
affären [på webbsidan]. Ehm, det är också att man betalar via nätet 
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så man vet att bara det man betalar [för] är det som skickas. Så man 
kan ju riskera ganska mycket om inte säkerheten är på topp.”  

(Deltagare D) 

Även Deltagare F uppgav att hen reflekterar kring säkerhet vid internetköp och 
motiverade det med ”/…/ Det är ju mina pengar det handlar om och jag vill ju veta att 
produkten jag får kommer jag få hem tryggt så jag lägger jättestor vikt på att se till att 
det är säkra sidor jag handlar ifrån.” (Deltagare F). Deltagare B påpekade att en 
webbsida måste uppfylla hens förväntningar för att hen ska handla därifrån, men att 
hen ibland tar en risk och handlar från sidan oavsett för att sedan kunna bedöma sidan 
som säker respektive osäker beroende på huruvida hen får sin vara eller ej.  

Svaren från detta avsnitt visar att deltagarna ibland tar risker när de handlar via 
internet och att de är medvetna om att vissa köp är riskfyllda, men att de ibland 
genomför dem ändå. 

4.2 Enkät 
Bland de 70 enkätdeltagarna var det 63 som var 18 till 30 år gamla och fem som var 
31 till 40, medan åldersspannen ”41 till 50” respektive ”över 50” hade en deltagare 
vardera. Vidare var det stor spridning bland vad deltagarna studerade då 21 olika 
utbildningar uppgavs. På frågan om hur ofta deltagarna handlar via nätet svarade 29 
att de handlar någon gång per månad, medan 13 uppgav att de handlar någon gång per 
halvår. Vidare uppgav tolv deltagare att de handlar varannan månad, elva att de 
handlar varannan vecka och fyra att de handlar någon gång per vecka. Därutöver var 
det en deltagare som uppgav att hen handlar mer sällan än någon gång per halvår.  

Av de 70 enkätdeltagarna var det 51 som uppgav att det är väldigt viktigt att en 
webbsida upplevs som säker att använda. Bland resterande enkätdeltagare röstade 16 
att det var ganska viktigt att en webbsida upplevs vara säker, medan resterande tre 
ansåg att det var viktigt. Dessutom uppgav 65 deltagare att de brukar reflektera över 
säkerhet när de handlar via nätet, medan resterande fem uppgav att de inte brukar 
reflektera kring säkerheten vid e-handel. Utifrån ovan kan det därmed utläsas att alla 
enkätdeltagare uppgav att säkerhet är viktigt, med en majoritet som ansåg det väldigt 
viktigt att en webbsida är säker samt att en majoritet brukar reflektera kring säkerhet 
när de handlar via internet.  

Det var 32 deltagare som uppgav att det inte var troligt att de skulle handla från en 
webbsida som inte uppfyller de aspekter de använder för att avgöra att en webbsida är 
säker. Dock var 31 mer öppna för att handla från en sådan sida, men höll sig 
fortfarande på den del av den femgradiga skalan där det inte var troligt. Vidare var det 
fem deltagare som valde att placera sig i mitten på skalan, vilket motsvarar att de 
kanske skulle handla från en sådan sida. De resterande två deltagarna uppgav att det 
var ganska troligt respektive väldigt troligt att de skulle handla från en webbsida som 
inte uppfyller de aspekter som de utgår ifrån för att avgöra att en webbsida är säker.  
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4.2.1 Information 

Aspekter som bristande information om produkter och företaget, såväl som avsaknad 
av certifikat och verifieringssymboler samt avsaknad av information kring 
fraktalternativ var några av de aspekter som listades som varningsflaggor av deltagare 
i enkäten. Totalt uppgav 14 deltagare att åtminstone en av ovannämnda aspekter 
utgjorde en varningsflagga för dem. Det var 43 deltagare som uppgav att de utgår 
ifrån huruvida en webbsida innehåller symboler som visar att den är säker att använda 
när de avgör om en webbsida är säker att handla från. Vidare nämnde de icke-
studerande deltagarna avsaknaden av kontaktuppgifter som en varningsflagga för att 
en webbsida inte är säker att använda. 

Övriga informationsrelaterade aspekter som framkom från enkätsvaren presenteras 
som underrubriker härnedan.  

Betalning 
Bland de 70 enkätdeltagarna var det 60 som uppgav att de utgår ifrån information 
kring betalningsalternativ när de avgör huruvida en webbsida är säker att handla från. 
Vidare var det 20 av deltagarna som nämnde någon from betalningsrelaterad aspekt 
som en varningsflagga för att en webbsida inte är säker, varav en var bristande 
betalningsinformation.  

Utöver betalningsinformation, nämndes användandet av ovanliga och/eller osäkra 
betalningsalternativ, att det inte finns något samarbete med exempelvis Klarna eller 
andra kända betalningstjänster samt problem med att genomföra en betalning som 
varningsflaggor. Inget samarbete med faktureringsförtag såsom Klarna samt bristande 
information kring betalning nämndes även som varningsflaggor av de icke-studerande 
deltagarna.  

Vidare menade de studerande enkätdeltagarna att kreditkort som enda 
betalningsalternativ utgör en varningsflagga, såväl som att det inte går att välja faktura 
eller PayPal som betalningsalternativ. Dessutom menade en deltagare att hen inte 
lämnar ut bankuppgifter utan att vara säker på att företaget bakom webbsidan är 
säkert. Ytterligare aspekter som nämndes som varningsflaggor var osäker 
kortbetalning och situationer där användaren endast kan betala i en annan valuta än 
hen är van vid, exempelvis i Yen istället för SEK.  

Bolagsekonomi och ursprung 
Bland enkätdeltagarna nämnde en av dem låg omsättning, höga skulder och dålig 
kreditvärdighet som varningsflaggor för företaget bakom webbsidan. Därutöver 
menade hen även att låg ålder på företaget, det vill säga, att företaget är nystartat, 
kunde vara en varningsflagga. I likhet med detta uppgav en av de icke-studerande 
deltagarna avsaknaden av ett spårbart organisationsnummer som en varningsflagga. 
Vidare uppgav tre av de studerande deltagarna att utländskt ursprung på en webbsida 
utgör en varningsflagga och en av de tre menade även att utländska webbsidor gör hen 
mer skeptisk till sidan och därmed mer noga med att den ska vara säker.  
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Ångerrätt och service 
Några aspekter som även de nämndes som varningsflaggor var avsaknad av 
information kring returer och lagar kring köp samt svårigheter med att få kontakt med 
kundtjänst. Vidare menade en deltagare att när garantier och bytesrätt ej erbjuds ser 
hen det som en varningsflagga.  

Utlämnandet av information 
Det var en deltagare som påpekade att vilken information som sidan begär att 
användaren lämnar ut kan utgöra en varningsflagga, exempelvis om personnumret 
måste uppges. Ytterligare en aspekt som deltagaren nämnde var ifyllandet av 
kortuppgifter, då hen ser det som en varningsflagga i de fall kortuppgifterna ska fyllas 
i på ett sätt hen inte är bekant med.  

Sammantaget kan det från detta delkapitel utläsas att vilken information som finns om 
företaget samt information som rör betalning och köp, är viktigt. Vidare är certifikat 
och verifieringssymboler viktiga aspekter att inkludera på sidan samt att avsaknad av 
samarbete med kända betalningstjänster kan ses som en varningsflagga. 

4.2.2 Utseende 

Huruvida en webbsida tillåter en användare att köpa önskad produkt utan svårigheter 
uppgav fyra deltagare var en aspekt de utgår ifrån när de avgör om en webbsida är 
säker att handla från, medan webbsidans utseende uppgavs som en utgångspunkt av 
35 deltagare. En dålig design nämndes av flera deltagare som en varningsflagga för 
att en webbsida inte är säker. Vad som utgör en dålig design är dock en subjektiv 
uppfattning, men några av de aspekter som deltagarna nämnde var rörighet och 
”hemmasnickrad” design, såväl som att det tydligt framgår att designen inte är 
påkostad eller att webbsidan är långsam.  

Flera deltagare påpekade att webbsidan bör se professionell ut och inte inge ett 
oseriöst intryck, varav en motiverade sitt tankesätt enligt följande ”Om sidan ser 
väldigt oseriös ut så kommer jag nog inte riskera att köpa något därifrån. Så utseendet 
är väldigt viktigt, även om det inte säkerställer ett säkert köp.” (Deltagare 62). 
Ytterligare en deltagare var inne på samma spår som Deltagare 62 då hen uppgav 
”När hemsidan verkar oseriös, klickar jag bort den. [Jag blir] Orolig för att pengarna 
ska dras utan att produkten levereras [och väljer därför bort hemsidan]” (Deltagare 
20). Dålig design lyftes även fram av de enkätdeltagare som inte studerar som en 
varningsflagga.  

Språk 
Språkliga aspekter såsom stavfel och konstiga översättningar var även det något som 
nämndes i deltagarnas svar som varningsflaggor. Exempelvis nämndes tydligt 
maskinöversatt text som en varningsflagga såväl som bristfälliga 
produktbeskrivningar och konstiga produktnamn. Även de enkätdeltagare som inte 
studerade nämnde språkliga brister som en varningsflagga. Vidare nämndes oseriösa 
formuleringar, sidor som ej är på svenska alternativt har bristfällig engelska och sidor 
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som är på andra språk än användaren förstår som varningsflaggor av de studerande 
enkätdeltagarna.  

Webbadressens utseende 
Webbadressens utseende nämndes av en deltagare som en potentiell varningsflagga 
och hen förklarade att hen kan bli skeptisk till en webbsida beroende på utformningen 
på webbadressen i adressfältet.  

Från delkapitlet gällande webbsidans utseende kan det utläsas att en bra och 
professionell design utgör en viktig aspekt för huruvida en webbsida upplevs som 
säker, däribland kvaliteten på språket som används.  

4.2.3 Omdömen 

Omdömen var en aspekt som flertalet deltagare nämnde i sina svar och 59 deltagare 
uppgav det som en aspekt som de utgår ifrån när de bedömer om en webbsida är säker 
att handla från. Varningsflaggor gällande omdömen var enligt deltagarna avsaknad av 
omdömen, dåligt företagsrykte och förfalskade omdömen såsom en bild på fem 
stjärnor snarare än en faktisk recension. Därutöver nämndes oseriös marknadsföring 
och företag och/eller webbsidor som inte är kända, som varningsflaggor. Det var även 
en deltagare som uppgav att hen endast handlar från sidor hen känner till, medan en 
annan uppgav att hen alltid undersöker vilken information som finns tillgänglig och 
vem den är skriven av när hen ska handla från en ny webbsida. Även de deltagare som 
inte studerar ansåg att okända företag och att dåliga, alternativt inga recensioner, 
utgjorde varningsflaggor.  

Bland de två studerande enkätdeltagare som valde ”annat” på frågan om vilka 
aspekter de utgår ifrån när de bedömer huruvida en webbsida är säker att handla från, 
uppgav en deltagare att hen utgår ifrån om det är ett företag som denne har hört talas 
om tidigare. Exempelvis kan företaget vara välkänt eller så är deltagaren bekant med 
den fysiska butiken. Dock är huruvida företaget är välkänt eller ej starkt relaterat till 
företagets omdöme, vilket även var det enda svarsalternativ förutom ”annat” som just 
denne deltagare valt. Det är därmed rimligt att anta att deltagaren inte ansåg att rykte 
faller under begreppet omdöme, vilket kan vara varför denne gav ett så likt svar under 
”annat”. 

Sammantaget kan det utifrån ovanstående information utläsas att hur känt ett företag 
och dess webbsida är, utgör en viktig aspekt för om deltagarna vågar lita på 
webbsidan. Vidare lägger deltagarna stor vikt vid vad omdömen säger om webbsidan 
samt att en oseriös marknadsföring ses som en varningsklocka för att sidan inte är 
säker.  

4.2.4 Pris 

Väldigt låga eller till och med orimligt låga priser i förhållande till produkt var även 
en aspekt som nämndes som varningsflagga i enkätsvaren. Låga priser som 
varningsflagga nämndes av sju deltagare samt av fyra av de enkätdeltagare som inte 
studerar.  
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Vad gäller prisets påverkan på hur noga deltagarna är med säkerhet svarade nio av de 
studerande deltagarna att det inte påverkar alls. Det var tolv som ansåg att det 
påverkar lite men inte mycket, medan 18 svarade att det påverkar i viss utsträckning. 
Vidare uppgav 20 deltagare att det påverkar i relativt stor utsträckning, medan elva 
ansåg att priset i stor utsträckning påverkar hur noga de är med säkerheten.   

Sammanfattningsvis visar ovanstående svar att priset på en produkt utgör en 
varningsflagga för att en webbsida inte är säker att handla från och att en majoritet av 
enkätdeltagarna ansåg att priset på en produkt påverkar hur noga de är med att 
webbsidan är säker.  

4.2.5 Kompetens  

Att informationen på webbsidan skulle vara publicerad av någon med kompetens 
inom området uppgavs av tio deltagare som en aspekt de utgår ifrån när de bedömer 
huruvida en webbsida är säker att handla från. I övrigt nämnde enkätdeltagarna inte 
”kompetens” i sina enkätsvar.  

Sammantaget nämndes aspekten att den person som publicerat informationen har 
tillräcklig kompetens som viktig av en sjundedel av enkätdeltagarna, men avsaknaden 
av kompetens nämndes inte som en varningsflagga av någon deltagare. 

4.3 Jämförelse mellan intervju- och enkätsvar 
Två rubriker som framkom från materialet från både intervju- och enkätdeltagare var 
information och betalning. Några av de aspekter som nämndes av båda 
deltagargrupper i samband med dessa var att det ska finnas kontaktinformation och 
företagsinformation på webbsidan såväl som verifieringssymboler och certifikat för e-
handel. Därutöver nämndes information kring betalningsalternativ såväl som 
faktureringstjänster/samarbetspartners som företaget har. Dessutom var det en person 
från respektive datainsamlingsmetod som uppgav att hen endast lämnar ut uppgifter 
till webbsidor hen vet är säkra.  

Produktursprung, var företaget är beläget samt bankinformation i sidfoten var aspekter 
som endast nämndes under intervjuerna. Dock nämndes bankinformation i sidfoten 
som ett sätt att se huruvida personens bank utgjorde en samarbetspartner för betalning 
och kan därför inkluderas i aspekten betalningsalternativ, vilken som tidigare nämnt 
nämndes av båda parter. Likaså kan var företaget är beläget kategoriseras som 
kontaktinformation och information om företaget, vilket innebär att även den omfattas 
av svaren från båda datainsamlingsmetoderna. Ytterligare en aspekt som endast 
nämndes under intervjuerna var att det inte ska finnas några måsten på webbsidan 
såsom att spara kortuppgifter eller skriva upp sig på nyhetsbrev. De aspekter som 
endast framkom under enkäten var information kring fraktalternativ, att användaren 
endast kan betala med utländska valutor samt problem med att genomföra en 
betalning. Därmed är det ytterst få aspekter från de båda datainsamlingsmetoderna 
som inte uppges i liknande form av deltagarna från den andra datainsamlingsmetoden, 
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vilket tyder på att intervju- och enkätdeltagarna letar efter liknande 
förtroendeingivande aspekter och varningsflaggor när de handlar via internet.  

Utifrån enkätsvaren framkom även tre andra rubriker utöver betalning som 
underrubriker till information; bolagsekonomi och ursprung, ångerrätt och service 
samt utlämnandet av information. Alla dessa tre underrubriker är framtagna utifrån 
svar på frågan kring vad deltagarna ansåg utgjorde varningsflaggor, vilken inte fanns 
med som intervjufråga och därmed troligtvis medfört att inga liknande rubriker 
framkom utifrån intervjusvaren.   

För omdömen var intervjudeltagarna och enkätdeltagarna enade om att omdömen och 
ryktet kring företaget och/eller webbsidan var viktigt samt att avsaknad av omdömen 
utgjorde en varningsflagga. Ytterligare en aspekt som uppgavs av båda parter var 
huruvida webbsidan var känd eller ej. En aspekt som inte lyftes fram av 
enkätdeltagarna var möjligheten att lämna omdömen, vilket, som tidigare nämnt, 
uppgavs av en intervjudeltagare. Dock lyfte en enkätdeltagare fram förfalskade 
omdömen som en varningsflagga, vilket indikerar att de båda deltagarna hade 
liknande tankesätt.  

Flera av intervjudeltagarna nämnde även vikten av att webbsidan rekommenderas av 
andra, vilket knyter an till marknadsföringen för webbsidan och/eller företaget som 
nämndes i båda datainsamlingsmetoderna. Dock närmade sig deltagarna för intervjun 
respektive enkäten ämnet marknadsföring från olika håll då flera intervjudeltagare 
nämnde vikten av marknadsföring och rekommendationer medan det endast var en 
enkätdeltagare som nämnde marknadsföring, vilken uppgav oseriös marknadsföring 
som en varningsflagga. Trots att de båda deltagargrupperna närmar sig ämnet från 
olika håll, verkar de eniga om att marknadsföring har en betydande roll, även som det 
endast är en person från enkäterna som uppgett detta. 

Webbsidans design uppgavs vara viktig av intervjudeltagare såväl som av 
enkätdeltagare då båda deltagargrupper uppgav att det är viktigt att webbsidan ser 
professionell ut. Intervjudeltagarna nämnde även enhetlighet som en viktig aspekt. Att 
enhetlighet inte nämndes av enkätdeltagarna beror i stor utsträckning på att de inte 
tillfrågades om enhetlighet var en viktig aspekt för förtroendet för en webbsida. Detta 
då aspekten exkluderades från enkäten som ett resultat av intervjudeltagarnas svar på 
aspektens betydelse. Dock var några aspekter som enkätdeltagarna nämnde i enkäten 
varningsflaggor i form av stavfel, dåliga översättningar och konstiga produktnamn. 
Därutöver nämndes långsamma webbsidor såväl som utseendet på webbsidan som 
varningsflaggor.  

Att de aspekter som endast nämndes i enkätsvaren inte nämndes under intervjuerna 
kan bero på att intervjudeltagarna, som tidigare nämnt, inte tillfrågades om 
varningsflaggor, utan det var en fråga som lades till i enkäten som ett resultat av det 
insamlade materialet från intervjuerna. Dock fanns det utrymme för både intervju- och 
enkätdeltagare att kommentera på varningsflaggor respektive enhetlighet i svaren de 
tillhandahöll och det är därmed rimligt att anta att enhetlighet inte är en aspekt som 
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enkätdeltagarna brukar reflektera över när de avgör huruvida en webbsida är säker att 
använda. Dessvärre kan inte ett likande antagande göras i fallet med 
varningsflaggorna då formuleringen av frågorna kan ha bidragit till att 
intervjudeltagarna inte tänkt på eventuella varningsflaggor, även om Deltagare D 
nämnde avsaknaden av möjlighet att lämna omdömen som en varningsflagga. Det kan 
dock konstateras att de båda grupperna av deltagare står enade om att design utgör en 
viktig aspekt för förtroendet även om exakt vad som bör inkluderas och vad som bör 
undvikas i designen skiljer sig aningen åt.  

För pris, som var en gemensam rubrik för intervju- och enkätdeltagare, uppgav båda 
parter att priset påverkar hur noga de är med säkerheten på webbsidan. Dock svarade 
intervjudeltagarna endast på om priset påverkar medan enkätdeltagarna fick rösta i 
vilken grad det påverkar, vilket visade att en majoritet ser åtminstone någon påverkan 
på hur noga de är med säkerheten. Flertalet enkätdeltagare påpekade även att låga 
priser i förhållande till produkten utgjorde en varningsflagga. Detta påpekades även 
av Deltagare C som genom ett exempel med märkesskor förklarade att priser som 
skiljer mycket från originalpriset får hen att bli misstänksam mot en webbsida. Att 
döma av de svar som samlats in genom båda datainsamlingsmetoder verkar de båda 
deltagargrupperna vara eniga gällande att priset utgör en viktig aspekt för huruvida 
det går att lita på en webbsida eller ej.  

En rubrik som även den delades av de båda grupperna var kompetens. Dock har denna 
rubrik endast framkommit eftersom respektive deltagargrupp tillfrågades om 
kompetensens betydelse. Som tidigare nämnt uppgav majoriteten av intervjudeltagare 
att kompetens hos den som publicerar informationen kanske är viktigt, medan tio av 
enkätdeltagarna ansåg att kompetens utgör en utgångspunkt för att bedöma huruvida 
en webbsida är säker att handla från.  

När intervjudeltagarna hörde påståendet om kompetens var det flera av dem som 
uppgav att de aldrig reflekterat över det tidigare, vilket troligen är varför det var så 
pass många kanske-svar och som kan vara anledningen till att Deltagare C svarade 
motsägelsefullt. Det är inte orimligt att en del av de enkätdeltagare som svarade att 
kompetens var något de utgick ifrån hade en likande reaktion som intervjudeltagarna 
och sedan angav kompetens som en utgångspunkt även om det inte stämmer överens 
med vad de brukar utgå ifrån. Eftersom det inte fanns möjlighet att tillfråga 
enkätdeltagarna hur de tänkte som ett resultat av enkätstrukturen kan det därför inte 
med säkerhet sägas att alla som kryssade i påståendet faktiskt utgår ifrån kompetens 
när de bedömer säkerheten hos en webbsida. 

Risk var en rubrik som endast framkom från intervjudeltagarnas svar. Anledningen till 
att det inte nämndes under enkäten beror rimligtvis på att det inte fanns en fråga som 
använde begreppet risk. Dock fanns det inte heller någon sådan fråga bland 
intervjufrågorna, utan rubriken har framkommit genom en sammanställning av 
deltagarnas svar och är därmed inte knuten till en specifik fråga. Att rubriken 
framkom under just intervjuerna beror förmodligen på att deltagarna hade mer 
utrymme att svara fritt än de deltagare som svarade på enkäten då enkäten till 
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majoritet bestod av slutna frågor där deltagarna fick välja ett svarsalternativ och 
därmed hade begränsad tolknings- och svarsmöjlighet. 
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5. Slutsats 
Under detta kapitel presenteras en översikt över hur de aspekter som framkommit från 
datainsamlingsmetoderna relaterar till förtroende. Detta följs sedan av en jämförelse 
mellan deltagarnas svar och litteraturen från bakgrunden. Kapitlet avslutas sedan med 
ett antal rekommendationer för företag och webbsidor inom e-handeln som vill skapa 
förtroende hos sina användare. 

5.1 Översikt 
Som visas i figur 1 här nedan påverkas förtroendet för ett företag och dess webbsida 
av många olika aspekter; pris, information, upplevd risk, kompetens, gränssnitt samt 
rykten och omdömen. 

 

Figur 1 visar en översikt av hur de olika aspekter som framkommit från intervjuer och enkäter relaterar 
till förtroende. 

I figuren är ”förtroende” placerad i mitten, omgiven av de övergripande aspekterna, 
det vill säga de som listas här ovan, som har varsin pil som pekar mot förtroende och 
därmed visar på en direkt relation till förtroende. ”Gränssnitt” och ”information” har 
fyra underaspekter vardera, vilket illustreras av en tvåsidig pil mellan den 
övergripande aspekten och respektive underaspekt. Anledningen till att en annan typ 
av pil används för underaspekterna är att de utgör en del av sin övergripande aspekt. 
Exempelvis kanske en användare anser att informationen som finns på webbsidan är 
viktig, men vad användaren egentligen menar med ”information” kan vara vad som 
står gällande betalning. Därmed blir information om betalning den aspekt som 
påverkar förtroendet och ersätter då aspekten ”information” med en mer specifik 
aspekt. I syfte att illustrera detta har därmed tvåsidiga pilar använts istället för 
ensidiga. Det figur 1 illustrerar är vad som påverkar förtroendet, dock visar den inte 
olika kombinationer av aspekterna. Nämnvärt är att det var flera aspekter som 
nämndes av flertalet deltagare i denna studie som kan användas som 
rekommendationer för vad företag bör ha i åtanke när de vill att användarna ska känna 
förtroende gentemot dem, se 5.3.  
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5.2 Överensstämmelse med litteraturen 
Det har redan konstaterats att både intervju- och enkätdeltagare anser att omdömen 
och rykten kring företaget är viktiga aspekter. Företagets rykte och användarnas 
förväntningar och förutfattade meningar var några aspekter som nämndes av Egger 
(2001), se kapitel 2. Att deltagarna i respektive datainsamlingsmetod lyfte fram just 
rykten och omdömen som viktiga aspekter tyder på att Eggers (2001) påstående till 
stor del överensstämmer med deltagarnas uppfattning gällande en av de 
förtroendeingivande aspekterna. Wang och Emurians (2005) påstående om vikten av 
upprätthållandet av en god kundrelation nämndes inte av deltagarna, men då 
kundrelationen rimligen till stor del påverkar omdömen och rykten, är det inte 
orimligt att anta att även deras påstående är relevant. Dock behövs vidare studier för 
att med säkerhet kunna dra den slutsatsen.  

Vidare poängterade flertalet enkätdeltagare bland annat språkliga brister som en 
varningsflagga, medan deltagare från båda datainsamlingsmetoderna nämnde vikten 
av att en webbsida ska se professionell ut och ha en bra design. Detta nämndes även 
av Ofounye m.fl. (2008) och Egger (2001), vilket visar på ytterligare 
överensstämmelse mellan deltagarnas svar och litteraturen. Ofounye m.fl. (2008) 
beskrev även vikten av att personen som publicerar materialet har tillräcklig 
kompetens. Detta höll inte intervjudeltagarna riktigt med om, då många av 
intervjudeltagarna var kluvna. Dock uppgav en sjundedel av enkätdeltagarna att det är 
en aspekt de utgår ifrån när de avgör huruvida en webbsida är säker att använda. Som 
tidigare nämnt finns det en risk att enkätdeltagarna svarat på ett sätt som inte 
överensstämmer med verkligheten och detta tillsammans med det bristande antalet 
röster från intervjudeltagare är anledningen till antagandet att litteratur och deltagare 
inte helt håller med varandra gällande vikten av kompetens.  

Användbarhet som nämns av exempelvis Ofounye m.fl. (2008) och som i studien 
representerats av att en webbsida ska vara enhetlig och huruvida en webbsida tillåter 
användaren köpa en produkt utan svårigheter, ansågs inte heller vara speciellt viktigt 
för deltagarna när det kom till avgörandet av huruvida en webbsida var säker att 
använda eller ej. Dock var det flera av intervjudeltagarna som tyckte det var viktigt att 
en webbsida var användbar rent generellt, men inte just ur en säkerhetsaspekt. 
Därmed stämde inte litteraturen överens med deltagarnas åsikter i det fallet.  

Ofounye m.fl. (2008) nämnde även risken med att använda en webbsida och hur höga 
risker ofta leder till lågt förtroende för en webbsida. Risk var, som tidigare nämnt, en 
av de rubriker som framkom från intervjuerna. För intervjudeltagarna kunde risk 
innebära att de avstod från att använda en webbsida, men två av dem uppgav att de 
ibland tog risker ändå. Även om deltagarna nämnde risk, har inte någon undersökning 
gjorts på det specifika begreppet i specifika situationer och det finns därmed inte 
material för att göra en jämförelse för korrelationen mellan höga risker och lågt 
förtroende. Dock var det många deltagare, från enkäter såväl som från intervjuer, som 
ansåg att verifieringssymboler och certifikat var viktiga, vilket Ofounye m.fl. (2008) 
nämnde som företroendehöjande på webbsidor som ses som mer riskfyllda. Därmed 
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finns det viss överrensstämmelse med det som Ofounye m.fl. (2008) uppger, även om 
den här studien inte kan säga något om själva korrelationen.  

Några av intervjudeltagarna nämnde att de brukar läsa information om företaget 
bakom webbsidan när de inte är bekanta med den sedan tidigare och att den 
information de läser inkluderar kontaktuppgifter och allmän information om företaget. 
Egger (2001) påpekade att företag bör tillhandahålla sina användare med information 
kring företagets bakgrund såväl som vilken moral företaget har. Detta stämmer väl 
överens med det som uppgavs av intervjudeltagarna, men även med enkätdeltagarnas 
svar om att bristande information om ett företag utgjorde en varningsflagga. 
Katerattanakuls och Siaus (2003) uttalande om att information om företaget i de fall 
det är nystartat kan agera istället för ett gott rykte, stämmer inte nödvändigtvis 
överens med det som studiens deltagare uppgett. Exempelvis uppgav, som tidigare 
nämnt, en enkätdeltagare att hen ser nya företag som potentiella varningsflaggor. 
Huruvida information om företaget kan väga upp för det faktum att företaget är 
nystartat har dock inte testats i denna studie, vilket innebär att inget uttalande kan 
göras angående det annat än att det inte är orimligt att information kan ha en effekt 
likt den Katerattanakul och Siau (2003) beskriver.  

5.3 Rekommendationer 
Baserat på det material som framkommit från denna studie kan ett antal 
rekommendationer för företag och webbsidor verksamma inom e-handeln ges. Dessa 
rekommendationer presenteras i punktlistan härnedan. 

 En webbsida bör innehålla information om företaget bakom webbsidan såväl 
som information kring betalning och policys då detta ökar användarnas 
förtroende gentemot företaget.  

 Företaget bör be en extern part verifiera att webbsidan är säker att handla från 
och visa att detta skett genom att ha en verifieringssymbol på webbsidan. 
Detta då flertalet deltagare nämnde verifieringssymboler som 
förtroendeingivande.  

 Företaget bakom webbsidan bör lägga stor vikt vid hur de porträtteras, det vill 
säga om de har gott rykte och goda omdömen samt hur de marknadsför sig 
själva. Detta då flera deltagare uppgav att de litade på välkända företag och att 
de annars utgår ifrån rykten och omdömen.  

 En webbsida bör erbjuda användarna möjligheten att skriva omdömen om 
produkter som företaget säljer då detta kan minska eventuell misstänksamhet 
gentemot företaget. 

 Företaget bör sätta rimliga priser på sina produkter i syfte att undvika 
misstänksamhet gentemot webbsidan. 

 Företaget bör lägga tid och pengar på att utveckla sin webbsidas utseende och 
funktionalitet, då det av deltagarna ansågs viktigt att en webbsida inger ett 



44 
 

professionellt intryck, vilket även innebär att språket på sidan bör hålla en hög 
standard. 

 En aspekt som är värd att lyfta som rekommendation, även om det inte ansågs 
ha med förtroende att göra, är en god användbarhet på webbsidan då en dålig 
sådan var en aspekt som flera deltagare uppgav skulle få dem att avstå från att 
använda en sida av bekvämlighetsskäl.  

De ovan nämnda rekommendationerna ligger till stor del i linje med det som 
litteraturen förespråkar då rykten, tydlig information och en professionell och bra 
design såväl som användandet av verifieringssymboler är aspekter som även nämns av 
litteraturen. Dock är det två av rekommendationerna som inte nämnts i litteraturen; 
rimliga priser och att användarna ska kunna skriva egna omdömen om företagets 
produkter. Eftersom en majoritet av de riktlinjer som togs fram är i linje med det som 
litteraturen förespråkar, kan slutsatsen dras att det finns delar av litteraturens 
rekommendationer som fortfarande är relevanta att följa. 
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6. Diskussion 
Detta arbete har undersökt vad användare anser inger förtroende för e-
handelswebbsidor och hur väl det som deltagarna uppgett överensstämmer med 
bakgrundslitteraturen. Som tidigare nämnt, visade resultaten att det finns flertalet 
aspekter som påverkar förtroende och att det var stor överensstämmelse mellan svaren 
för intervju- och enkätdeltagare samt viss överensstämmelse mellan deltagarnas svar 
och litteraturen. Härnedan följer en diskussion kring resultat, etiska och samhälleliga 
aspekter samt vad som kan vara intressant för framtida forskning.  

6.1 Forskningsbidrag 
Hassenzahl (2008) frågar hur UX kan användas för att skapa en positiv upplevelse för 
användaren och förklarar att pragmatisk kvalitet och hedonisk kvalitet kan användas 
för att förmedla en positiv användarupplevelse genom att uppnå gör-mål (eng. do-
goals) respektive vara-mål (eng. be-goals). Gör-mål handlar om vad en produkt ska 
utföra, medan vara-mål handlar om hur användaren känner medan hen använder 
systemet. Pragmatisk kvalitet har med gör-målen att göra, då pragmatisk kvalitet 
handlar om utsträckningen som systemet uppfyller gör-målen, det vill säga i vilken 
utsträckning systemet stödjer användningen av systemet och därmed hur användbart 
det är. Hedonisk kvalitet relaterar till vara-målen och handlar därmed om i vilken 
utsträckning systemet förmedlar en viss känsla till användaren. Den pragmatiska 
kvaliteten har en indirekt påverkan på huruvida en upplevelse av att använda ett 
system blir positiv eftersom den skapar förutsättningarna för den hedoniska kvaliteten 
(Hassenzahl, 2008).  

Resultaten från detta arbete visar hur en e-handelswebbsida kan förmedla en känsla av 
förtroende till användaren, vilket relaterar till vara-målen och den hedoniska 
kvaliteten. Likaså kan många av de svar som deltagarna uppgett såväl som ett antal 
rekommendationer sägas relatera till pragmatisk kvalitet och gör-mål. Detta då svaren 
och rekommendationerna handlar om vad användaren ska kunna göra med systemet, 
det vill säga webbsidan, och har därigenom en indirekt påverkan på förtroendet. 
Därmed visar resultatet från den här studien hur aspekter relaterade till gör-målen 
påverkar vara-målen, det vill säga förtroendet för e-handelswebbsidor, och hur de 
olika målen kan kombineras för att skapa en känsla av förtroende hos användaren. Ett 
sådant resultat kan användas av forskare såväl som av praktiker som vill undersöka 
relationen mellan målen i fallet med förtroende på en djupare nivå och/eller ta fram en 
design för en webbsida.  

Arbetet kommer främst att vara till nytta för forskare och praktiker inom området för 
design, däribland UX-design och förtroendeingivande design. UX kan sägas till viss 
del handla om att förmedla en viss känsla till användaren (Hassenzahl, 2008), 
däribland enkelhet, trygghet och förtroende, vilket gör resultat kring hur förtroende 
kan byggas hos användaren väldigt användbart inom just fältet för UX. Resultaten 
från detta arbete ger UX-designers en bättre inblick i hur förtroende kan skapas för 
webbsidor och kan även ge en idé om hur framtida forskning kan fortskrida. 
Dessutom kan det ge idéer kring hur andra känslor kan undersökas, vilket, 
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tillsammans med vad som inger förtroende, redan i ett tidigt stadie av designprocessen 
skulle ge kunskap kring hur användare känner för systemet som utvecklas.  

Arvola (2014) menar att en designprocess består av tre faser; konceptfas, 
bearbetningsfas och detaljeringsfas. I konceptfasen sker olika datainsamlingar som 
sedan används för att skapa koncept som sedan bearbetas under bearbetningsfasen och 
därefter finjusteras under detaljeringsfasen (Arvola, 2014).  

Med resultatet från denna studie skulle designers som arbetar med att ta fram e-
handelswebbsidor ha en idé om vad de kan inkorporera för aspekter i designen för att 
skapa förtroende hos sina användare redan i konceptfasen. Exempelvis kan aspekter 
såsom att det ska finnas relevant information samt att designen ska vara modern och 
se professionell ut inkorporeras i designen i ett tidigt stadie. Då designgruppen redan 
inkorporerat förtroendeingivande designaspekter vid ett tidigt stadie, sparas mycket 
tid och resurser under senare delar av processen då designgruppen inte behöver gå 
tillbaka till konceptfasen och göra om designen för att få med de förtroendeingivande 
aspekterna. Dessutom gör det faktum att de förtroendeingivande aspekterna är med 
från start det enklare för designgruppen att ändra i aspekterna under designprocessens 
gång i de fall deras användare har ytterligare synpunkter på vad som är 
förtroendeingivande.  

Resultaten från studien är även av intresse för utvecklandet av webbsidor utanför e-
handeln då även dessa vill skapa en känsla av förtroende bland sina användare. 
Exempelvis är det för informationssidor viktigt att användarna litar på informationen 
som presenteras och då skulle rekommendationen rörande webbsidans rykte vara 
lämplig för webbsidan att följa. Dock bör det poängteras att inte alla 
rekommendationer är direkt överförbara till andra webbsidor, utan vilka 
rekommendationer som är relevanta beror på vad det är för typ av webbsida. Vidare 
har denna studie inte undersökt i vilken utsträckning rekommendationerna är 
överförbara till andra sidor, men då studiens rekommendationer är baserade på vad 
deltagarna uppgett påverkar deras förtroende gentemot en e-handelswebbsida, är det 
rimligt att anta att de även är applicerbara på andra webbsidor.  

De rekommendationer som tagits fram baserat på de svar som framkom från intervju- 
och enkätdeltagare kan även agera som grund till framtida heuristiker. Att 
rekommendationerna inte på egen hand skulle utgöra heuristiker beror på att de skulle 
behöva undersökas utförligare och eventuellt kompletteras innan de kan agera som 
heuristiker. Exempelvis är det flertalet aspekter som skulle kunna vara 
förtroendeingivande som inte undersökts som ett resultat av studiens tidsbegränsning 
samt att rekommendationerna endast baserats på svaren från högskole- och 
universitetsstudenter och därmed inte inkluderar fler olika målgrupper.  

Vidare har inte rekommendationerna validerats genom ytterligare studier och det är 
därför inte lämpligt att placera dem som heuristiker utan fortsatt forskning. Dock bör 
rekommendationerna fortfarande följas då de på ett väldigt konkret sätt sammanställer 
de aspekter som studiens deltagare uppgett som viktiga aspekter för att de ska lita på 
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en e-handelswebbsida, vilket är varför de skulle utgöra en bra grund för heuristiker. 
Därmed kan rekommendationerna erbjuda företagen bakom webbsidorna värdefulla 
insikter kring vad som får deras användare att våga handla från deras webbsidor, 
vilket kan leda till ökad vinst för företagen samt att det på sikt kan uppmuntra andra 
företag att investera i sina webbsidor och därigenom skapa en ny standard för hur en 
e-handelswebbsida som går att lita på ska se ut. 

Sammantaget blir det vetenskapliga bidraget till fältet för UX en fördjupad förståelse 
för vad som inger förtroende hos användare samt att arbetet kan agera fallstudie som 
forskare kan dra lärdomar av när de planerar undersökningar gällande vad som inger 
en viss känsla hos användaren. Resultaten från detta arbete kan även användas av 
grafiska designers, vilka kan utnyttja kunskapen kring vad användare anser 
förtroendeingivande för att ta fram design för webbsidor och system som följer de 
förväntningar som användarna har gällande den grafiska utformningen. Dock är 
resultaten från denna studie ytterst begränsade gällande grafisk design då det inte 
nämnts mycket i resultaten annat än att en webbsida ska inge ett professionellt 
intryck. Därmed krävs vidare studier för att undersöka vad som inger ett professionellt 
intryck samt hur den grafiska designen kan användas tillsammans med övriga 
förtroendeingivande aspekter för att skapa en optimal design.  

6.2 Resultatdiskussion och reflektion 
Från resultaten i detta arbete kan det, som tidigare nämnt, utläsas att det finns flertalet 
aspekter som påverkar förtroendet för en webbsida och/eller företaget bakom den, 
däribland dess rykte, dess utseende och vilken information som finns på webbsidan. 
Vidare visade resultaten att svaren som uppgavs av intervju- och enkätdeltagare hade 
stor överensstämmelse, men att det fortfarande fanns viss variation mellan de båda 
gruppernas svar. Att det fanns viss variation kan ha olika förklaringar, exempelvis 
fick intervjudeltagarna och enkätdeltagarna lite olika frågor och frågeformuleringar. 
Dock var svaren från de båda deltagargrupperna, som ovan nämnt, väldigt lika, vilket 
visar på ett liknande tankesätt för de båda grupperna.  

Resultaten visade även på viss överensstämmelse mellan deltagare och litteratur. Att 
litteratur och deltagare inte var helt eniga kring vad som anses viktigt beror troligen i 
stor mån på begränsningen av vad som testades i denna studie då överensstämmelsen 
med litteraturen testades enbart utifrån sex påståenden, vilka var övergripande och 
därför utelämnade flertalet aspekter som nämndes i litteraturen. Därmed är det rimligt 
att anta att många aspekter utelämnades från deltagarnas svar eftersom de inte 
nämndes i frågorna. Dessvärre kan användandet av frågor för specifika 
förtroendeingivande aspekter agera ledande, samtidigt som det kan påminna 
deltagarna om en aspekt som de kanske annars glömt, vilket innebär att det för varje 
fråga noga bör reflekteras kring i vilken utsträckning den kan påverka deltagarnas 
svar.  

Det bör dock poängteras att de svar som samlades in från deltagarna var givande trots 
att påståendena var övergripande. I framtida studier vore det dock intressant att ta med 
fler frågor från litteraturen såväl som ändra upplägg på intervjun respektive enkäten så 
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de består av flera sektioner av frågor som fokuserar på olika aspekter i syfte att 
ytterligare och mer utförligt undersöka hur deltagarna förhåller sig till litteraturen. 
Arbetet var, som tidigare nämnt avgränsat till att endast innefatta den svenska e-
handelskulturen, vilket för studien innebar att alla deltagare skulle vara flytande i 
svenska och uppehålla sig i Sverige. Då deltagarna inte tillfrågats om boendesituation 
är det inte garanterat att alla som svarat faktiskt uppehåller sig i Sverige. Likaså kan 
det finnas en eller flera enkätdeltagare som inte är flytande i svenska, men som 
lyckats svara på enkäten ändå. Dock är det rimligt att anta att personer som studerar 
vid ett svenskt lärosäte bor i Sverige under studietiden samt att de som förstår enkäten 
tillräckligt bra för att svara på den, är flytande i svenska och därmed uppfyller 
studiens krav på deltagare.  

I detta arbete användes, som tidigare nämnt, ordet ”säkerhet” istället för ”förtroende”, 
vilket kan ha påverkat studiens resultat då ”säkerhet” och ”förtroende” har olika 
innebörd. Motiveringen till att ”förtroende” byttes mot ”säkerhet” var, som tidigare 
nämnt, att ”säkerhet” i samband med internet och teknologi är ett aktuellt ämne, vilket 
medför att deltagarna rimligen har en mindre subjektiv förståelse för ”säkerhet” än för 
”förtroende”. I vilken utsträckning bytet av begrepp har påverkat studiens resultat är 
svårt att avgöra då det inte gjorts en kopia av studien där begreppet ”förtroende” 
använts. Det kan dock argumenteras att säkerhet utgör en del av förtroende, vilket är 
varför den data som samlats in i detta arbete är relevant för frågeställningen trots att 
”säkerhet” användes i frågorna istället för ”förtroende”. I en kopia av studien vore det 
intressant att använda ”förtroende” istället för ”säkerhet” i frågorna för att se hur 
deltagarnas svar skiljer sig från resultaten insamlade i detta arbete. Likaså vore det 
intressant att se om ett pilottest av frågorna i enkäten skulle påverka vilka frågor som 
slutligen ställs till enkätdeltagarna och om det därigenom skulle påverka de svar som 
samlas in.  

Ytterligare en nämnvärd aspekt är att vid frågan gällande vikten av kompetens, fick de 
olika deltagargrupperna olika exempel på vad det kunde innebära, vilket troligen 
påverkat svaren som inkom i viss mån. Enkätdeltagarna fick ett exempel relaterat till 
datorer i kombination med ett exempel om husköp, se bilaga 2, medan 
intervjudeltagarna fick ett exempel som endast handlade om husköp, se bilaga 1, 
vilket är varför vissa svar från intervjudeltagarna nämner hus. Att just hus valdes som 
exempel var för att det utgjorde ett bra och konkret exempel, dock poängterades det 
vid varje intervju att påståendet om kompetens inte var begränsat till husköp utan 
avsåg e-handelsprodukter rent generellt.  

Anledningen till att enkätdeltagarna inte fick samma exempel berodde på att det flera 
gånger uppstod missförstånd med intervjudeltagarna då flera trodde att påståendet var 
avsedd för just husköp och inte för exempelvis elektronik. Därmed gjordes valet att 
komplettera exemplet med ett datorexempel i enkäten för att tydligt belysa att 
påståendet var generellt och inte begränsat till en viss produkt. Eftersom exemplen såg 
olika ut och flera intervjudeltagare specifikt nämnde hus, vilket de troligen inte gjort 
om det inte nämnts i exemplet, har resultaten påverkats i viss mån. Dock vidtogs 
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åtgärder för att deltagarna skulle svara på ett mer generellt plan, vilket betyder att trots 
det faktum att flera började prata om husköp som ett resultat av exemplet, har frågan 
även besvarats på ett generellt plan och därmed har exemplets påverkan inte haft 
någon betydande påverkan på resultatet.  

Då resultaten från arbetet ger svar på arbetets frågeställningar har det tillvägagångssätt 
som använts för att samla in data varit relevant för arbetet. Vidare har detta arbete en 
hög intern validitet då studien undersökt vad användare anser utgör 
förtroendeingivande aspekter för en e-handelswebbsida, vilket var den huvudsakliga 
frågeställningen. Det kan dock argumenteras att det som egentligen mätts i denna 
studie är vad deltagarna anser utgör en säker e-handelswebbsida. Enligt tidigare 
nämnt argument kan säkerhet ses som en del av förtroende, vilket är varför studien 
mätt det som skulle mätas trots att ordet ”förtroende” byttes mot ”säkerhet” i intervju- 
och enkätfrågorna. Därmed har arbetet trots utbytandet av begrepp en hög intern 
validitet. 

Generaliserbarheten för arbetet är relativt hög inom gruppen för studenter då intervju- 
och enkätsvar, trots insamlade från studenter vid olika lärosäten, var så pass lika 
varandra. Dock innebär detta inte nödvändigtvis att resultaten är generaliserbara till 
andra grupper i samhället, utan det skulle krävas vidare studier för att göra ett sådant 
påstående. Gällande huruvida upprepade mätningar skulle generera samma resultat är 
svårt att säga säkert, resultaten har redan visat att två grupper har överensstämmande 
syn på vad som inger förtroende, vilket talar för att upprepade mätningar skulle ge 
liknande resultat. Dock bör det tas i beaktning att vad som anses förtroendeingivande 
är väldigt subjektivt, vilket innebär att det lär finnas variationer i svar från gång till 
gång. Värt att poängtera är att resultatet inte har påverkats av den person som 
genomfört arbetet, vilket innebär att studien utan problem kan genomföras av en 
annan forskare och att resultatet, trots att det kan variera som ett resultat av 
subjektivitet, kommer vara i linje med resultaten från denna studie.  

6.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
Som tidigare nämnt har det i denna studie inte samlats in några personuppgifter från 
deltagarna annat än hur gamla de är och vad de studerar, vilket gör det ytterst svårt att 
identifiera deltagarna då det är väldigt begränsad information om dem. Det innebär att 
deltagarnas medverkan i studien inte kommer få några konsekvenser för deltagarna i 
deras privatliv eller i deras arbetsliv, vilket kunde ha varit fallet om deltagarna nämnt 
ett specifikt företag i ett negativt sammanhang och det gått att se att det var just den 
specifika personen som sa det. Ett exempel på en sådan konsekvens skulle kunna vara 
att deltagaren riskerar sin anställning hos företaget eller blir stämd av företaget för 
förtal. Hade ett specifikt företag nämnts i ett negativt sammanhang hade det även 
kunnat få stora konsekvenser för företaget då det finns risk att negativa rykten kring 
företaget och dess webbsida sprids och därmed påverkar företagets försäljning och 
dess marknadsvärde. I detta arbete har dock inget företag nämnts i en negativ 
bemärkelse, utan endast i en positiv sådan i deltagarnas exempel.  
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En nackdel med studier gällande hur webbsidor kan inge förtroende hos sina 
användare är att resultaten från studierna kan missbrukas, vilket även är fallet för 
denna studie. Resultaten från denna studie är visserligen i viss mån begränsade 
eftersom studien på grund av tidsbrist inte hade möjlighet att undersöka fler aspekter, 
men resultaten är fortfarande användbara och kan därför användas av företag ute efter 
att lura sina användare på pengar. Dock finns det även en positiv användning av 
resultaten, då de kan agera som grund för en ny standard gällande webbsidors 
utformning.  

En ny standard skulle kunna underlätta användandet för användarna som behöver 
lägga mindre tid och energi för att leta efter information samt att det kan bli enklare 
att avgöra vilka sidor som går att lita på och inte. Skulle resultaten missbrukas kan det 
dessvärre bli svårare att urskilja säkra webbsidor från osäkra webbsidor, dock skulle 
det i en sådan situation rimligen finnas andra, både nya och gamla sätt att urskilja om 
en webbsida är säker att använda. Därmed skulle sättet som resultaten kan missbrukas 
på gradvis begränsas allteftersom användare bli mer medvetna om vad som utgör en 
tillsynes säker sida och hur falska webbsidor kan identifieras som osäkra. Vidare har 
denna studie endast fokuserat på den svenska e-handelskulturen, vilket innebär att de 
resultat som framkommit inte nödvändigtvis stämmer överens med vad människor 
inom andra kulturer finner förtroendeingivande och därmed utgör ytterligare en 
begränsning för utsträckningen som resultaten kan missbrukas. Då det finns 
begränsningar för i vilken utsträckning som resultatet kan komma att missbrukas, kan 
det därmed sägas att fördelarna med studiens resultat överväger de nackdelar som 
finns. 

En etisk aspekt som studien inte tagit hänsyn till är inkluderandet av olika kulturella 
grupper, såväl som olika könsidentiteter och eventuella funktionsnedsättningar. De 
olika kulturella grupperna exkluderades som ett resultat av studiens avgränsning till 
svensk e-handelskultur, medan valet att inte fokusera på vad olika könsidentiteter 
anser förtroendeingivande gjordes på grund av den tidsbegränsning som fanns på 
arbetet då ett sådant fokus utöver de övriga resultaten skulle genererat för mycket data 
att bearbeta under den tid som fanns tillgänglig. Vilka aspekter som anses 
förtroendeingivande hos funktionsnedsatta inkluderades inte eftersom studien endast 
avgränsats till att inkludera studenter som deltagare. Dock finns det inget sätt att 
säkert veta huruvida någon av deltagarna hade en funktionsnedsättning då detta inte 
var något som deltagarna tillfrågades. Därmed är det möjligt att någon av studiens 
deltagare har en funktionsnedsättning och därigenom har inblick i vad en person med 
funktionsnedsättning ser som förtroendeingivande.  

6.4 Fortsatt forskning 
Vid fortsatt forskning vore det relevant att dels undersöka de aspekter som studenter 
finner förtroendeingivande på en djupare nivå samt undersöka vad olika grupper anser 
är förtroendeingivande. Exempelvis kan ett större åldersspann inkluderas såväl som 
olika könsidentiteter och människor med olika funktionsnedsättningar. Att undersöka 
vad olika grupper anser är förtroendeingivande ger dels en större förståelse för varför 
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olika grupper reagerar olika på olika system samtidigt som det ger möjligheten för 
jämförelser mellan grupperna. Denna kunskap kan sedan användas för att skapa 
system med en design som är inkluderande och inte utesluter grupper på grund av 
kultur eller funktionsnedsättningar och som på sikt kan bidra till ett mer jämställt 
samhälle. Vidare vore det även intressant att undersöka vad som faktiskt inger 
förtroende hos användarna snarare än vad användarna själva anser gör det. Detta då 
användandet av de faktiska aspekterna gör designen betydligt mer användbar och 
effektiv om den faktiskt inger förtroende snarare än motsatsen, vilket kan vara fallet 
med det som användarna själva uppgett. Dock behöver inte de aspekter som 
användare anser inger förtroende vara felaktiga, men det vore väldigt intressant att se 
hur användarnas åsikter ställer sig mot forskning kring de faktiska aspekterna och om 
resultaten överensstämmer eller ej.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjumanus 

Fråga om du får spela in intervjun, är bara du som ska lyssna på det inspelade materialet. 
 
Den data som samlas in genom denna intervju kommer att sammanställas för att sedan 
publiceras som en del av ett examensarbete. Alla intervjudeltagare är fullständigt anonyma så 
det kommer inte vara möjligt att koppla en individ till ett specifikt svar annat än via 
pseudonym. Du/ni som deltagare har rätt att avbryta intervjun närhelst du/ni vill och då 
kommer de svar du/ni angett/ varken sparas eller användas. (Om de är två: notera att intervjun 
inte behöver vara över för den andra deltagaren ifall en av er väljer att avbryta, utan då 
används bara materialet från den som inte avbryter intervjun). 
 
 
1. Hur gammal är du? 
 
2. Vilket program läser du? 
 
3. Har du någonsin köpt något från en webbsida och i så fall vilken typ av produkt har du 

köpt? (Om nej: Hur kommer det sig? Skulle du kunna tänka dig att handla via nätet någon 
gång och vad krävs för det? (Hoppa i så fall över nästa fråga)) 

 
4. Vilken typ av produkt brukar du oftast köpa?  
 
5. Hur ofta skulle du säga att du köper saker via nätet? Uppskattningsvis? 
 
6. Hur kommer det sig att du handlar på nätet istället för i en fysisk butik? 
 
7. Hur ställer du dig kring säkerhet vid köp via nätet? Är det något du brukar reflektera 

över? 
 

8. Anser du det viktigt att en webbsida du handlar ifrån känns säker? 
 
9. Hur avgör du huruvida en hemsida känns säker att använda? (ex. letar efter en speciell 

detalj) 
 
10. Skulle du köpa något från en webbsida som inte uppfyller de aspekter du just nämnt? 

Varför/varför inte? 
 
11. Skulle du säga att priset på det föremål du köper avgör hur noga du är med hur säker en 

webbsida känns att handla ifrån? 
 
12. Jag kommer nu nämna ett antal saker som kan anses viktiga för att man som konsument 

ska våga köpa något från en webbsida och så vill jag att du talar om vilka du personligen 
tycker är viktiga för att du ska lita på en webbsida, eller om ingen är det. 

12.a) Att webbsidan och/eller företaget bakom den har ett gott rykte 
12.b) Att en extern part har verifierat att webbsidan är säker att använda (t.ex. 
trygg e-handel) 
12.c) Att information och utseende på webbsidan är enhetliga, det vill säga 
genomgående på hela sidan 
12.d) Att webbsidan ser bra/modern ut 
12.e) Att den tillåter mig att köpa den produkt jag letar efter utan svårigheter 
12.f) Att den information som finns på webbsidan är publicerad av någon 
med kompetens inom området, exempelvis att en mäklare skriver 
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informationen om huset till salu snarare än någon utan utbildning inom 
området. 

13. Kan du motivera ditt svar? /Hur kommer det sig att du svarade så som du gjorde? 
 
14. Var det något av alternativen som du anser inte har någon betydelse för huruvida du vågar 

handla från en webbsida över huvud taget? Hur kommer det sig i så fall? (Ifall de bara 
säger vilka aspekter som är viktiga.) 
 

15. Är det någonting som du anser viktigt för att du ska våga handla från sidan, antingen som 
finns på webbsidan eller som indirekt är kopplad till sidan, som inte redan nämnts som du 
anser bör läggas till? 

 
16. Är det något du vill tillägga? 
 
Då tackar jag så hemskt mycket för din tid. Tack. 
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Bilaga 2 - Enkät 
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