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Vetenskaplig Sammanfattning 

Denna studie undersöker vilka webbkaraktärsdrag det är som skapar tillit respektive misstro 

till små E-handelssidor. Studien är inspirerad av en liknande studie som utfördes av Seckler 

et.al (2014) där de som resultat skapade 18 webbkaraktärsdrag som påverkar tillit och misstro 

hos webbsidor. Datainsamlingsmetoderna som användes för att utföra studien var en 

enkätundersökning och intervjuer för att få in kvalitativ och kvantitativ data. Totalt deltog 15 

personer i enkätundersökningen och 5 personer i intervjuerna. Deltagarna i 

enkätundersökningen var kunder eller besökare hos webbsidan som studien utfördes på och 

intervjuerna utfördes med nya besökare. Resultatet visade på att faktorer som Externa 

referenser, Design och Struktur, Funktionalitet och Erfarenhet är starka bidragande faktorer 

som skapar tillit. Starka bidragande faktorer som minskar tilliten till webbsidor är Design och 

Struktur, Funktionalitet och Information. Eftersom flertalet deltagare berättade något som 

berör erfarenhet hos företaget kan detta vara intressant att undersöka vidare på och kan leda 

till skapa riktlinjer för hur små E-handelssidor kan bli mer tillitsfulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: E-handel, webbkaraktärsdrag, tillit, tillitsfaktorer. Kunder i detta arbete beskriver 

användare av hemsidor där köp av produkter/tjänster/utbyten kan ske.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

E-Handelns explosiva utveckling 

De senaste åren har E-handeln världen över ökat explosionsartat. Med denna utveckling 

skapar det nya utmaningar för företag när det gäller att skapa och behålla kunder, en viktig 

faktor som bidrar till detta är begreppet tillit. Detta har blivit allt mer vanligt då det 

uppkommer fler och fler företag samt webbsidor som vill sälja produkter och hur kan då en 

konsument veta vilken webbsida denne kan lita på? E-handelssidor samlar idag på en massa 

information om kunden men även besökare i form av bankuppgifter, personuppgifter etc. 

vilket kan leda till att konsumenter upplever misstänksamhet eller obehag när de besöker vissa 

webbsidor.  

Vad är då tillit? Tillit kan beskrivas som ett påstående mellan två eller flera parter som i sin 

tur kan lita på varandra. Den vanligaste sortens tillit är överlevnadstillit som betyder att du 

som person kan lita på att de runt omkring dig hjälper dig att överleva, exempel på detta är när 

ett barn föds där barnet är i ständigt behov av hjälp från sin familj. Tillit byggs upp med tiden 

mellan parter men ett starkt första intryck är alltid bra. När det sedan gäller tillit till webbsidor 

pekar tidigare forskning på faktorer som storlek på företaget, kompetensen eller samhällets 

syn på företaget faktorer som spelar stor roll i hur stark tilliten är till vissa företag, ett starkt 

exempel på detta är det världsledande företaget Amazon som år 2017 uppskattningsvis 

tjänade 177 miljarder dollar.  

Ökningen inom E-handeln beror starkt på en faktor; antalet mobilanvändare. Idag finns det 

närmare 5 miljarder mobilanvändare världen över och detta har lett till att tillgången till 

internet samt webbsidor ökat markant. Idag kan i princip vem som helst med en mobiltelefon 

och en internetuppkoppling köpa produkter via internet. 

Samtidigt som ökningen av mobilanvändare och trafik till E-handelssidor, ökar även 

utmaningarna för de mindre företagarna, dessa små företag måste ha webbsidor som skapar 

tillit då de inte har utomstående faktorer som storlek eller popularitet. För att undersöka vad 

det är som gör att konsumenter upplever tillit eller misstro, utfördes en studie på en liten E-

handelssida med mål om att finna information som fokuserar på små E-handelssidor, jämfört 

med tidigare forskning som fokuserat på större och mer välkända webbsidor. 

Den bästa källan för svar finns hos konsumenter 

För att få reda på vad som gör en liten E-handelssida tillitsfull eller mindre tillitsfull användes 

två vanliga metoder, en enkätundersökning som kan skickas ut till många personer och 

intervjuer via verktyget Discord för att få in detaljerade svar samt att dessa kompletterar 

varandra på ett bra sätt. Enkäten skickades ut till webbsidans kunder och besökare, den 

innehöll två frisvarsfrågor där deltagaren fick skriva fritt om vad som gör webbsidan 

tillitsfull, följt av ett par flervalsfrågor. Intervjuerna utfördes med nya besökare hos 

webbsidan där den indelande delen ställdes generella frågor om deras E-handels vanor. I den 

andra delen fick deltagaren som uppgift att gå in på webbsidan och allteftersom ställdes 

frågor.  
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Vilka faktorer skapar då tillit? 

Resultatet av studien visade på att det finns många faktorer som spelar roll när det gäller att 

skapa tillit. Samtliga 5 intervjudeltagare anser att Säkra tredjepartstjänster för betalning, 

Säkerheten på webbsidan, kommentarer från tidigare kunder/besökare och Storlek på 

företaget är faktorer som spelar vital roll när det gäller att skapa tillit till en webbsida. 4 av 5 

deltagare svarade sedan att Igenkännbarhet, erfarenhet hos företaget och att webbsidan 

fungerar bra, är faktorer som också spelar stor roll i att skapa tillit.  

… och vad skapar misstro? 

När deltagarna pratade om de negativa faktorerna, gällde en stor majoritet av svaren den lilla 

E-handelssidan de nu fick i uppdrag att besöka. Alla deltagare svarade att en oorganiserad 

webbsida och inget sammanhängande tema var de faktorer på webbsidan som gjorde att de 

upplevde sidan mindre tillitsfull.  

Det denna studie har visat på är att små E-handelssidor som delar aspekter med testwebbsidan 

har stora utmaningar när det gäller att skapa tillit till besökarna och potentiella kunder, detta 

är speciellt viktigt i den växande marknaden.   
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1. Inledning 
E-handel har de senaste åren blivit alltmer vanlig då fler företag börjat inse att sälja produkter 

via Internet når ut till en större grupp av människor och att utbudet kan vara större. Denna 

trend har skett på grund av att smarta telefoner, läsplattor och datorer blivit allt vanligare 

vilket i sin tur lett till att fler personer är uppkopplade till Internet och kan utföra köp när som 

helst (Davidsson & Thoresson, 2017). Enligt statistik från Statista (2018) finns det 

uppskattningsvis 4,93 miljarder mobilanvändare i världen år 2017 och ökas konstant då fler 

personer får tillgång till mobiler. Samtidigt som det tillkommer fler mobilanvändare blir E-

handelsmarknaden större där stora företag som Amazon ökat sin omsättning med ungefär 40 

miljarder USD mellan 2016 och 2017. Sedan 2010 har Amazons omsättning ökat med 140 

miljarder USD (Statista, 2018).   

Att E-handeln blivit större kan dels bero på att det blivit fler användare mobiler, datorer etc. 

men även att fler blir utsatta för reklam från olika E-handelssidor vilket i sin tur leder till att 

fler blir medvetna om att en webbsida säljer de produkter de vill åt.  

I och med att marknaden blivit större har det även gett upphov till att konkurrensen mellan 

olika E-handelsföretag ökat och skapar en press att få nya kunder och behålla nuvarande 

kunder (Corbitt et.al, 2003).  

Ökningen av E-handelssidor på nätet har även skapat nya områden som fokuserar på att skapa 

bättre användarupplevelser och för att fånga nya och behålla nuvarande kunder. Ett av dessa 

områden som denna uppsats kommer att fokusera på är tillit. Tillit inom E-handel är en vital 

del då företagen bakom E-handelssidornas mål är att sälja sina produkter och tjäna pengar, ju 

fler kunder de har desto mer pengar kan de tjäna. Kunder som utför sina köp via Internet 

måste ha en hög grad av tillit för att ge ut sin personliga information som bankuppgifter eller 

personnummer. Att skapa denna tillit mellan kund och E-handelssida sker på enbart några 

sekunder och det är då viktigt för E-handelssidan att under de första sekunderna visa på att det 

är en legitim webbsida och som är tillitsfull. Tillit är den faktor inom E-handeln som Corbitt 

et.al (2003) anser vara faktorn som skapar konsumentaktivitet då fler litar på webbsidan och 

utför sina köp där istället för en annan E-handelssida.  

Säkerhet och integritet har de senaste åren varit en viktig faktor i skapandet av tillit. En E-

handelssida som upplevs säker och inte använder en kunds personliga information till något 

annat än det som den samlades in för, har varit en bidragande faktor till att E-handelssidor 

blivit bättre. Säkerheten på E-handelssidor och webben generellt är något som diskuterats 

kring (Corbitt et.al, 2003) och är en faktor som börjat få en större roll på Internet eftersom 

risker finns att ens personuppgifter kan hamna personer vars avsikt är att utnyttja eller skada 

personen exempelvis ekonomiskt genom att stjäla personens pengar.  

Att säkerställa att en E-handelssida är legitim kan i dagsläget ske på olika sätt. Seckler et.al 

(2014) skriver att en av deras deltagare sökte upp en E-handelssida på Internet för att se vad 

andra personer tyckte och tänkte kring den hemsidan för att själv bilda en uppfattning och 

sedan ta beslutet om personen i fråga skulle använda webbsidan. Ett annat sätt är att få 

kommentarer från vänner eller familj som tidigare använt en E-handelssida. Ett tredje sätt att 

själv gå in på en E-handelssida och skapa en uppfattning kring webbsidans gränssnitt, 

funktionalitet och legitimitet.  
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Tillit är enligt Simpson (2012) en svårdefinierad term som kommer användas i detta arbete 

och som delar karaktärsdrag med andra områden. Vad tillit är och hur det definieras 

presenteras i avsnitt 2.3 Vad är tillit. 

Som en UX-designer är det viktigt att designa gränssnitt som användare finner vara 

användbara (Eng. ”Useful”) och som skapar tillit eftersom användbarhet (Eng. ”Usability”) 

är en faktor som i sig skapar tillit. Användare av produkter finner användbarhet vara en viktig 

faktor då det visar på att webbsidan tänkt på användarna. Interaction Design Foundation 

(2016) har skapat ett diagram med webbsidors användbarhets heuristiker som ska fungera 

som ett ramverk när användbarhetstest på webbsidor utförs, en av dessa heuristiker är Tillit 

och trovärdighet (se Bilaga 3) som stärker påståendet att tillit och användbarhet har en 

koppling. 

Denna uppsats kommer att fokusera på olika faktorer som påverkar tillit inom E-handel, men 

det tillkommer även generella faktorer som påverkar andra sorters webbsidor eftersom 

studierna som används skapade generella karaktärsdrag över flera sorters webbsidor. 

Detta arbete kan ha en stor inverkan på små E-handelsföretag då informationen som 

presenteras och studien som kommer utföras kan ge viktigt information som företagen kan ta 

del av och utveckla sin verksamhet så att deras webbsidor kan bli mer tillitsfulla.  

  



  Jesper Soljamo b15jesso 

 3 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer relevant litteratur att presenteras där det börjar med vad UX är för 

något, följt av E-handel och definitioner som kommer användas vid detta arbete. Därefter 

kommer området Tillit att presenteras och hur det hör ihop med UX med en fördjupning i vad 

som påverkar tillit utifrån tidigare studier. 

2.1 User Experience  
I detta avsnitt kommer UX att beskrivas, en kort historia om vart UX kom ifrån och vilken 

roll UX har inom E-handel. 

User Experience (UX) är ett område som kombinerar områden som kognitionsvetenskap, 

design och IT för att skapa nya produkter med fokus på användare och att uppfylla 

användarens behov. UX är ett område som härstammar från Människa-Datorinteraktion 

(MDI) (eng. ”Human-Computer Interaktion”) som blivit alltmer utforskat och skapat sig en 

stor grupp av specialister som arbetar med detta område (Fitton et.al, 2014).  

Att uppfylla användares behov kan genomföras på olika sätt, exempel på detta är genom 

användbarhetstester där en produkt eller en tidig version av produkten testas med den 

representativa målgruppen för att exempelvis finna potentiella problem eller vilken 

information som ska visas vid ett visst skede i flöde och även få in användarnas synpunkter 

om produkten för att sedan kunna förbättra produkten innan lansering. Detta tenderar att ske 

iterativt för att förfina produkten och att förhindra att det kommer finnas fel när produkten väl 

lanseras. Det är också viktigt att identifiera vilka behov användarna har samt i vilken kontext 

produkten kan användas i (Arvola, 2014).  

UX är även ett relativt nytt område som ännu har outforskade områden och kämpar ständigt 

med att finna en definition som forskare och praktiker kan enas kring (Law et.al, 2009). UX 

har fått mycket uppmärksamhet ifrån MDI då både forskare och praktiker kommit fram till att 

det traditionella användbarhetsramverket som används inte är tillräckligt och att det ramverket 

har sina begränsningar (Law et.al, 2009). Detta har lett till att allt fler vill adoptera UX och 

använda det på ett sätt som passar dem vilket i sin tur lett till att det nu finns många 

definitionsfrågor. Inom UX är det svårt att skapa en klar definition som stäcker sig över hela 

området eftersom UX handlar mycket om dynamiska koncept, känslor, estetik och tidigare 

upplevelser (Law et.al, 2009). Det är svårt att kunna sätta en klar definition när ett område 

handlar om det subjektiva hos människor då det inte kan appliceras på alla berörda människor 

eller en stor mängd av de berörda. En annan utmaning som finns med att försöka skapa en 

klar definition är att UX är ett splittrat område med många och svårförstådda teoretiska 

modeller som pragmatism, känslor, affektion, värde, upplevelse och skönhet (Law et.al, 

2009).  

UX har de senaste åren fått mer fäste inom akademiska områden och flera företag har börjat 

inse att UX är en viktig del i verksamheten och för att kunna skapa nya produkter som tar mer 

hänsyn till vad användare behöver (Fitton et.al, 2014). Inom E-handel har UX fått mer tillit då 

aspekter som både UX och E-handel värnar om som säkerhet och tillit har blivit allt vanligare 

och kunder vill känna sig säkra när de handlar produkter online (Findahl, 2010; Law et.al, 

2009; Sundström, 2005).  
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2.2 E-handel  
E-handeln (eng. ”E-commerce”) som är förkortningen till Elektronisk-handel (eng. 

”Electronic Commerce”) och menas med att ett företag eller en konsument köper, säljer eller 

byter varor, tjänster eller information via Internet (Corbitt et.al, 2003). E-handeln kan delas 

upp i två kategorier utifrån en konsuments perspektiv, nätauktioner och nätbutiker. 

Nätauktioner är utbyte eller köp mellan privatpersoner, exempel på detta är att en säljare vill 

sälja sin bil och lägger upp en annons på en webbsida såsom Blocket.se där kunder sedan får 

buda på bilen för att sedan vinna budgivningen och då sker affären mellan säljaren och den 

vinnande kunden. Det finns dock undantag där säljaren kan sätta ett fast pris som en kund kan 

betala för att få köpa varan direkt. 

Nätbutiker är företag som utför verksamhet genom Internet. Nätbutiker är som vanliga butiker 

där en kund kan söka efter varor, jämföra och eventuellt köpa produkten. Dessa köp sker mot 

ett företag och kan anses vara mer säkra än nätauktioner (Kim & Ahn, 2005), exempel på vad 

nätbutiker säljer är kläder, kosmetik och teknologi.  

 

E-handeln har de senaste åren växt och blivit allt mer populära för företagare och 

privatpersoner. Dock var detta inte fallet i början av E-handelns livstid. Detta var på grund av 

att Internet inte var lika etablerat i samhället som det är i dagsläget och att personer blivit mer 

vana vid Internet samt fått mer tillit för det (Gefen, 2000). I Sverige har E-handel ökat och 

siffror från 2013 visar på att 57 % av den svenska befolkningen mellan 16-74 år gamla har 

handlat någonting via nätet för privatbruk, jämfört med andra länder som Portugal där siffran 

ligger på 15 % visar stora skillnader mellan E-handeln i olika länder i Europa (Oliveira et.al, 

2017). De beskriver att den stora skillnaden mellan Portugal och länder som Sverige är att 

kunskapen och tilliten för E-handel är mycket lägre i Portugal. Detta beror bland annat på att 

det är färre användare av mobiler, datorer och läsplattor i Portugal  

E-handeln har även gjort det enklare för företagare att kunna sälja sina produkter då 

transaktioner sker automatiskt vid köp istället för manuellt som i en traditionell affär (Kim & 

Ahn, 2005). Företag har sett hur effektivt och viktigt detta är för konsumenten då de kan 

erbjuda fler föremål och ger säljare mer möjligheter till att nå ut till potentiella kunder (Kim 

& Ahn, 2005). 

En rapport om svenskar och Internet från 2017 säger att nio av 10 svenskar har E-handlat och 

att detta har blivit större då betalapplikationen Swish blivit vanligare och mer etablerat i det 

svenska samhället (Davidsson & Thoresson, 2017). Det är ungefär 80 % av den svenska 

befolkningen med en smart mobil som använder Swish vilken är en ökning med 36 % från 

2015 (Davidsson & Thoresson, 2017). Förutom Swish använder även svenskarna internetbank 

för att kolla upp sin ekonomi, skicka pengar till andra konton, skicka pengar till andra 

behöriga och även betala varor. 98 % av åldersgruppen 26-55år utföra sina bankärenden via 

sina respektive bankapplikationer och i just den åldersgruppen är det 94 % av dem som 

betalar sina räkningar via Internet.  

SCB (2016) visar i en rapport från 2016 att E-handeln blivit allt viktigare för större företag 

och att större företag använder sig mer utav E-handel än mindre företag. De största 

branscherna för E-handeln år 2016 är enligt SCB (2016) transport- och magasinföretag och 

tillverkningsindustrin.   
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2.2.1 Stort och Litet E-handelsföretag 

Att finna en definition till ett litet företag kan vara eftersom det finns många olika sorters små 

företag. Bolagsverket i Sverige har presenterat villkor som ett större företag måste uppfylla 

för att kallas ett stort företag. Dessa villkor är följande: 

• Fler än 50 anställda 

• Mer än 40 miljoner i balansomslutning 

• Mer än 80 miljoner i nettoomsättning.  

• Företaget är börsnoterat eller 

• Är en auktoriserad marknadsplats eller 

• Någon annan reglerad marknad.  (Bolagsverket, 2012)  

Företag som inte når upp till dessa krav kategoriseras som mindre företag eller mindre 

koncerner och likt stora företag finns det skillnader mellan dem i form av antal anställda, 

kapital och omsättning. Att karaktärisera ett mindre företag kan vara svårt eftersom faktorer 

som antal anställda eller kapital spelar en stor roll. Ett exempel på detta är att ett företag med 

fem anställda och en omsättning på 200 000 sek/år och ett företag med 30 anställda och 

omsätter 5 miljoner sek/år. Båda företagen klassas enligt Bolagsverket (2012) som mindre 

företag. Därför karaktäriseras ett mindre företag i detta arbete med följande karaktärsdrag. 

• 1-5 anställda. 

• Kundbas på minst 200 personer i månaden. 

• Nettoomsättning 0-2 miljoner sek/år. 

• Ej börsnoterat eller auktoriserad marknadsplats. 

• Utför primärt handel via Internet. 

 

2.3 Vad är tillit 
Tillit kan förklaras som ett osynligt påstående som finns mellan två eller flera parter som 

mellan två personer. Tillit är något som byggs upp mellan parterna med tiden och är även 

något som inte pratas om mellan partnerna då det kan uppfattas som negativt vilket bryter ned 

tilliten (Simpson, 2012). Att känna tillit till människor är något som funnits inombords sedan 

födseln, redan från livets början har människor varit tvungna att förlita sig på andra och är en 

generell term som den överväldigande majoriteten av människor har en stark koppling till. 

Inom de flesta familjer är tilliten till varandra hög och är även svår att bryta jämfört med tillit 

till andra människor (Eckel & Wilson, 2004). Att kunna lita på andra kan ses som ett utbyte 

av olika element som båda parterna har som inte den andra har. Eckel och Wilson (2004) 

skriver att tillit är relaterat till risk, hur kan person A kunna lita på att person B betalar tillbaka 

pengarna för ett lån? I detta fall beror det på vilket beteende som person B haft under 

parternas interaktioner vilket är en viktig del i skapandet av tillit. Tillit kan karaktäriseras som 

en blandning av osäkerhet, sårbarhet och beroende. Dessa karaktärsdrag är viktiga inom E-

handel eftersom en kund på internet inte kan se vem som tar emot pengarna vid betalning av 

produkter eller se hur säljaren ser ut (Corbitt et.al, 2003).  

Beteende är en viktig faktor när det talas om tillit vilket även nämnts av Seckler et.al (2014) 

och Eckel & Wilson (2004) där beroende på ens beteende, ökas och sänks tillitsnivån mellan 
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parterna. I vissa fall kan det hända att en part har en hög tillitsnivå till den andra parten, men 

inte tvärtom.  

I slutändan är tillit en subjektiv term som har många olika användningsområden och 

definitioner, men i grund och botten har de faktorer som överensstämmer, bland annat 

beteende, trovärdighet, risk, förhållande, sårbarhet, osäkerhet och beroende (Corbitt et.al, 

2003; Eckel & Wilson, 2004; Simpson, 2012).   

2.4 Tillit och UX 
Tillit (Eng. ”trust”) är ett begrepp som är svårdefinierat då beroende på att olika 

forskningsområden använder tillit på olika sätt (Wang & Emurian, 2004; Simpson, 2012). 

Detta har varit en stor utmaning för forskare då de är oense om de mest grundläggande 

begreppen för tillit vilket i sin tur leder till att andra forskare kommer fram med sina egna 

förslag på en definition som ännu fler inte håller med om eller som helt saknar en grund 

(Wang & Emurian, 2004; Seckler et.al, 2014).  

Tillit är även en grundläggande faktor i många sorters interaktioner mellan människor, men 

även med andra artefakter som kan anses vara interaktiva som datorer eller webbsidor 

(Seckler et.al, 2014). För att tillit ska kunna skapas och behållas måste det finnas minst två 

parter, en part som förlitar (Eng. ”trustor”) och en som blir förlitad (Eng. ”trustee”) (Seckler 

et.at, 2014; Kim & Ahn, 2005; Simpson, 2004). Mellan dessa parter sker tilliten och det kan 

båda ökas och sänkas mestadels beroende på hur den förlitade agerar. Seckler et.al (2014) 

skriver att inom online-tillit behövs det bara byggas eller skapas om det finns någon risk 

involverad, exempel på detta kan vara att handla något på nätet där risken finns att kunden 

(förlitaren) köper en produkt från en webbsida (den förlitade) utan att du får något trots att 

betalning skett (Cyr, 2014; Kim & Ahn, 2005; Seckler et.al, 2014). Inom E-handeln har det 

visat sig vara viktigt att skapa tillit hos kunden för att få dem att utföra köp hos webbsidan 

(Seckler et.al, 2014), dela vidare webbsidan och återkomma. 

Tillit är enkelt att skapa och blir starkare med tiden, däremot är det väldigt svårt att få tillbaka 

tilliten hos kunder om de någon gång förlorar tillit gentemot E-handlaren (Lanford & 

Hübsher, 2004). Om en kund köper produkter från en särskild webbsida under en längre tid, 

eller att kunden bara använder webbsidan och blir familjär med den, tenderar tilliten att öka 

(Lanford & Hübsher, 2004). Detta kan ses som att båda parterna blivit vana vid varandra och 

känner varandra. 

Användbarhet är en viktig beståndsdel i UX och bidrar till att skapa mer tillit till E-

handelssidor. En webbsida som aktivt tagit in användbarhetsaspekter i åtanke, hjälper 

användare i deras sökande på webbsidan och skapar en miljö som kunden känner sig säker i. 

Det kan handla om att ha enkla saker som att inte ha brutna länkar, information som inte är 

aktuell, hjälpmedel som leder till en mindre säker miljö och minskar samtidigt tilliten (Seckler 

et.al, 2014; Sundström, 2005). 

Tillit och säkerhet är faktorer som stödjer varandra inom E-handel. Den ena kan inte finnas 

utan den andra och de bidrar både positivt och negativt till varandra. Om tilliten till en E-

handelssida minskar, minskar även kundens uppfattning av sidan, om tilliten ökar, får 

användaren en bättre uppfattning av webbsidan (Sasse, 2005). Det samma gäller för 

säkerheten, om säkerheten är bristfällig eller inte existerar, upplever kunder mindre tillit till 

sidan. Enligt Bilgihan (2016) är tillit den faktor viktigaste faktorn i att bibehålla lojaliteten, 

men även tilliten till webbsidor. Bilgihans (2016) utförde en enkätstudie med 2500 deltagare 
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födda mellan 1980 och 1995 där resultatet av studien visade på att de två viktigaste faktorerna 

gällande deltagarnas upplevelse med i detta fall hotellwebbsidor var tillit och hotellens 

varumärke. Dessa två korrelerar väl med Seckler et.al (2014) då de även fann att dessa två 

faktorer är viktiga i att skapa och bibehålla tillit. 

För att summera, tillit är en viktig faktor i att skapa en bra användarupplevelse och inom E-

handel översätts det till kundupplevelse då kunder är de primära användarna. Tillit är en av 

flera faktorer som bidrar till att skapa bra UX som bra användbarhet. Användbarhet i detta fall 

bidrar i sig till ökad tillit. Sedan finns det faktorer som påverkar tillit vilket berörs i ”2.5 

Faktorer som påverkar tillit” 

2.5  Faktorer som påverkar tillit 
Studier har visats att personer som besöker webbsidor endast befinner sig på dem i ett par 

sekunder för att få en överblick av webbsidan och tar sedan ett beslut om de vill fortsätta vara 

kvar eller söka sig till någon annan webbsida (Lowry et.al, 2014). Det är därför viktigt för 

webbsidor och speciellt E-handelssidor att skapa ett bra första intryck och visa att det är en 

legitim sida (Lowry et.al, 2014). Goi (2012) skriver att ett av de vanligaste kriterierna en 

webbsida måste uppnå för att kunna vara övertygande, som i sin tur leder till att personer 

stannar kvar på webbsidor, är trovärdighet (Eng. ”Credibility”). I detta fall är målet med en 

webbsida att övertyga en besökare om att sidan är legitim då målet med E-handelssidor är att 

få kunder att utföra köp. En term som Lowry et.al (2014) använder för att beskriva ett första 

intryck (en webbsida i detta fall) är yttre trovärdighet (Eng. ”Surface credibility”). Termen 

bygger på subjektiva bedömningar som personer gör första gången de stöter på någonting nytt 

eller annorlunda, exempelvis hur en webbsida är uppbyggd, färgval, hur en persons hår stil är 

etc.  Dessa val sker på ett par sekunder vid interaktionens start och är svåra att ändra på vid ett 

senare tillfälle (Lowry et.al, 2014). 

Seckler et.al (2014) utförde en studie där de ställde en öppen fråga till deltagarna som lyder 

”Tänk på ett tillfälle där du kände dig misstrogen när du använde en webbsida, till exempel en 

informationswebbsida, ett socialt nätverk eller en online butik. Försök att vara så precis och 

detaljerad som du minns det.” 

103 av deltagarna som deltog och som motsvarar ungefär hälften av alla deltagare fick berätta 

om en historia om när de kände exceptionell tillit till en webbsida och resterande 118 

deltagare fick berätta om en historia om när de kände sig misstänksamma mot en webbsida. 

Fördelningen på deltagarna var 49 % kvinnor och 51 % män och samtliga var från USA. 

Målet med denna studie var att finna vilka karaktärsdrag som gör en webbsida tillitsfull och 

misstänksam. Utifrån den data de samlade in och efter analysarbetet var avklarat skapade de 

18 karaktärsdrag som skapar tillit och misstänksamhet (se Bilaga 1). Seckler et.al (2014) 

kartlade även vilka sorters webbsidor som deltagarna berättade om eller vilken sorts webbsida 

det var. Av de som fick skriva en misstänksam historia var det 44 av 118 som berättade om en 

upplevelse med E-handelssidor vilket motsvarar 37,2 % av den gruppen. I den andra gruppen 

var denna siffra en aning högre, 49 av 103 deltagare vilket motsvarar 47,6 % av gruppen, 

berättade om en upplevelse där de kände tillit till en E-handelssida. Seckler et.al (2014) 

berättar inte varför detta var skälet, men att många berättelser tar upp grafiska aspekter vilket 

gjorde att de antingen kände misstänksamhet eller tillit till webbsidor såsom strukturen och 

det visuella. Vissa deltagare beskrev att de kände tillit till webbsidor eftersom de var stora och 

välkända varumärken vilket även Lanford & Hübsher (2004); Kim & Ahn (2005); Cyr (2014); 
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Gefen (2000) beskriver i sina artiklar. Att stora och välkända varumärken skapar tillit beror 

mestadels på att då många använder ett visst varumärke skapar det en säkerhet kring 

varumärket som mindre välkända varumärken har. Ett välkänt varumärke i detta fall betyder 

inte enbart att det säljs många produkter, utan det kan även ha och göra med namnet på 

varumärket, kvalitén på produkterna och kompentensen hos de anställda (Seckler et.al, 2014).  

Seckler et.al (2014) fann i deras studie att de faktorer som spelar störst roll i skapandet av tillit 

till webbsidor är personliga och sociala bevis (26.2% av deltagarna nämnde dessa faktor) samt 

innehållet (46.6 % av deltagarna nämnde denna faktor) på webbsidan. Personliga och sociala 

bevis betyder att användare eller vänner har tidigare haft goda erfarenheter hos en webbsida 

och agerar då som en mellanhand mellan webbsidan och potentiella nya användare. Detta kan 

länkas tillbaka till där människor tenderar att ha ökad tillit till vänner och familj och om de 

talar väl om en webbsida ökar det samtidigt tilliten till webbsidan. Skillnaden mellan bevis 

från vänner och användare av webbsidor är att användare söker upp kommentaren och 

betygsättningar på webbsidan för att se vad andra användare tycker och tänker kring en 

hemsida, detta kan göras på webbsidan i sig eller på externa webbsidor. Att se webbsidors 

betyg och kommentarer från andra var mestadels inriktad på E-handelssidor för att 

användaren ville säkerställa att webbsidan var pålitlig.  

Innehållet på webbsidor som är den största faktorn i skapandet av tillit handlar om säkerhet, 

märke, expertis och till sist policyn. Säkerheten på en webbsida är en viktig faktor då studiens 

deltagare var rädda för att deras information skulle användas till något annat än vad 

webbsidan samlade in den för (Seckler et.al, 2014).  

2.5.1 De 18 webbkaraktärsdragen  

Seckler et.al (2014) utförde en studie för att finna karaktärsdrag hos webbsidor som skapar 

misstro och tillit. Studien som utfördes med 221 enkätdeltagare ledde till att de skapade totalt 

18 webbkaraktärsdrag som bidrar till skapandet av tillit och misstro (Seckler et.al, 2014) 

genom att analysera data och gruppera svar som liknar varandra och således framkom 

karaktärsdragen. Webbkaraktärsdragen kommer vara av stor nytta under arbetet då de 

fungerar som riktlinjer och validering av resultaten som kommer insamlas. 

Webbkaraktärsdragen presenteras i samma rangordning som den originella listan, tillsammans 

med översättning och en kort beskrivning om respektive webbkaraktärsdrag.  

Visual design – Visuell design = Användning av färger, upplägg, komplexitet och fotografier.  

Security signs – Säkerhets tecken = säkerhetsaspekter som lösenord, autentiseringsfrågor eller kommunikationsprotokoll (ex. 

http, https). 

Privacy: secondary use – Integritet: andrahands användning = Användare är rädda att information används för mer än vad de 

samlas in för. 

Usability – Användbarhet = Effektivitet i uppgiftsflödet, navigation och länkar. 

Pop-ups/ads – Pop-up reklam = Pop-ups och ljud reklam. 

Privacy: collection – Integritet: insamling = Användare är oroliga över att webbsidan samlar in information. 

Implausible promises – Osannolika löften = Löften som deltagare/användare inte tror på kan hållas.  

Users’ social proof – Användares sociala bevis = Betygsättning och recensioner.  

Customer service – Kundtjänst = Tillgängligheten av kundtjänst samt tillhandahålla service till kunder efter köp. 

Image/brand – Varumärke = Webbsidans varumärke. 
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Expertise – Expertis = Kompetens och professionell kunskap. 

Prior experience – tidigare erfarenheter/upplevelse = Tidigare erfarenheter på samma sida. 

Content – Innehåll = Trovärdig, korrekt och uppdaterad information. 

Friends’ social proof = Vänners sociala bevis = Rekommendationer från kollegor, vänner eller familjemedlemmar.  

Demands – Krav = Webbsidan kräver att få dela en länk, ladda ned mjukvara eller skapa ett konto för att få tillgång till 

webbplatsen eller en tjänst.  

Web address – Webbadress = Domännamn eller webbsidans namn. 

Policy – Policy = Policy, generella villkor. 

Real-world link – Verklighets-länk = Information ägaren av webbsidan eller till en verklig, fysisk butik.  

Det som gör dessa webbkaraktärsdrag relevanta för denna studie är att vissa har likheter med 

redan existerande delar inom UX. De första exemplen som presenteras är likheter med en 

expertutvärdering som heter Heuristisk Utvärdering (HU). HU består av 10 stycken kriterier 

eller ”tumregler” som kan användas för att utvärdera hur användbar en produkt är och sätter 

betyg från 0 (kosmetiskt problem) till 4 (katastrof, måste åtgärdas) (Arvola, 2014). Vissa av 

likheterna är bland annat heuristiken ”Enkel och naturlig dialog” och webbkaraktärsdraget 

”Innehåll”. Dessa är lika eftersom de båda handlar om informationen på webbsidan där 

relevant information endast ska visas och sällan använd/irrelevant information inte ska visas. 

”Enkel och naturlig dialog” kan även kopplas till webbkaraktärsdraget ”Användbarhet” där 

likheten finns i att informationsflödet ska vara i logisk och effektiv ordning, vare sig det gäller 

länkar till andra delar eller hur ett köp ska gå till.  

Desto fler likheter finns det mellan webbkaraktärsdragen och Sundström (2005, 338) bok 

”Användbarhetsboken” där Sundström skriver bland annat att det tydligt ska finnas angett 

vem som är ansvarig för webbsidan vilket är likt det sista webbkaraktärsdraget ”Verklighets-

länk”, men går även djupare in på att det även ska var tydligt om vem som står bakom 

informationen på webbsidan. Sundström (2005) skriver även han, likt webbkaraktärsdraget 

”Innehåll” och HU regeln ”Enkel och naturlig dialog” att information ska vara tydlig och 

uppdaterad. Sundström (2005) tar, jämfört med HU, upp mer om säkerheten kring webbsidor 

vilket är likt de två vanligaste tillitsfaktorerna i Seckler et.al (2014) studie, nämligen 

”Säkerhets tecken” och ”Integritet: andrahands-användning”. Till exempel finns likheten att 

Sundström (2005, 343-344) anser att det är viktigt att berätta vad de uppgifter som samlas in 

ska användas till/för, berätta eller visa hur informationen/personen skyddas vid användning av 

webbsidan samt använda en säker förbindelse (HTTPs, http). 
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3. Problem 
I detta avsnitt kommer problembeskrivning och frågeställningen att presenteras för detta 

arbete. 

3.1 Problembeskrivning och Frågeställning 
Forskningen som finns har fokuserat på E-handel som helhet vilket kan ge en generell 

uppfattning om varför personer upplever tillit och misstro. I ett tidigare arbete som Seckler 

et.al (2014) utförde, ställde de en öppen fråga som deltagarna sedan fick svara på hur de ville, 

men att det skulle antingen handla om tillit eller misstro till en webbsida. Trenden i studien 

var att deltagarna skrev berättelser om stora och välkända varumärken vilket gör att mindre 

välkända webbsidor uteblir och att de riktlinjer som skapades inte tar mindre kända 

varumärken i beaktning.  

Med tanke på att samhället digitaliseras mer och att tillgången till E-handelssidor ökar 

kommer även småföretagare välja att utföra handel via Internet. Detta arbete är då relevant för 

dessa företagare då denna studie kommer undersöka vad det är som gör att personer upplever 

minskad tillit till små E-handelssidor samt hur detta kan motverkas och göra dessa webbsidor 

mer tillitsfulla. 

Problemet som kan identifieras med denna studie är att den enbart fokuserat på den generella 

tilliten och misstron till webbsidor. De riktlinjer som Seckler et.al (2014) skapade är generella 

för alla webbsidor och är inte inriktade på specifika sorters webbsidor vilket lett till att 

området är brett med utan inriktningar på olika sorters webbsidor som E-handelssidor. Det 

som frågeställningen potentiellt kan skapa är riktlinjer för en specifik sorts webbsida vilket är 

små E-handelssidor med de karaktärsdrag som presenterats. 

Denna problembeskrivning leder sedan in på frågeställningen som kommer att besvaras och 

lyder: 

”Vilka webbkaraktärsdrag bidrar till att skapa tillit till små E-handelssidor?” 

För att besvara frågeställningen kommer kvalitativa och kvantitativa data att samlas in för att 

sedan analyseras. Den kvalitativa data kommer att bestå av frisvarsfrågor i en enkätstudie 

samt intervjusvar från kompletterande intervjuer.  

Genom att arbeta med metoder som blivit anpassade för UX och ur ett UX-perspektiv kan 

viktig information om hur användare av små E-handelssidor faktiskt tycker och tänker kring 

dem. Detta möjliggörs eftersom inom UX är användaren den huvudsakliga 

informationskällan. Jämfört med Seckler et.al (2014) där de enbart har identifierat vad som 

gör webbsidor tillitsfulla eller icke tillitsfulla. Med UX-metodik går det att få reda på mer 

detaljerad information som sedan kan användas för t.ex. förbättringsförslag eller 

kunskapsbidrag. Det är också troligt att med hjälp av att använda sig av UX-anpassade 

metoder, kan Seckler et.al (2014) studie bli förbättrad för framtida forskning då UX både 

breddar och fördjupar sig inom det område som studien är inriktad på, att finna vad som gör 

webbsidor tillitsfulla och misstrogna. Detta eftersom UX-metoder går till botten med vad 

användarnas verkliga problem är med produkter och förbättrar dem efter att data införskaffats 

och analyserats (Arvola, 2014).   
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3.2  Mål med arbetet 
Målet med detta arbete är att skapa en bättre förståelse kring tilliten till små E-handelssidor 

och att tillföra mer information till områdena E-handel och tillit då det i nuläget inte finns 

tidigare forskning eller information som fokuserat på detta område. Sedan finns det även ett 

mål som bygger på att informationen som denna studie kommer skapa kan användas för att 

förebygga tillitsproblem hos små E-handelssidor. Detta kommer ske genom att undersöka 

vilka webbkaraktärsdrag det är som skapar tillit respektive misstro till små E-handelssidor och 

med mål om att finna nya webbkaraktärsdrag. 
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4. Metod 
Datainsamlingsmetoderna som användes under denna undersökning har varit en nätbaserad 

enkätundersökning och intervjuer med nya besökare hos webbsidan 

www.GraphicPowers.com. Intervjuerna och Enkätundersökningen används som 

kompletterande datainsamlingsmetoder och är inspirerade av Seckler et.al (2014) tidigare 

studie.  

GraphicPowers är ett litet familjeägt företag i Sverige som bedriver sin verksamhet genom 

internet och var min samarbetspartner där de gav tillgång till deras webbsida samt deltagare 

till studien. Eftersom GraphicPowers är ett litet företag och handskas med de problem som 

presenterats i bakgrunden är de till stor hjälp med att besvara frågeställningen. Deras 

huvudsakliga målgrupp är privatpersoner som arbetar med grafiska gränssnitt och den 

sekundära är småföretagare. GraphicPowers arbetar med att skapa och sälja mjukvaror som 

privatpersoner eller företag sedan kan använda för att t.ex. konvertera en logotyp från ett 

bildformat till ett annat skarpare format som sedan kan förstoras och förminskas utan att 

kvalitén blir sämre. I skrivande stund har GraphicPowers en mjukvara på marknaden. Värt att 

notera att arbetet utfördes självständigt, företaget hjälpte endast till med att tillhandahålla 

deltagare och rådgivning när det behövdes.  

Valet av dessa metoder baseras på tillgång till deltagare, tid, i samråd med handledare och 

företaget som denna undersökning sker tillsammans med föll beslutet på att främst utgå från 

enkätundersökningen och intervjuer. Enkätundersökningen genomförs tillsammans med 

företagets kunder och besökare för att samla in kvantitativa data, följt av intervjuer med 

intressenter som kan ställa upp på en intervju för att få mer detaljerade svar som 

enkätundersökningen har svårt med att samla in. De positiva aspekterna med att använda 

enkäter är att kunna få in stora mängder data från målgruppen samt att den är tidseffektiv. 

Frågorna i enkäten går även att rikta och styra deltagaren för att få konkreta svar i den 

specifika kontexten. Det negativa med en enkätundersökning är att det är svårt att få 

detaljerade svar från deltagaren. För att komplettera detta valdes då intervjuer eftersom med 

intervjuer blir det enklare att föra en dialog med deltagaren och få djupare, mer detaljerade 

svar inom kontexten. Genom att samla in kvantitativa och kvalitativa data går det att finna 

mönster samt även finna vad det är som gör att användare upplever webbsidor som tillitsfulla 

och icke tillitsfulla.  

Andra metoder som användbarhetstest, etnografiska studier och expertutvärderingar ansågs 

vara irrelevanta och svåra att utföra i denna kontext då det visade sig vara svårt att få tag på 

deltagare samt att informationen från de metoderna inte var lika de metoder som Seckler et.al 

(2014) använde sig av. Expertutvärderingar, t.ex. heuristisk utvärdering, pluralistisk 

genomgång och kognitiv genomgång var metoder som hade kunnat komplettera 

enkätundersökningen och få den kvalitativa data som var nödvändig för studien, men då 

forskaren ville följa Seckler et.al (2014) studie så mycket som möjligt togs beslutet att inte 

använda dem. En annan nackdel med att använda expertutvärderingar i denna studie är att 

tillit är något personligt och skiljer sig mellan personer. Expertutvärderingar skulle inte kunna 

finna vissa tillitsfaktorer som intervjuer med riktiga användare skulle kunna finna, utan 

expertutvärderingar skulle med stor sannolikhet enbart finna de mest generella 

tillitsfaktorerna inom kontexten. Genom att då använda riktiga användare ökar chanserna för 
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att finna fler tillitsfaktorer markant samt att det är deltagarnas egna åsikter. Detta leder in på 

nästa del i metodvalet där jag ville utgå från tidigare metoder för att undersöka tillit till 

webbsidor. Då det under litteratursökningen visade sig att det valda området var begränsat 

togs beslutet att följa de metoder som redan fanns där Seckler et.al (2014) var den studie som 

var mest detaljerad och hade metoder som forskaren tidigare har erfarenheter ifrån.  

 

4.1 Enkätstudien  
Denna enkät är inspirerad av Seckler et.al (2014) studie där deras frågor ingick inom en viss 

kategori t.ex. Ärlighet (eng. ”Honesty”) eller Välvilja (eng. ”Benevolence”), vilka frågor som 

tillhör vilken kategori finns att se i Bilaga 2. Denna enkät var konstruerad för att vara 

utforskande vilket betyder att forskning görs på ett problemområde där det ännu inte finns 

några konkreta fasta definitioner, metoder eller liknande (Patton, 2015) samt att den är 

nätbaserad. Denna enkät har som syfte att få in information om deltagarnas upplevelse när de 

besökte www.GraphicPowers.com med fokus på tillit. Data som samlas in är en blandning av 

kvalitativa och kvantitativa data som i ett senare skede analyserades. I introduktionen till 

enkäten finns detta examensarbete beskrivet, hur data kommer att behandlas samt deltagarens 

rättigheter och att deltagarnas medverkan är anonym. Den personliga informationen som 

samlades in var ålder, vilket land deltagarna bor i och om de är/var kunder/besökare hos 

www.GraphicPowers.com. Enkäten finns att se i Bilaga 3. 

4.1.1 Enkätfrågorna 

Totalt formulerades 17 stycken frågor indelade i de två delarna. Formuleringen av frågorna 

skedde genom att först se hur Seckler et.al (2014) formulerade sina frågor. Genom att se hur 

de formulerade dem, samt vad det var för något de ville få ut från varje fråga beslutades det 

att efterlikna dem då de gav ett resultat som denna studie strävade efter att få. Frågorna som 

ställdes har formulerats om genom att tydligt benämna att frågan handlar om 

www.GraphicPowers.com vilket även den öppnande frågan tar upp. Detta är en skillnad 

gentemot Seckler et.al (2014) enkät där de inte specificerade en webbsida, utan deltagarna 

fick fritt skriva om en. Frågorna skrevs på engelska för att passa GraphicPowers kundgrupp 

som är internationell och för att minska översättningsfel från de originella frågorna.  

Inledningsvis ställdes demografiska frågor såsom om de är kunder eller besökare, hur ofta de 

besökt webbsidan, ålder, kön och i vilket land de bor i ställdes. Dessa ställdes för att få en bild 

över hur deltagargruppen ser ut och om den överstämmor med de kriterier som sattes upp för 

deltagare. Sedan ställdes den öppnande frisvarsfrågan som lyder: 

”Please describe something that made you feel trustful of "www.GraphicPowers.com". Be as 

detailed as possible in your answer.”  

Denna fråga skulle sedan användas som referens till de kommande flervalsfrågorna som sedan 

hjälper deltagaren att tydliggöra sin upplevelse hos webbsidan. Frågorna som sedan 

presenterades bestod av påståenden som besvarades med en 7-gradig likertskala där 1 stod för 

”Håller starkt med” och 7 stod för ”Håller inte alls med”. Valet av frågorna bestod av att få in 

deltagarens upplevelse kring olika aspekter om webbsidan. Fråga 2-4 handlade om ärlighet, 

fråga 5 om välvilja, 6-7 om kompetens, 8 om ställning till tillit, 9-11 om de besökt andra 

webbsidor och vad de tycker om dem. De avslutande 3 frågorna var avsedda för att jämföra 

www.GraphicPowers.com med andra, större konkurrenter. Den sista frågan har liknande 
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innebörd som den öppnande frågan där deltagaren blir tillbedd att beskriva vad det är som gör 

någon av de större konkurrenternas webbsida tillitsfull. 

Likheterna mellan denna enkät och Seckler et.al (2014) är att frågorna är dels tagna från deras 

studie men modifierade för att passa in i denna studie och riktad mot en specifik webbsida, 

jämfört med Seckler et.al (2014) studie där deras deltagare fick berätta om vilken webbsida 

som helst där de upplevt tillit eller misstro. Deras studie som även innehöll olika kategorier 

för alla frågor (se Bilaga 2) vilket inte min gjorde till lika stor grad. Frågor som ansågs vara 

för lika enligt forskaren och kontakten på GraphicPowers.com togs bort eftersom det kunde 

leda till att deltagarna blir trötta på att få liknande frågor, ett exempel på detta går att se i 

Seckler et.al (2014) enkät vid ”Disposition Trusting Stance” där det finns tre frågor relaterat 

till hur deltagaren ställer sig till tillit. Dessa tre är utifrån formuleringen lika varandra och då 

togs beslutet att utesluta två av dem. En andra likhet mellan studierna är valet av att använda 

en inledande öppen fråga där deltagaren får skriva om en händelse där de upplevt misstro eller 

tillit (i Seckler et.al studie) medan i min var den fokuserad på GraphicPowers.com.  

    4.1.2 Rekrytering och deltagare till enkätundersökning 

Deltagarna till studien rekryterades genom ett slumpmässigt urval av populationen för 

studien. Ett slumpmässigt urval går ut på att alla deltagare i populationen har lika stor chans 

att bli valda. Enligt Patton (2015) bygger ett slumpmässigt urval på teorin om statistisk 

sannolikhet vilket gör urvalet säkert att generalisera för den större populationen samtidigt som 

detta förebygger partiskhet (eng. ”bias”). Deltagare kunde endast rekryteras om de registrerat 

sig på webbsidan samt godkänt att de vill ta emot e-mail från webbsidan. Utifrån de e-

maillistor som företaget hade, valdes en maillista innehållande 200 personer ut slumpmässigt. 

Totalt svarade 15 stycken av de 200 efter 2 veckor. Medelåldern för personerna var 46,2 (SD 

= 3,74; variationsbredd = 24-64), könsfördelningen var 10 män (67 %), 3 kvinnor (20 %) och 

2 icke-binära (13 %). 60 % av deltagarna har besökt webbsidan 1-3 gånger de senaste 3 

månaderna och 20 % har besökt 4-6 gånger, resterande 20 % har besökt webbsidan 7-10 och 

10+ gånger. 60 % av deltagarna är kunder hos GraphicPowers.com och 40 % är besökare, 

samtliga deltagare bor i USA. 

    4.1.3 Utförande enkätundersökning 

Enkäten är nätbaserad och konstruerades genom Google Forms vilket är Googles egna 

verktyg för att skapa och skicka ut formulär. Enkäten skickades ut till de 200 e-mail 

adresserna som blivit slumpmässigt utvalda. Enkäten var aktiv i 2 veckor från att den 

skickades ut då det ansågs vara tillräckligt med tid för att få in en mängd svar för att utföra 

statistiska beräkningar. Efter att 2 veckor passerat stängdes enkäten av och alla svar som 

samlats in kunde nu börja analyseras.  

    4.2 Användarintervjuer 
Användarintervjuer är en datainsamlingsmetod som ämnar åt att införskaffa kvalitativ och i 

vissa fall även kvantitativa data från verkliga användare. Det finns olika sorters 

intervjumetoder att använda sig av för att få fram kvalitativ data. Standard metoden enligt 

Patton (2015) är så kallade ”open ended” (Patton, 2015) där frågorna inte har ett direkt svar, 

jämfört med motsatsen som är ”close ended” där det endast finns ett eller några rätta svar. 

Sedan finns det den mer vardagliga intervjumetoden där intervjun blir mer utav ett samtal än 

en strikt intervju (Patton, 2015). Det positiva med att ha en vardaglig intervju är att deltagaren 

får mer utrymme att förklara sina svar och är mer bekväma, samtidigt som intervjuaren kan 
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ställa följdfrågor och följa upp på intressanta delar av det som deltagaren säger. För denna 

studie passar ett mer vardagligt tillvägagångsätt då det inte finns några direkta svar på vad 

som är en tillitsfull eller misstrogen webbsida samt att de utförs enskilt mellan deltagare och 

intervjuare. Genom att kunna följa upp på deltagarens svar ökar även chansen att viktiga data 

kan utvinnas jämfört med en mer strikt metod.  

 

    4.2.1 Intervjufrågorna 

Intervjun var uppdelad i två delar, den första delen innehöll 8 frågor där 3 av dessa var frågor 

om deltagaren, 2 handlade om deras E-handels vanor och resterande 3 om tillit respektive 

misstro till E-handelswebbsidor.  

Den andra delen var fokuserad kring GraphicPowers webbsida (www.GraphicPowers.com) 

och innehöll 4 frågor gällande intryck av webbsidan, temat, flödet samt den generella tilliten 

till webbsidan. Intervjufrågorna började som lätta i varje del och blev succesivt svårare. 

Avslutningsvis fick deltagaren frågan om denne hade något extra att tillägga i form av 

kommentarer kring webbsidan eller tillägg till de svar som de redan gett. Syftet med frågorna 

som ställdes var att finna hur deltagarna upplever olika delar av webbsidan för att få en 

uppfattning om vart problem med tillit respektive vart de upplever tillit finns. Frågorna 

konstruerades efter Patton (2015) interaktiva intervju tillvägagångsättet ”den intervjuande 

konversationen”. Denna går ut på att lyssna på vad deltagaren har att säga och förstå sig på 

vad det är de menar, samtidigt som intervjuaren följer upp på vad som kan tolkas som frågor 

från deltagaren. Detta för att låta intervjun flyta på och mer av ett samtal. Men detta har även 

inslag av vad Patton (2015) kallar ”responsiv intervju” där intervjuaren ställer frågor beroende 

på vad deltagaren svarar. Dessa responsiva frågorna kommer oftast i form av följdfrågor och 

kan vara svåra att konstruera i förväg. Med dessa tillvägagångsätt i åtanke skapades frågorna 

som finns att se i Bilaga 5 Intervjufrågor.  

    4.2.2 Rekrytering och deltagare för intervjuer 

Deltagarna till intervjuerna rekryterades genom kommunikationsverktyget Discord. Då det 

inte gick att få tag på frivilliga deltagare från den originella populationen kunder och besökare 

hos GraphicPowers.com togs beslutet att använda ett bekvämlighets urval och finna en grupp 

som har vissa likheter med den originella populationen. Bekvämlighets urval går ut på att 

använda det som finns närmast till hand att välja bland t.ex. familjemedlemmar eller vänner 

(Borg & Westerlund, 2012). Då Discord även var ett verktyg som enkelt kunde användas för 

att få tag på potentiella deltagare användes det. Deltagarna som rekryterades på kort varsel 

skulle vara personer som är ”vana” e-handlare (minst 1 gång i månaden) eller att de uttrycker 

att de ofta besöker e-handelssidor. Ett meddelande med information om studien lades upp i en 

allmän Discordgrupp där totalt svarade 9 stycken personer svarade på det varav 5 kunde delta 

på det utsatta datumet.  

Medelåldern för dessa personer var 24,6 (21-28), könsfördelningen var 4 män (80 %) och 1 

kvinna (20 %), 3 personer var studenter och 2 personer arbetar, alla deltagare har utfört köp 

via nätet minst 5 gånger de tre senaste månaderna och ansåg sig själva vara aktiva 

näthandlare, samtliga deltagare bor i Sverige.  

    4.2.3 Utförande 

Totalt utfördes fem stycken semi-strukturerade intervjuerna genom kommunikationsverktyget 

Discord där intervjuaren och den som blev intervjuad kunde visa sina skärmar. Discord är ett 
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kommunikationsverktyg där användare kan skapa och gå med i olika grupper som de blivit 

inbjudna till. En sådan inbjudan kan antingen fås direkt från en person som har tillgång till 

kanalen eller så är kanalen öppen för allmänheten där vem som helst kan gå med. Med 

Discord kan användare prata och skriva med varandra i de olika grupperna eller skapa privata 

samtal mellan varandra för att t.ex. visa sin skärm eller ha intervjuer.  

Intervjun började med en introduktion om detta arbete, följt av vilka rättigheter deltagaren har 

samt hur data kommer användas. Deltagaren blev även informerad om att detta är helt 

anonymt och att det enbart kommer skrivas anteckningar och ingen inspelning (vilket även 

var ett önskemål från två deltagare). Efter att deltagaren godkänt detta påbörjades 

introduktionen till intervju där intervjuaren gick igenom upplägget. Intervjun var uppdelad i 

två delar, likt enkätundersökningen, av en introducerande del och en djupare del. Den 

introducerande delen innehöll frågor om personen och hur ofta personen handlat på nätet de 

senaste 3 månaderna samt frågor om tillit till de webbsidor som personen använt sig utav.  

Del två handlade om GraphicPowers webbsida (www.GraphicPowers.com) där deltagaren 

blev tillbedd att gå in på webbsidan och visa sin skärm genom Discord (se Bild 1). Detta 

möjliggjorde intervjuaren att se vart på skärmen deltagaren befinner sig på och skapa ett 

bättre samtal. I denna del av intervjun blev deltagaren tillbedd att gå igenom de olika delarna 

av webbsidan. Efter att deltagaren utforskat startsidan skulle deltagaren nu ”utföra” ett köp av 

produkten för att se hur flödet gick till samt se hur inloggningssidan såg ut (se Bild 2). Under 

tiden som deltagaren utforskade delar av webbsidan ställdes frågorna som har med respektive 

del av webbsidan att göra. Den tredje och sista delen av webbsidan som deltagaren skulle 

besöka var köpsidan. Väl på denna sida ställdes frågor kring deras intryck av köpfunktionen 

(se Bild 3). Avslutningsvis fick deltagaren fritt kommentera webbsidan eller tillägga 

någonting till sina svar och när deltagaren kände sig färdig avslutades skärmdelningen och 

samtalet avslutades. 

Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter och svaren dokumenterades på ett svarsblad som 

förberetts innan intervjuerna startades. Deltagaren fick även en kopia av det som skrivits ned 

för att säkerställa att allt som antecknats var det som de faktiskt sagt under intervjun. 

Intervjufrågorna finns att se i Bilaga 4. 
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Bild 1 Startsida 

 

Bild 2 Logga in 
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Bild 3 Köpsida 

 

4.3 Etiska aspekter 

Patton (2015) skriver om olika etiska problem som kan uppstå under undersökningar. Dessa 

problem är viktiga att ta hand om för att en undersökning ska minska bördan på deltagare men 

även att t.ex. ha tillstånd från deltagare att faktiskt ha med dem. Två bland de viktigare etiska 

problemen Patton (2015) skriver om är samtycke och integritet. När det gäller samtycke kan 

detta ses som en självklarhet men det avgör även en viktig del för undersökningen där 

deltagarna blir informerade om vad undersökningen går ut på, för vilket syfte och vad data 

kommer användas för. Detta, tillsammans med deltagarnas rättigheter skyddar dem från att 

skadas på olika sätt under undersökningen samtidigt som deras integritet skyddas vilket leder 

in på nästa etiska problem. Att skydda deltagarnas integritet kan göras på olika sätt. Genom 

att ge deltagarna andra namn om de ska presenteras i arbetet eller helt hålla namn borta från 

arbetet skyddar dem nog (Patton, 2015).  

Under studierna som utfördes har en viktig del varit att deltagarnas integritet bevarats och att 

de känner sig bekväma med att dela sina åsikter om den valda webbsidan. I introduktionen till 

Enkäten och Intervjuerna finns det beskrivet om att deltagarna förblir anonyma, enbart jag har 

tillgång och hanterar informationen samt att deltagarna kan skriva eller berätta vad de vill då 

företaget bakom Graphicpowers.com inte skulle få ta del av den insamlade data, utan endast 

resultatet av analysen. Detta är viktigt för att deltagare ska förstå att de faktiskt blir 

dokumenterade under intervjun och att de förstår varför de blir dokumenterade, men även om 

vilka risker det finns (Arvola, 2014). Detta är också varför i början av intervjun, när upplägget 

och generell information om arbetet presenterats, bad jag intervjudeltagarna att godkänna att 

jag får använda den data de kommer ge under intervjun. Däremot var det annorlunda med 

enkäten i form av att det inte kunde integreras ett kontrakt som beskriver att genom 

medverkan i denna enkät tillåter du forskaren att använda denna data för arbetet. Utan i e-

mailet som skickades ut stod det beskrivet om detta arbete, att det var frivilligt att delta, att 

denna enkät är anonym och att om personerna deltar i enkäten godkänner de att data får 

analyseras och användas för denna undersökning.  

Ett annat etiskt problem som förhindrades under detta arbete var att tydligt beskriva vem som 

kommer ha tillgång till all data och vad den kommer användas till. Detta är ett etiskt problem 
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som Patton (2015) och som är viktig att ta hand om för att säkerställa för deltagarna att inga 

obehöriga har tillgång till data. Eftersom intervjuerna inte spelades in och antecknades istället 

på ett svarsblad tillfrågades deltagarna efter intervjun om de ville ha en kopia av dem för att 

se att allt överensstämde med det som de faktiskt hade sagt för att förhindra att felaktigheter 

eller missförstånd skett under intervjun.  
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer analysen av arbetet att presenteras, följt av hur data mer detaljerat 

analyserats för de respektive datainsamlingsmetoderna.  

Den huvudsakliga analysmetoden som användes var affinitetsdiagram. Affinitetsdiagram är 

en analysmetod som går ut på att tematisera eller kategorisera kvalitativ data för att sedan 

kunna tolka och förstå vad det är som användarna eller andra intressenters mål är (Arvola, 

2014). Det är en enkel och smidig metod att använda för att finna mönster i kvalitativ data. Ett 

affinitetsdiagram skapas genom att t.ex. använda lappar med en text som innehåller relevant 

data och som sedan sätts upp på en vägg. Sedan kategoriseras och grupperas lapparna tills 

gruppen eller den enskilde personen som skapar diagrammet är nöjd. När diagrammet sedan 

är klart kan ett resultat skapas då diagrammet visar på t.ex. vilka frustrationer eller mål 

deltagarna har (Unger & Chandler, 2012). Affinitetsdiagrammet var av god användning vid 

denna sortens analys då det fanns en stor mängd kvalitativ data som skulle sorteras och 

kategoriseras samt att det förenklade mönsterbildning. Sedan blev det även enkelt att finna 

vad det är som skapar tillit respektive misstro till webbsidan vilket både är ett effektivt 

arbetssätt och tidseffektivt. Under analysen av data har affinitetsdiagrammet utgått från ett 

deduktivt tillvägagångsätt där begrepp, teman, teorier etc. är förutbestämda innan material 

analyseras. I detta fall användes Seckler et.al (2014) webbkaraktärsdrag som grund för hur 

data sedan skulle grupperas och kategoriseras. 

5.1 Dataanalys av enkätundersökningen 
Det första steget i att analysera enkätundersökningen var att kategorisera och gruppera 

liknande information tillsammans där grupperna är baserade på Seckler et.al (2014) 

webbkaraktärsdrag. Denna process utfördes genom att läsa igenom de två frisvarsfrågorna och 

koppla kommentarerna till delar av webbsidan där deltagaren antingen upplevt tillit eller 

misstro. Vid detta skede godkändes respektive ogiltigförklarades svar för att filtrera bort 

irrelevanta eller missförstådda svar. I Seckler et.al (2014) var det minsta antalet ord på 

frisvarsfrågan 84 ord. Med detta i åtanke räknades det med att få in liknande svar eller 

åtminstone 4 meningar som sedan kan användas för analysering. Med detta kriterium 

ogiltigförklarades samtliga frisvarsfrågor då samtliga svar ej uppnådde gränsen eller hade ett 

innehåll som kunde användas för analysering. Exempel på svar som förekom och som 

ogiltigförklarades var: ”nothing” och ”The program does what i wanted”. Den kvalitativa data 

som godkändes användes till att skapa post-it lappar som sedan användes till skapandet av 

affinitetsdiagrammen (se Figur 1 och 2). Exempel på detta är ett enkätsvar som lyder 

”reviews”, trots att svaret endast är ett ord säger den ändå mycket och kan kopplas till 

affinitetsdiagrammets grupp ”Externa referenser”, men även webbkaraktärsdraget 

”Användares sociala bevis”. Mer om hur skapandet av affinitetsdiagrammen gick till beskrivs 

i 5.2 Dataanalys av intervjuer.  

För att få en bättre bild över vad den kvantitativa data betyder räknades medelvärde och 

standardavvikelse ut för att se hur stor avvikelse det är mellan de olika värdena mellan 

deltagarnas svar och medelvärdet. Det utfördes inga ytterligare statistiska beräkningar 

eftersom det var ett för få deltagare som deltog i studien. Resultatet skulle heller inte vara 

representativt samt att resultatet av beräkningar skulle ha för många höga felmarginaler. Detta 

går att läsa mer om i 8.2 Brister i enkätundersökningen.   
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5.2 Dataanalys av intervjuer 
Efter att alla intervjuer var avklarade började arbetet med att analysera den insamlade data. 

Detta gjordes i form av affinitetsdiagram där post-it lappar med citat från intervjupersonerna 

och post-it lappar från enkätundersökningen grupperades tillsammans för att finna mönster. 

Efter att lapparna grupperats första gången kunde det första mönstret utskiljas och nästa 

gruppering samt filtrering av data kunde ske. Kategoriseringen av data skedde genom att 

använda de 18 webbkaraktärsdragen som grundrubriker och dessa fylldes på med post-it 

lappar. Redan vid ett tidigt skede noterades det att det fanns webbkaraktärsdrag som inte 

skulle få några post-it lappar och då togs dessa bort, detta inledde filtreringsprocessen. Vid 

nästa del filtrerades och sorterades data och delades in i två delar, dessa namngavs ”Tillit” och 

”Misstro” för att skilja på data som handlade om tillit och misstro. De tjockmarkerade 

lapparna representerar data som hör till del 2 av intervjun där fokus låg på 

www.GraphicPowers.com. Sedan skedde ännu en sortering av data som tillslut ledde till de 

två skapta affinitetsdiagrammen och som är resultatet av analysen (Se figur 1 och 2). Figur 1 

visar de kategorier som kunde identifieras och som passade in i diagrammet Tillit, respektive 

lapp innehåller ett antal staplar som representerar antalet deltagare som svarade likt lappen 

t.ex. var det 4 personer som svarade att ”Bra design” skapar tillit. Figur 2 visar de kategorier 

som kunde identifieras och som passade in i diagrammet Misstro.  

Motiveringen till varför data kopplades till en av de tidigare webbkaraktärsdragen var dels för 

att studien utgick från den samt att finna nya svar som den tidigare studien inte fann. När 

grupperingen av data var färdig återstod det att se om alla grupper hade kunnat kopplas till ett 

webbkaraktärsdrag och det hade det inte. De grupper som inte hade kunnat kopplas till ett 

webbkaraktärsdrag bildade istället sin nya grupp. De nya grupperna som tillkom är 

”Företagssyn” för diagrammet ”Misstro” och ”Externa Referenser” för Tillit. Externa 

referenser är en sammankoppling mellan ”Användares sociala bevis”, ”Varumärke” och 

”Säkerhetstecken”. Webbkaraktärsdraget ”Företagssyn” skapades då det fanns data som 

talade om opålitlig affärsmodell som inte passade in i någon kategori och således skapade sin 

egen kategori. 

Webbkaraktärsdragen som skapades för ”Tillit” är följande: Externa referenser, Visuell 

design, Användbarhet, Information, Expertis och Tidigare erfarenheter.  

Webbkaraktärsdragen som skapades för ”Misstro” är följande: Visuell design, Funktionalitet, 

Information och Företagssyn.  
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Figur 1 Affinitetsdiagram Tillit som skapades utifrån datainsamlingsmetoderna 

 

  

Figur 2 Affinitetsdiagram Misstro som skapades utifrån datainsamlingsmetoderna 
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6. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet från enkätundersökningen och intervjuerna att presenteras. 

Enkätundersökningen kommer presenteras i form av tabeller med deltagarnas svar. Sedan 

presenteras resultatet från intervjuerna i form av två affinitetsdiagram samt redogörelse kring 

dem. Svarsalternativen har följande representation i samtliga diagram: 1 = Strongly Agree, 2 

= Agree, 3 = Somewhat Agree, 4 = Neither agree or disagree, 5 = Somewhat Disagree, 6 = 

Disagree, 7 = Strongly Disagree.  

6.1 Enkätresultat 

6.1.1 Ärlighet och uppriktighet 

En av de inledande frågorna i del 2 i enkätundersökningen var om deltagaren anser att 

GraphicPowers.com är ärliga med den information som de tagit del av på deras webbsida eller 

genom andra medier. Resultatet som visas i Tabell 1 visade på en spridning mellan de som 

anser att GraphicPowers.com är ärliga och de som inte anser att de är ärliga, medelvärdet är 

(M = 2,1428) och standardavvikelsen är (SD = 0,4791). Skälet till att deltagare anser att 

informationen de fått varit felaktig eller missledande och därför svarade en 5–7 kan spåras till 

en deltagares kommentar i den inledande öppnande frågan där de inte kunnat ladda ned 

programvaran och pröva den i 30 dagar gratis. Skäl till varför deltagare anser att de fått rätt 

information och svarat 1–3 kan bero på kommentarer från tidigare kunder eller besökare, 

alltså har deltagaren tagit del av information från en extern källa.  

Figur 3 Ärlighet 

 

6.1.2 Förtroende i löften 

Den andra frågan som har med informationen på GraphicPowers att göra är om deltagarna 

anser att GraphicPowers.com håller de löften de lovar på sin webbsida. På denna fråga var det 

fler deltagare som ansåg att GraphicPowers.com håller sina löften. Medelvärdet är (M = 

2,866) och standardavvikelsen (SD = 0,5090). De deltagare som inte anser att de håller sina 

löften är de personer som inte kunnat ladda ner produkten och använda den gratis i 30 dagar. 

Det finns inga tecken som visar på att andra negativa faktorer spelar roll, det var även samma 

personer som svarade en 6–7 på den tidigare frågan som även nu var negativt ställda.  

Detta diagram visar på att de flesta av deltagarna anser att GraphicPowers.com håller de 

löften som lovas på webbsidan. Detta kan betyda att webbsidan gjort ett bra arbete med t.ex. 
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deras produkt som de säljer eller att användare är positiva till att de faktiskt får 30 dagar gratis 

användning av produkten innan de kan köpa den/prenumerationen börjar.  

 

Figur 4 Förtroende i Löften 

 

6.1.3 Öppenhet och Klarhet 

Nästa fråga som har med GraphicPowers.com klarhet och öppenhet i deras kommunikation 

blev resultatet nästan identiskt med den tidigare frågan. Diagrammet visar på att en majoritet 

av deltagarna anser att webbsidan är öppen och klar när det gäller den service och information 

som de får (M = 3,1333) och (SD = 0,5143). Detta kan ha att göra med att det står klart och 

tydligt på webbsidan vad produkten klarar av och vad den kan användas till, men som med de 

tidigare frågorna finns det deltagare som haft problem med nedladdning och användning av 

produkten i 30 dagar. Det går då att konstatera att det inte är ett problem med webbsidan i sig 

utan det är programmet som deltagarna har problem med. 

 

Figur 5 Öppenhet och Klarhet 
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6.1.4 Kundintresse 

På frågan om deltagarna upplever att GraphicPowers.com har något intresse om vad deras 

kunder vill ha och vad de behöver blev det en stor skillnad mellan de tidigare frågorna. 

Deltagarna var till stor del enade och anser att GraphicPowers.com bryr sig om dem (M = 

2,533) och (SD = 0,3247). Detta resultat visar på att deltagarna anser att webbsidan bryr sig 

om vad de tycker och tänker samt att om de blir lyssnade på. Att ingen deltagare anser att 

företaget inte bryr sig om dem visar på att webbsidan gör ett bra arbete i att lyssna på sina 

användare. En intressant aspekt med denna fråga är att nuvarande kunder är starkt positiva till 

produkten medan de som endast är besökare eller kunder är neutrala och detta kan ha och göra 

med erfarenhet på webbsidan och produkten. 

Figur 6 Kundintresse 

 

6.1.5 Kompetens 

Nästa fråga som har med vad deltagarna anser om GrapgicPower.com kompetens till att 

utföra sitt arbete blev det en blandning av resultaten. En klar majoritet av deltagarna anser att 

GrapgicPowers.com har rätt kompetens till att utföra sitt arbete, men samtidigt finns det några 

deltagare som inte anser detta, (M = 2,533) och (SD = 0,3510). Denna tabell är dock av stort 

intresse då denna visar på vilka deltagare som varit kunder/besökare hos GraphicPowers.com 

under en längre tid. De deltagare som anser att de har rätt kompetens är kunder, medan de 

deltagare som svarat en 4–5 är de som endast är besökare hos GraphicPowers.com samt 

besökt webbsidan minst antal gånger. Detta är då intressant eftersom det visar på att ju mer 

erfarenhet en användare har med webbsidan, ju kompetens anser de att webbsidan har. Alltså 

betyder det att med reguljär användning av webbsidan kan åsikterna om webbsidans 

kompetens öka. 
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Figur 7 Företagets kompetens 

 

6.1.6 Service för kundens behov 

På frågan om deltagarna anser att GraphicPowers.com känner deras målgrupp tillräckligt bra 

för att kunna ge dem det som de behöver i form av produkter och service, visar resultatet på 

delade åsikter men att ingen deltagare tycker att det är dåligt, (M = 2) och (SD = 1). Detta 

betyder att deltagarna delvis har stark positiv uppfattning om vilka behov som företaget 

identifierat hos kunderna och utformar lösningar efter kundernas behov, men att det 

fortfarande finns deltagare som har en neutral ståndpunkt. Detta visar, likt vid kundintresse, 

att GraphicPowers.com lyssnar på sina användare och har en hög grad av nöjda användare 

vilket i sin tur ger webbsidan ett starkt och positivt intryck. 

Figur 8 Service för kundens behov 
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detta bibehålls kan vara en viktig del i när tilliten till någonting skapas, (M = 2) och (SD = 1). 

Detta betyder att så länge webbsidan i fråga inte utför en aktivitet som användarna inte tycker 

om eller att någonting inte löser sig inom en viss tidsram minskar tilliten till webbsidan. 

Samtidigt som det är viktigt att skapa ett bra första intryck för att bevisa att denna webbsidan 

är tillitsfull. 

 Figur 9 Ståndpunkt till tillit 

 

6.1.8 Andra produkter och webbsidor 

De tre avslutande frågorna fokuserade på att få svar om deltagarna besökt och/eller använder 

andra liknande programvaror respektive deras webbsidor. Resultatet av dessa frågor var att 12 

av 15 deltagare besökt andra webbsidor (ex. Adobe.com, Corel.com), resterande 3 har inte 

gjort det, samtliga 15 deltagare använder någon annan programvara (ex. Adobe Photoshop, 

Corel Draw). Den avslutande frågans syfte var att få ut kvalitativa data om vad deltagarna 

tycker om respektive webbsida de besökt för att sedan kunna dra paralleller mellan denna 

frisvarsfråga och den inledande frisvarsfrågan. På grund av deltagarnas formuleringar togs 

beslutet att inte använda någon av dessa svar då deltagarna inte verkar förstått sig på frågan 

och då blivit ogiltiga.  
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6.2 Resultat Intervjuer 
I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna presenteras. Inledningsvis kommer resultat 

från del 1 i intervjun presenteras följt av del 2 av intervjun. Resultatet presenteras i form av ett 

Affinitetsdiagram i Figur 2 Tillit och Figur 3 Misstro. 

6.2.1 Webbkaraktärsdrag som påverkar tillit 

Diagrammen är sammanställda från analysen av den insamlade data och som resultat 

skapades dessa kategorier. I Figur 1 finns det sex kategorier som representerar 

webbkaraktärsdrag som skapar tillit. Dessa har sedan underkategorier som är relaterade till 

respektive webbkaraktärsdrag och som visar antalet svar. I Figur 2 finns det fyra kategorier 

som representerar webbkaraktärsdrag som skapar misstro. Figur 2 har liknande struktur där 

underkategorierna visar på vad som skapar misstro och antalet svar. I diagrammen finns det 

även olika rutstorlek. De fetmarkerade representerar de svar som specifikt identifierades hos 

Graphicpowers.com att göra. Resterande rutor representerar generella aspekter hos webbsidor 

som skapar tillit eller misstro. 

6.2.2 Faktorer som skapar tillit 

Affinitetsdragrammet Tillit har identifierat vad det är som skapar tillit hos webbsidor. I detta 

avsnitt kommer respektive webbkaraktärsdrag att förklaras och den första som presenteras är 

Externa Referenser. 

Externa referenser betyder att det finns andra som kan hänvisa till eller att de på något sätt 

gett webbsidan godkänt. Exempel som identifierades var bland annat att webbsidan har en 

pålitlig betalningsmetod som deltagarna kände igen eller att de läst kommentarer från tidigare 

kunder/besökare. Resultatet visar på att deltagarna från intervjuerna tyckte att externa 

referenser var viktigt för att skapa tillit. Från enkätstudien kunde svar som ”reviews” kopplas 

till externa referenser då denne deltagare besökt en extern webbsida för att få information om 

Graphicpowers.com. Storlek på företaget är även en faktor som spelar stor roll i att skapa 

tillit. Storleken behöver inte betyda antalet anställda, utan att varumärket kan vara 

populärt/välkänt vilket ökar tilliten till företaget. Generellt behöver små webbsidor externa 

referenser för att styrka sina reliabilitet jämfört med större webbsidor som inte behöver 

samma sorts referenser.  

Visuell design är nästa webbkaraktärsdrag som identifierades under studien. Visuell design i 

denna kontext handlar om utseendet, igenkännbarhet och strukturen på webbsidan. Detta 

webbkaraktärsdrag är endast ett resultat som påvisades utifrån intervjuerna då ingen 

enkätdeltagare nämnde något om den visuella designen på webbsidan. Den visuella designen 

är en av de mest vitala delarna i att skapa tillit. Designen på en webbsida ska enligt studien 

vara sammanhängande, igenkännbar och strukturerad för att användare sedan ska uppleva 

webbsidan som bra och tillitsfull. Små webbsidor behöver därmed en bra visuell design för att 

skapa tillit.  

Användbarhet betyder att funktioner fungerar samt att säkerheten på webbsidan är bra. Likt 

vad Seckler et.al (2014) fann i sin studie identifierade denna studie att funktioner, länkar och 

prestandan på webbsidan är faktorer som skapar tillit. Om dessa tre faktorer fungerar upplever 

användare tillit till webbsidan. En deltagare berättar att ”företag som har fungerande 

hemsidor bryr sig om sina användare” och ”[] det får mig att känna mig bra när jag besöker 

deras hemsidor”. Likt den visuella designen behöver användbarheten vara bra för att skapa 

tillit och bibehålla den hos användare. 
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Information menas med den text, bilder etc. som användare tycker är nödvändiga för att känna 

sig bra på webbsidan, speciellt vid hantering av pengar och information och hur information 

hanteras. Samtliga deltagare ansåg att information är viktigt, men det fanns ingen konsensus 

bland intervjudeltagarna angående vilken information som var viktig. Information som ansågs 

vara viktig var betalningsinformation där tre deltagare berättade det och kontroll på varor som 

betyder den information som finns om produkten/produkter på webbsidan är viktigast. De 

mindre viktiga var information som har med företaget att göra såsom en sida som berättar om 

företaget samt fraktalternativ för varorna. Ett citat från en deltagare lyder ”jag vill veta vart 

råvarorna kommer ifrån []”. Detta svar är nödvändigtvis inte kopplat till Graphicpowers.com 

utan är mer riktat åt hur deltagaren resonerar kring vilken information denne söker på en 

webbsida. Genom att ha bra information och rätt mängd information ökas därmed tilliten till 

webbsidor. 

Expertis handlar om känslan av erfarenhet och kompetens hos företaget. Den kvantitativa data 

visar på att majoriteten av den enkätdeltagarna ansåg att Graphicpowers.com har den rätta 

eller nödvändiga kompetensen för att utföra sitt arbete. Detta var tvärtom hos 

intervjudeltagarna där de ansåg att Graphicpowers.com inte hade den rätta kompetensen vilket 

kan synas i detta citat ”en webbsida som sysslar med grafik och som själva inte har bra 

design är en dålig webbsida, detta är ett oroväckande beteende.”. Resultatet visar på att en 

webbsida måste visa för användare att de har den innehar rätta kompetensen för att användare 

ska lite på dem eller på produkten/produkter de har.  

Det sista webbkaraktärsdraget som skapar tillit och som identifierades i denna studie var 

Tidigare erfarenheter. Det menas med vilka tidigare erfarenheter användare har med 

webbsidan eller liknelser med webbsidan. Det kan vara produkter, betalningsmetoder etc. som 

användare kommit i kontakt med och som ger användare en känsla av tillit till webbsidan. 

Oftast handlar tidigare erfarenheter om deras direkta kontakt med webbsidan vilket även visas 

intervjusvaren samt hur enkätdeltagarna svarade. De enkätdeltagarna som besökt webbsidan 

ofta eller varit kunder hade generellt en mer positiv inställning till Graphicpower.com än de 

som endast besökt ett par gånger och inte varit kunder. En intervjudeltagare beskrev sig som 

en trogen kund hos ett företag och har följande citat ”jag har störst tillit till [X] eftersom jag 

varit kund där i flera år och har aldrig stött på problem”.  

 

6.2.2 Faktorer som skapa tillit 

Affinitetsdragrammet Misstro har identifierat vad det är som skapar misstro hos webbsidor. I 

detta avsnitt kommer respektive webbkaraktärsdrag att förklaras och den första som 

presenteras är Visuell design och vilka faktorer som skapar misstro. 

Resultatet för vad som skapar misstro hos webbkaraktärsdraget Visuell design kopplas till ett 

antal faktorer. De största faktorerna som identifierats är strukturen, temat och mängden 

information. Strukturen som intervjudeltagarna ansåg vara viktigast, måste vara bra och där 

saker ska vara på rätt plats. En deltagare beskriver webbsidan som ”[] ostrukturerad och jag 

behöver scrolla mycket.” och ”[] allt på samma gång. Det andra citatet har med 

informationen på webbsidan att göra där deltagaren tyckte att informationen inte delades upp 

på ett behagligt sätt, utan var tvungen att koncentrera sig på att läsa och förstå vad som tillhör 

vilket område på skärmen. Det ska då finnas en balans mellan informationen som presenteras 

och strukturen på webbsidan för att göra den behaglig för användaren. Temat på webbsidan 



  Jesper Soljamo b15jesso 

 30 

var även en del som intervjudeltagarna uppmärksammade. Deltagarna ansåg att webbsidan 

ska se likadan ut oavsett vart på webbsidan de befinner sig på, vilket Graphicpowers.com inte 

gjorde enligt dem på vissa delar. Detta upplevde de som oroligt då de trodde sig hamna på en 

annan webbsida eller blivit skickade till en annan webbsida utan deras förståelse.  

Användbarhet och dess faktorer som påverkar misstron till webbsidor handlade om att det 

fanns funktioner, länkar eller ”klickbara objekt” som inte fungerade. Samtliga svar är från 

intervjudeltagarna och denna var de splittrade på. Vissa ansåg att de ska kunna trycka 

webbsidans logotyp eller bild högst upp för att ta sig till startsidan, vilket de inte kunde. 

Avsaknaden av menyval för enklare navigering var något som deltagarna inte tyckte om och 

som de ansåg vara missledande. Webbsidan har menyval, men inte de som deltagarna ansåg 

vara nödvändiga för navigeringen.  

Informationen på webbsidan var som tidigare nämnt överflödig på vissa platser, men den 

informationen som intervjudeltagarna hänvisar till i detta fall har med information om 

företaget, kundtjänst och FAQ att göra. Samtliga av dessa informationskällor var antingen 

avsaknad eller dåliga enligt majoriteten av deltagarna. Då Graphicpower.com är ett litet 

företag önskade deltagarna att det fanns information om dem för dem att läsa och få en 

generell uppfattning om företaget. Kundtjänsten gav deltagarna en dålig bild av företagets 

service. De ansåg att den inte hade den informationen de behövde om de skulle behöva hjälp. 

Det sista webbkaraktärsdraget som identifierades var företagssyn. Detta blev ett nytt 

webbkaraktärsdrag och som syftar på hur företaget upplevs av användare. En 

intervjudeltagare berättade att ”Ett företag med en opålitlig affärsmodell är ett företag jag inte 

vill stötta”. Om användare upplever att företaget har en opålitlig affärsmodell eller att de 

upplever sig lurade av företaget bidrar det till att minska förtroendet till webbsidor. 

Den första frågan som ställdes i del 2 handlade om deltagarens första intryck av webbsidan. 

Fyra deltagare svarade att startsidan innehåller för mycket information och att den var 

oorganiserad. Deltagarna nämnde att webbsidor som inte har en bra design, är ostrukturerade 

och som inte har ett sammanhängande tema är faktorer som minskar tilliten till webbsidor och 

att de avstår från att vistas på sådana webbsidor och anar oråd. En deltagare kommenterade 

designen på webbsidan genom att säga ”en webbsida som sysslar med grafik och som själva 

inte har bra design är en dålig webbsida, detta är ett oroväckande beteende.”. Denna 

kommentar kan sättas in i flera kategorier då den både syftar på designen, erfarenhet och 

företagets kompetens. Deltagaren fortsatte med att säga ”om webbsidan ser ut som den gör, 

kan kunder få ett dåligt intryck av produkten innan de själva använt den”.  

  



  Jesper Soljamo b15jesso 

 31 

6.3 Sammanfattning  
Utifrån det resultat som fåtts, går det att besvara frågeställningen ”Vilka webbkaraktärsdrag 

bidrar till att skapa tillit till små E-handelssidor?” och svaret är delvis ja. Resultatet visar på 

att det finns webbkaraktärsdrag som bidrar till att skapa tillit till små E-handelssidor, men att 

de inte är unika för små E-handelssidor.  

Det enda webbkaraktärsdraget som är unikt för denna studie och som kan läggas till i Seckler 

et.al (2014) webbkaraktärsdrag är Företagssyn. Detta måste dock undersökas mer eftersom 

datamängden som stödjer Företagssyn är liten i jämförelse med de andra 

webbkaraktärsdragen. Jag tror på att de identifierade webbkaraktärsdragen kan appliceras på 

andra sorters webbsidor som har likheter med Graphicpowers.com och andra sorters 

webbsidor. Sedan är det även viktigt att påpeka att resultatet av studien behöver ett bättre 

underlag innan större antaganden eller generaliseringar kan dras, eftersom datamängden i 

denna studie inte är tillräcklig. Som tidigare nämnt existerar nuvarande designriktlinjer utifrån 

liknande studier. Utifrån denna studie kan jag inte ge förslag på designriktlinjer, utan endast 

ge rekommendationer om att åtgärda de problem som studien identifierats om dessa existerar 

på nuvarande webbsidor. 

Sedan visar resultat på andra intressanta aspekter, men som inte är kopplade till 

frågeställningen och det har att göra med varför personer litar på större företag. Det finns ett 

antal svar på denna fråga men det svaret som kan ges utifrån denna studie är att stora företags 

webbsidor har bland annat ett starkt varumärke med diverse faktorer som tas upp i denna 

studie. Bland annat att webbsidan är estetiskt tilltalande eller att servicen är snabb och bra för 

användare. Trots detta är det nog varumärket som är den starkaste faktorn då folk tenderar att 

lita på något som andra talar gott om t.ex. i media, reklam eller andra människor.   

Dessa webbkaraktärsdrag kan bidra med att förbättra upplevelsen för användare hos små E-

handelssidor genom att göra dem mer tillitsfulla. Genom att utifrån företagens sida arbeta med 

att applicera igenkännbara tredjeparts tjänster samt ha en pålitlig affärsmodell kan det öka 

tilliten till deras webbsidor. Detta kan sedan leda till att fler besöker dessa webbsidor och blir 

mer vana vid användning av små E-handelssidor. 
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7. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de metoder som valts ut, vad som påverkat resultatet, diskussion om 

resultatets giltighet och framtida forskning. Förutom detta kommer det även diskuteras om hur 

denna studie arbetat med etiska aspekter. 

7.1 Resultatdiskussion 
Frågeställningen som lyder ” Vilka webbkaraktärsdrag är det som bidrar till att skapa tillit till 

små E-handelssidor?” förväntade jag mig att med hjälp av Seckler et.al (2014) studie kunna 

finna de webbkaraktärsdrag som skapar tillit till små E-handelssidor och med förhoppningen 

att finna några som de inte har. Resultatet visade på att frågeställningen blivit besvarad och att 

två nya webbkaraktärsdrag skapats.  

Då Seckler et.al (2014) studie fokuserade på alla sorters webbsidor som deras deltagare 

berättade om, fanns det en stor möjlighet i att de inte kunde finna alla sorters 

webbkaraktärsdrag som skapar tillit respektive misstro hos webbsidor. Eftersom de även fick 

in data på olika sorters webbsidor kan det då enligt mig även ske att vissa webbkaraktärsdrag 

inte existerar hos andra sorters webbsidor, t.ex. har kanske inte sociala medier liknande 

tillitsproblem som en nyhetssida. Jag tror att genom att fokusera på en sorts webbsida blir det 

enklare att finna vilka positiva och negativa aspekter som existerar hos den specifika gruppen 

webbsidor.  

Resultatet av denna studie har identifierat nya webbkaraktärsdrag i form av ”Företagssyn”, 

och ”Externa referenser” som Seckler et.al (2014) inte identifierade, detta kan dels bero på att 

deltagarna som användes är annorlunda än de som användes Seckler et.al (2014) samt att 

denna studie fokuserade explicit på en liten E-handelssida. Kategorin ”Externa Referenser” är 

lik Seckler et.al (2014) kategori ”Friend’s social proof”, men skillnaden mellan dessa två är 

att ”Externa Referenser” menar på entiteter som på något vis verifierat att webbsidan är 

tillitsfull eller att de låter webbsidan använda sina funktioner på webbsidan. Exempel på detta 

kan vara att webbsidan har Klarna eller PayPal som betalfunktioner och fungerar då som 

externa referenser. Samtidigt har denna studie även verifierat vissa av webbkaraktärsdragen 

och samtliga webbkaraktärsdrag hade kunnat verifieras genom en mer utförlig studie med fler 

deltagare. Jag anser att resultatet från intervjuerna är valida och kan användas i framtiden då 

för det första, utförts med personer som är vana E-handlare och har sina egna åsikter om hur 

E-handel ”ska vara”, för det andra att det utförts med en metod som är vanlig inom UX och 

för att få in kvalitativa data, för det tredje att intervjun är skapad med en tidigare etablerad 

studie som grund.  

Resultatet har även varit olika jämfört med de två metoderna. Det fanns som tidigare nämnt 

vissa likheter mellan dem, men i det stora hela var det stora skillnader mellan intervjusvaren 

och enkätsvaren. Varför detta är fallet går tillbaka till enkätdeltagarna samt att intervjuerna 

inte utfördes med deltagare från den originella populationen. Detta kan ha resulterat i de stora 

skillnaderna mellan de olika metoderna då deltagarna var alltför olika varandra, men i 

slutändan anser jag att den största faktorn är enkätsvaren som inte varit tillräckligt många och 

utförliga. Med fler och mer utförliga enkätsvar kan resultaten blivit mer lika varandra och 

bättre. 

Däremot anser jag att enkätundersökningens resultat inte är representativ mot populationen. 

Detta beror helt på att antalet deltagare var grovt under det förväntade deltagarantalet samt att 
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frisvarsfrågorna inte samlade in den mängd data som förväntades. Trots detta kunde vissa 

delar av enkäterna användas och delar ut frisvarsfrågorna användas under analysen men var 

ingen stor del av den. Resultatet kunde ha stärkts genom att utföra statistiska beräkningar på 

den kvantitativa data som samlades in, men det fanns inte tillräckligt med data. Jag tror att 

denna studie kan användas inom det akademiska för att vidare utforska området inom tillit 

och E-handel då världen blir allt mer digital samt att mer handel går över till internet.  

Då denna studie enbart utförts av en person har det varit svårt att triangulera resultaten med 

andra forskare och därför har resultaten enbart triangulerats mellan de olika datamängderna 

för att finna likheter, skillnader och mönster. Då enkätundersökningens data var bristfällig var 

det komplicerat att finna likheter av värde och som faktiskt kunde användas. Trots detta 

återfanns ett fåtal likheter samt mönster från de båda datamängderna som kunde användas för 

att slutligen få ut ett resultat som besvarar frågeställningen. Den interna validiteten stärks med 

hjälp av denna metodtriangulering, men den externa validiteten är svag då det inte finns någon 

opartisk person som kunde validera arbetet vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet negativt. 

Trots det tror jag på att resultatet har hög intern validitet och kunde ha stärkts mer om det 

fanns en bättre enkätdatamängd att analysera och triangulera med för att få ett bättre resultat.  

7.2 Brister i enkätundersökningen 
Enkätundersökningen som till en början skulle vara den huvudsakliga informationskällan blev 

till slut en informationskälla med flera brister. Bristerna i enkätundersökningen kan bero på 

fler faktorer än vad som nämns, men bland de som kan identifieras till en början 

engagemanget från deltagarna. Detta är en ledande faktor till att data från 

enkätundersökningen inte kunde analyseras eller användas i statistiska beräkningar då 

deltagarantalet var för lågt. Varför var deltagarantalet lågt? En faktor kan vara att då den 

skickades ut till tidigare kunder och besökares e-mailadresser som de angivit på webbsidan, 

kan i själva verket vara inaktiva adresser eller adresser som bara används för skräppost eller 

för att, i detta fall, få pröva produkten en månad gratis. De tillfrågade att medverka i studien 

kan även ha saknat en motivation till att utföra studien då de inte fick något i gengäld och 

detta anser jag vara en viktig faktor när det gäller enkäter som datainsamlingsmetod, att inte 

få en belöning eller chansen att få något för sin medverkan kan vara nog för att inte delta i 

enkäter. Väl inne på e-mailadresser kan det även skett att de som fick en förfrågan om att 

delta i mailet antingen ignorerat den eller att de inte skulle få en belöning av att delta i 

studien. 

Enkäten i sig kan även innehållit ett antal brister när det gäller formulering av frågor samt 

information om hur deltagarna ska svara på vissa frågor, mest noterbart är detta på den första 

frisvarsfrågan där deltagarna inte hade svarat tillräckligt på den. Jämfört med Seckler et.al 

(2014) studie där deras deltagare skrev i genomsnitt 85 ord på frisvarsfrågan, hade jag i denna 

studie i genomsnitt 6 ord. Detta betyder att frisvarsfrågan inte är användbar för att få ut 

kvalitativa svar eller använda denna information till att kunna dra slutsatser. Frisvarsfrågan är 

identisk till Seckler et.al (2014) förutom att den är riktad mot www.GraphicPowers.com och 

inte en frivillig webbsidan som den tidigare studien hade, vilket även var fallet i 

flervalsfrågorna. Dessa brister hos enkätundersökningen har lett till att resultatet från denna 

undersökning ska användas aktsamt då det behövs tydligare svar och fler deltagare.  

Dessa problem kan lösas genom att skicka ut enkäten till en större grupp människor och 

samtidigt ge dem chansen att få kompensation för deras medverkande. Detta kan vara en 
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motiverande faktor som leder till att fler utför enkäten och att ett bättre resultat kan komma. 

Formuleringen på frågorna ska även anpassas för målgruppen, frågorna ska vara enkla att 

förstå, men samtidigt konkreta nog så att deltagaren vet vad eller hur de ska svara på frågan.  

7.3 Brister med Intervjuerna 
Intervjuerna skulle användas som komplement till enkätundersökningen för att få mer 

kvalitativa data från målgruppen. Den första bristen med Intervjuerna som kan identifieras är 

att de inte utfördes med samma målgrupp som enkäten skickades ut till. Till en början var det 

tanken att utföra intervjuerna med frivilliga från målgruppen, men på grund av att de 

tillfrågade inte svarade på förfrågningarna bestämdes det att utföra intervjuerna med nya 

besökare till webbsidan, men som även är vana vid att handla på nätet. Genom att ändra 

målgruppen för intervjuerna betyder detta att resultatet från intervjuerna kan användas för en 

bredare målgrupp än den tidigare som enbart var kunder och besökare hos GraphicPowers. 

En annan brist som finns med datainsamlingsmetoden intervjuer och utförandet av det var att 

deltagarna inte stannade på den del av webbsidan som jag ville fokusera på. Detta kan dels 

bero på att intervjun var semi strukturerad och att deltagaren då fick mer frihet i att agera och 

svara som denne ville. Detta kunde ha förhindrats om detta var mer strukturerat och strikt i 

form av genomförandet, att istället för att låta deltagaren utforska webbsidan fritt, låta 

deltagaren följa ett bestämt flöde som täcker alla delar av webbsidan.  

Under genomförandet av intervjuerna blev deltagaren tillbedd att besöka den valda 

webbsidan. Jag tror att i detta fall kan deltagaren upplevt webbsidan som mer tillitsfull än den 

är då jag som intervjuare kan ses som en referens till att webbsidan är säker och tillräckligt 

tillitsfull att besöka. Det kan ha varit skillnaden mellan att deltagaren upplever webbsidan 

som tillitsfull jämfört med icke trovärdig och skulle således ändra resultatet på denna studie 

markant. Detta är en faktor som jag anser är svår att förhindra men som kan ha haft inverkan 

på de kvalitativa resultaten. Detta skulle kunna ha förhindrats om statistiska analyser kunde 

genomföras för att se om det finns samband mellan de olika svaren, men då skulle även val av 

metod ha förändrats.   

7.4 Etisk diskussion 
Tillit inom E-handel kan ses på från olika vinklar, på den ena sidan finns det webbsidor som 

ser och upplevs tillitsfulla, men som enbart existerar för att lura folk. Den andra sidan är 

legitima webbsidor som vill konkurrera med andra liknande webbsidor för att få in fler kunder 

och sälja mer produkter. Det kan finnas en risk med att företag kan använda liknande 

forskning för att locka till sig kunder med att låtsas vara tillitsfulla men att de i själva verket 

inte är det. Trots det är forskning inom detta område viktigt för framtiden då världen blir allt 

mer digital och att handeln på nätet ökar och med det kommer även nya utmaningar när det 

gäller säkerhet och tillit till de olika webbsidorna. 

Denna studie tror jag bidrar mer till det positiva hållet då små företag kan använda denna 

studie för att utveckla och förbättra deras webbsidor och skapa en mer tillitsfull upplevelse för 

kunder och besökare. Detta genom att bland annat utgå från de webbkaraktärsdrag som 

resultatet visar på skapar tillit och misstro kan webbsidor arbeta med att förbättra dessa delar 

av webbsidan, men även delar av organisationen som service som resultatet visar.  

Att skapa mer tillitsfulla webbsidor gynnar E-handelsföretag i slutändan då de får kunder och 

besökare som kan lita på att företaget är legitimt. Att fler småföretagare i framtiden 
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bestämmer att de vill fokusera på att inbringa mer tillit till deras E-handel ser jag som en 

positiv riktning och gör att samhället i framtiden ser små E-handelssidor som tillitsfulla vilket 

sedan kan öka vinsterna för dessa företag och utveckla dem till det bättre. För 

användarna/konsumenternas del är detta en bra riktning att gå för webbsidorna då genom mer 

konkurrens och bättre webbsidor ger det användare/konsumenter mer val samt att marknaden 

blir bättre. Samtidigt som detta sker får användare/konsumenter en marknad som blivit mer 

tillitsfull jämfört med förut, upplevelsen av att handla på små E-handelssidor kan alltså 

upplevas som mindre riskabel jämfört med förut. 

7.5 Framtida forskning 
Denna studie har lett till identifiering av fler webbkaraktärsdrag som kan vara till användning 

vid antingen skapandet av webbsidor eller vidare forskning för att undersöka om dessa 

webbkaraktärsdrag även finns inom andra sorters webbsidor. Vidare studier borde fokusera på 

att utforska webbkaraktärsdrag på olika sorters webbsidor med Seckler et.al (2014) studie som 

grund för att finna dem. Gällande framtida forskning inom tillit till E-handel kan det vara av 

intresse att undersöka vidare på de mindre populära svaren som i detta fall var Expertis och 

Företagssyn då även fast få deltagare svarade detta kan dessa vara viktigare eller mer kritiska 

än de mer populära svaren som i detta fall blev Visuell Design och Användbarhet. Detta 

betyder alltså att framtida forskning borde utforska vilka webbkaraktärsdrag och dess 

byggstenar som är mest kritiska när det gäller att skapa tillit eller misstro och hur dessa kan 

lösas i form av designriktlinjer. Ett annat område framtida forskning kan arbeta med är att 

utforska om sambandet mellan en till synes ”dålig” webbsida i form av design fortfarande 

upplevs tillitsfull om den har tredjeparts referenser som Klarna för betalning.  

7.6 Slutsats 
I dagens växande digitala marknad ställs det fler krav på att webbsidor ska vara tillitsfulla och 

fungera som användarna vill. Detta har lett till att små E-handelssidor inte håller upp samma 

standard som andra större företag. Resultatet från denna studie visar på att det finns 

tillitsfaktorer som små E-handelssidor likt GraphicPower.com kan åtgärda och arbeta med för 

att skapa en mer tillitsfull upplevelse för sina användare. Då internet blir större och världen 

blir mer digital måste tillitsfaktorer tas i åtanke vid skapande och förbättrandet av webbsidor 

för att användare ska kunna lita på att använda dessa webbsidor.  

Idag finns det webbsidor som håller en hög standard vad gäller tillit men det finns även de 

som inte arbetat lika mycket med tillit. De webbkaraktärsdrag som tagits fram kan användas 

för att förbättra upplevelsen hos små E-handelssidor om dessa åtgärdas. Detta kan leda till att 

små E-handelssidor får in fler kunder och besökare samt att deras inkomster kan öka i takt 

med att fler väljer att handla på små E-handelssidor. Med ökade inkomster kan även 

utvecklingen av webbsidor ske för att förbättra andra delar och skapa bättre användbarhet på 

webbsidor.  

Avslutningsvis har denna studie expanderat området inom tillit och E-handel genom att ha 

identifierat vilka webbkaraktärsdrag det är som skapar tillit och misstro hos små  

E-handelssidor. Det finns ännu mycket att utforska inom detta område och det är därför 

viktigt att påpeka att det sker en ständig utveckling inom E-handel och då måste en studie likt 

denna utföras för att hållas uppdaterad. 
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Bilaga 2 Seckler et.al enkät 
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Bilaga 4 Enkätfrågor 

Part 1 
 
Introduction 

Hello, my name I Jesper and I am a student at University of Skövde in Sweden. I am studying User 
Experience Design and I am doing this survey as part of my bachelor degree thesis. I am working with 
Graphic Powers to improve the user experience on the website with focus on trust.  

This survey focuses on gathering your experience/experiences with the website that will be used to 
make improvements to the website and as part of the data collection procedure for the thesis. All the 
data collected will only be used by Jesper for studying purposes.  

The survey consists of 2 parts. Part 1 focuses on getting an idea about who the target group is.  

Part 2 is an open question where you will write freely about your experience with Graphic Powers 
website followed by some Agree or Disagree statements. 

 

What is your Gender? * 

 
How old are you? 

 

In what country do you reside in? 

 

Are you a customer at "GraphicPowers.com"? 

 

(If no) Have you been a customer at "GraphicPowers.com"? 

 

How many times have you visited "GraphicPowers.com" in the last 3 months? * 

 

Part 2 

This is the part where you will answer the open ended question and Agree or Disagree with the 

statements. 

1. Please describe something that made you feel trustful of "GraphicPowers.com". Be 

as detailed as possible in your answer. 

2. I think that the information offered by "GraphicPowers.com" is sincere and honest. 

3. I think I can have confidence in the promises that "GraphicPowers.com" makes. 

4. GraphicPowers.com is characterized by the frankness and clarity of the services 

that it offers to the consumer. 
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5. I think that "GraphicPowers.com" is concerned with the present and future 

interests of its users. 

6. I think that "GraphicPowers.com" has the necessary competence to carry out its 

work. 

7. I think that "GraphicPowers.com" knows its users well enough to offer them 

products and services adapted to their needs. 

8. I usually trust people until they give me a reason not to trust. 

9. Have you visited other websites like "www.Adobe.com" or "www.Corel.com"? 

10. Do you use any other major graphic programs? (ex. Adobe PhotoShop, Adobe 

Illustrator, Corel Draw etc.) 

11. Do you feel that the sites of these programs are trustworthy? And why do you 

think that? Be as detailed as possible. 

 

Bilaga 5 Intervjufrågor 

Del 1: Introduktion 

Hur gammal är du? 

Vilket kön identifierar du dig som? 

Vad har du för sysselsättning? 

Hur ofta har du handlat på nätet de 3 senaste månaderna? 

Vilka sorters webbsidor har du handlat på? 

Generellt, upplever du tillit till E-handelssidor? 

Har du besökt en webbsida som du INTE upplevt tillitsfull? 

• Kan du berätta vad det var som gjorde att du inte upplevde det? 

Kan du berätta om en webbsida du upplevt stark tillit till? 

• Varför upplever du stark tillit till den webbsidan/sidorna? 
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Vad är ditt första intryck av webbsidan? 

Vad tycker du om temat på webbsidan? (Om de inte talat om den ännu) 

Vad tycker du om deras betalsida? 

Upplever du webbsidan som tillräckligt tillitsfull för att du ska kunna utföra ett köp? 

• Kan du förklara tydligare? 


