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Abstract: E-commerce has grown to be a big part of our 
everyday life. Previous research has found web 
design to have a great impact on trust towards e-
commerce websites. Various findings indicate that 
consumers trust is affected by several design 
aspects. This bachelor thesis aims to find and 
describe potential correlations between web design 
and consumer trust within e-commerce using 
previous research concerning e-commerce, website 
design and trust as well as a theoretical framework 
from previous research. A qualitative method is used 
to gather information about consumers thoughts and 
opinions on how they consider web site design to 
affect their trust towards the web site. The study 
examines a group of consumers and their thoughts 
and opinions on whether web design has the 
potential to affect their trust towards the website 
itself and the company behind it. Findings from this 
bachelor thesis suggest that consumers do tend to 
assess a websites trustfulness by how well the web 
design is put together. 
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1 Introduktion 

Fenomenet elektronisk handel (fortsättningsvis e-handel) har vuxit och 
fortsätter att växa explosionsartat, där e-handelns totala tillväxt under 2017 låg 
på 16 % i Sverige, med en omsättning på 67 miljarder kronor (Postnord, 2017). 
Enligt statistik från Postnord förväntas e-handeln under 2018 inneha en tillväxt 
på 15 % och med en förväntad omsättning på 77 miljarder kronor. Hela 64 % 
av de svarande uppgav att de hade handlat på nätet den senaste månaden vid 
studiens genomförande (Postnord, 2017). Då e-handel nyttjas av en stor 
samhällsgrupp kan e-handel således klassas som en viktig del av det moderna 
samhället. Davidsson och Thoresson (2017, s.91) skriver att nio av tio svenskar 
över 18 år köpt varor eller tjänster via internet under 2017. Vidare förs 
argument att onlineshopping föredras framför besök i fysiska affärer 
(Visinescu, Sidorova, Jones & Prybutok, 2014). Nisar och Prabhakar (2018) 
argumenterar för att bekvämlighet är ett av de mest citerade skälen till varför 
en så stor grupp människor väljer att handla online.  
 
Det har under en längre period förekommit en växande diskussion, som 
fortfarande är aktuell, gällande hur webbplatser inom e-handel bör utformas för 
att säkerställa att en strid ström konsumenter. Diskussionen kretsar kring hur 
personer väljer att besöka en webbplats och, i en ideal situation, genomföra ett 
köp. Ding och Lin (2009, s.2) skriver hur användares förväntningar på internet 
i allmänhet, och webbplatser i synnerhet, har ökat i takt med utvecklingen av 
internet. Men det faktum att åtskillig tidigare forskning betonar vikten av att 
utforma ”bra” webbdesign för att säkerställa förtroende lämnar de en del att 
önska i form av faktiska svar på hur förtroende ska genereras genom 
webbdesign. 
 

2 Bakgrund 

Föreliggande studie undersöker potentiella samband mellan webbdesignen hos 
modeinriktade e-handelswebbplatser och konsumenters upplevda förtroende 
för webbplatsen. Begreppet webbdesign fokuseras i denna studie till 
designaspekterna navigationsdesign, visuell design samt informationsdesign. 
Inspiration till dessa har hämtats från Hasan (2016) som genomfört liknande 
studie med fokus på dessa tre designaspekter. Hasan skriver att de, utifrån en 
konsuments perspektiv, utgör de element som konsumenter interagerar med på 
en webbplats.  
 
Navigationsdesign beskrivs som strukturering samt organisering av en 
webbplats sidor samt innehåll (Hasan, 2016). Vidare bör navigationsdesign 
utformas och designas på ett sådant sätt att navigationen på webbplatsen 
uppfattas som enkel av användaren att utforska (Beaird, 2014, s.9). Rosenfeld, 
Morville och Arango (2015, s. 40) påtalar att en väldesignad klassificering av 
information, förslagsvis i form av ett navigationssystem, kan reducera 
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användares frustration som lätt uppkommer när önskad information är 
svårfunnen. Visuell design hänvisar till en webbplats konsekvens och 
attraktivitet gällande visuella element såsom bilder, text och färg (Li & Yeh, 
2010; Seckler, Heinz, Forde, Tuch & Opwis, 2015). Beaird (2014, s. 5) 
argumenterar för hur design, visuell design inräknad, handlar om information 
och uttrycker att attraktiv visuell webbdesign måste kompletteras med relevant 
innehåll för att locka besökare. Beaird (2014, s.53–123) betonar vikten av 
visuella element såsom färger och typografi, och skriver att dessa är viktiga 
byggstenar inom visuell design. Informationsdesign hänvisar till de 
komponenter på en webbplats som framför korrekt, såväl som felaktig, 
information (Cyr, 2014). Rosenfeld et al. (2015, s. 61) beskriver en semantisk 
struktur inom informationsdesign där olika innehåll på webbplatsen placeras på 
olika ställen utefter hur pass viktig roll de spelar.   
 
Det går att finna en stor mängd forskning som behandlar risker med e-handel i 
form av bland annat säkerhetsrisker, bedrägerier och identitetsstöld (Chatterjee, 
2015). Dessa risker kan även kopplas till en oro hos konsumenten gällande den 
personliga integriteten och obehörig modifiering av personliga data samt 
otillåten användning av personliga data där konsumentens tillåtelse inte är 
lämnad (Chatterjee, 2015). Limbu, Wolf och Lunsford (2011) argumenterar för 
att oro gällande integritet i samband med online transaktioner bland annat 
kommer från konsumenternas rädsla för att deras personliga data inte är säker i 
händerna på leverantören 
 
Det går även att finna aktuella diskussioner kring hur webbdesign kan kopplas 
till förtroende online, och hur utformning av webbplatser och dess design 
påverkar förtroendet för såväl företagen som webbplatserna i sig. Den 
teknologiska utvecklingen möjliggör för konsumenter att interagera online med 
företag på nya sätt, detta medför att en ökad mängd företag väljer att investera i 
konsumentfokuserade onlinelösningar inom e-handel (Al-Qeisi, Dennis, 
Alamanos & Jayawardhena, 2014). Till följd av denna ökande mängd 
onlinelösningar väljer allt fler företag att lägga allt större ansträngning och tid 
på att skapa och förbättra webbplatsens webbdesign, för att förbättra 
konsumenternas upplevelse av och interaktion med webbplatsen (Vila & 
Kuster, 2011). Ding och Lin (2009, s.35) skriver att användare snabbt vänjer 
sig vid väldesignade webbplatser och snabbt lämnar webbplatser som inte 
uppfyller samma designmässiga standard. Resmini och Rosati (2011, s.42) 
kopplar tydligt samman webbdesign och informationsarkitektur, och menar att 
webbdesign bör ses som en del i ett informationssystem där samtliga 
komponenter samspelar och ses som en helhet. Vidare utgör webbdesign en 
betydande del i att skapa en genomträngande informationsarkitektur (Resmini 
& Rosati, 2011, s.45). 
 
Flera publikationer beskriver vikten av ändamålsenlig webbdesign för att 
säkerställa en tillfredsställande användarupplevelse (Cyr, 2014; Gao & Wu, 
2012). Dock är det en märkbar mindre del som kommer med förslag på 
faktiska åtgärder för hur detta ska uppnås. Faisal, Gonzalez-Rodriguez, 
Fernandez-Lanvin och Andres-Suarez (2017) uttycker att webbplatser kommit 
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att bli företags ryggrad och möjliggör för e-handelsföretag att nå ut till 
konsumenter till en låg kostnad. Faisal et al. argumenterar vidare för att dessa 
webbsidor bör designas på ett sådant sätt att de skapar trovärdighet och 
undviker förvirring som kan få konsumenten att lämna webbplatsen. 
Författarna nämner dock inget konkret förslag kring hur webbsidor ska 
designas för att undvika förvirring och skapa trovärdighet.  
 

2.1 Problembeskrivning 
Som tidigare nämnt fokuserar studien på designaspekterna navigationsdesign, 
visuell design samt informationsdesign. Cyr (2014) presenterar i en studie just 
dessa som de främsta designaspekterna och som således bör prioriteras vid 
utformning av webbdesign. Dessa aspekter anses besitta en viktig uppgift med 
att förse användare med en tillfredsställande webbplatsupplevelse, och skapa 
återkommande konsumenter. 

I takt med e-handelsbranschen fortsatta tillväxt samt med en växande mängd 
aktörer verksamma på samma marknad råder det en tydlig konkurrens om 
konsumenternas uppmärksamhet, tillit och lojalitet (Ruparelia, White & 
Hughes, 2010; Nisar & Prabhakar, 2018). Dessa snabba förändringar medför 
emellertid problem kopplade till förtroende för e-handelsföretaget. Förtroende 
är en högst betydande aspekt inom e-handel som är flitigt debatterad i såväl 
som forskning som inom samhället i allmänhet. Detta då förtroende är ett 
betydande första steg i att förvandla en sidbesökare till en betalande 
konsument. Utan att skapa förtroende hos konsumenten kommer denne högst 
troligen inte att stanna för att genomföra ett köp på webbplatsen. McCole, 
Ramsey och Williams (2009) argumenterar för hur tillit till internet och 
webbplatser i sin tur skapar en positiv inställning till köp online hos 
konsumenter. Förtroendet mellan leverantör och köpare är av väsentlig vikt, 
inte minst inom e-handeln, då konsumenter ofta upplever sig utsättas för en 
förhöjd risk jämfört med vid fysiska köp (Kim, Jin & Swinney, 2009; Najafi, 
Kamyar, Kamyar & Tahmassebpour, 2017). Detta berör främst oklarheter 
gällande leveransvillkor, betalning och informationsgivning som saknar 
liknande förtroendeingivning som inom fysisk handel (Kim, Jin & Swinney, 
2009; Najafi, Kamyar, Kamyar & Tahmassebpour, 2017). 
 
Förtroende inom e-handel kan även kopplas till webbdesign samt utformningen 
av denna. Cyr (2014) påtalar att en ökad mängd e-handelsföretag upplever 
osäkerhet vad gäller att locka till sig samt bibehålla nöjda, lojala och tillitsfulla 
kunder. Vidare beskriver Cyr hur utveckling av lojala konsumentbeteenden 
genom effektiv webbdesign bör ses som ett högt uppsatt mål för organisationer 
och företag som bedriver e-handel. Hasan (2016) argumenterar för att en 
konsument som upplever irritation vid onlineshopping riskerar att överge sin 
varukorg och lämna webbplatsen utan att genomföra ett köp. Denna irritation 
som uppstår tenderar vidare att ha en kvardröjande och ofördelaktig effekt på 
konsumentens tilltro till leverantören och dennes kompetens (Gao & Wu, 2010; 
Thota, 2012). Detta i sig utgör en risk för e-handelsföretag, som genom en 
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ogenomtänkt webbdesign riskerar förlora befintliga såväl som potentiella 
konsumenter. Vidare argumenteras det i flertalet publikationer för att 
undermålig webbdesign riskerar skapa irritation hos konsumenter (Gao & Wu, 
2010; Wells, Valachic & Hess, 2011). 

Ett återkommande dilemma inom detta område är hur webbplatser idealt bör 
utformas för att locka, konvertera och behålla besökare till konsumenter. Det 
existerar flera problem inom e-handel som bidrar till konsumenters oro, 
däribland säkerhetsrisker i form av kortbedrägerier och olovlig användning av 
personliga uppgifter (Boritz & No, 2011; Chatterjee, 2015; Wu, Huang, Yen & 
Popova, 2012). Orosmoment som dessa behöver stillas och konsumenternas 
tillit behöver vinnas för att locka samt bibehålla en strid ström konsumenter till 
e-handelswebbplatser. Flera publikationer behandlar frågeställningen kring om 
och hur dessa problem kan tacklas genom effektiv och förtroendeingivande 
webbdesign. Vidare finns flertalet publicerade studier som undersöker 
huruvida enskilda aspekter inom webbdesign påverkar konsumenters 
förtroende för webbplatsen positivt respektive negativt. 

Trots en stor mängd publicerad forskning i området som berör förtroende och 
webbdesign går det att tyda en efterfrågan på ytterligare forskning på området. 
Flera publikationer är eniga om att ytterligare forskning kring ämnet 
webbdesign och förtroende är nödvändiga (Hasan, 2016; Al-Qeisi et al., 2014). 
Hasan (2016) föreslår exempelvis att ytterligare forskning kan undersöka 
eventuella skillnader i ålder och upplevd irritation gentemot webbdesign inom 
e-handel. Cyr (2014) anser att ny forskning inom området behöver tillkomma 
då internet är i ständig förändring och expandering. 

2.2 Syfte och frågeställningar 
Mot ovan angiven bakgrund samt problemformulering är syftet med studien att 
undersöka möjliga relationer mellan webbdesign och konsumenternas upplevda 
förtroende för e-handelsföretag. Webbdesign avgränsas i detta sammanhang till 
att omfatta aspekter som rör navigation, information samt visuell design, och 
studien utförs i en svensk kontext varför det är svenska konsumenters 
upplevelse av förtroende som undersöks. Aktuell studie undersöker redan 
publicerade och diskuterade infallsvinklar men i svensk kontext. Studien syftar 
även till att undersöka flertalet olika webbplatser och således riktas inte studien 
in mot enbart en webbplats. 
 
För att svara mot syftet har följande frågeställningar formulerats:  
 

1. Vad finns det för potentiella samband mellan konsumenters förtroende 
för en e-handelswebbplats och en webbplats design? 
 

2. Hur påverkas konsumentens förtroende för en e-handelswebbplats av 
olika designaspekter? 
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2.3 Avgränsningar 
Det har varit nödvändigt att tidigt i processen avgränsa studien till ett specifikt 
e-handelsområde då e-handel innefattar en enorm mängd aktörer av olika 
kategorier med olika syften. Föreliggande studie har således initialt avgränsats 
till att undersöka modeinriktad e-handel. Valet av modeinriktad e-handel 
gjordes utifrån det faktum att det finns en stor mängd aktörer att studera inom 
denna kategori, varpå ett brett urval av studieobjekt kan göras. Vidare kan det 
föras diskussioner kring huruvida modeinriktad e-handel fokuserar mer på 
webbdesign än andra e-handelskategorier.  Utifrån denna spekulation är det 
således intressant att studera denna kategori då den förhoppningsvis kan bidra 
till en intressant och nyanserad studie. 

Vidare har studien avgränsats ytterligare inom modebranschen till 
modeinriktade e-handelssidor som vänder sig till både män och kvinnor och 
utesluter därmed barn. Detta val har gjorts då onlineshopping allt som oftast 
riktar sig mot personer över 18 år, där diverse betalningsmetoder kräver att 
konsumenten är över denna ålder för att handla. Genom att inkludera båda 
könen i undersökningen möjliggörs en eventuell analys och diskussion kring 
eventuella iakttagelser kring om och i så fall hur män och kvinnors syn på 
förtroende genom webbdesign skiljer sig åt kan ventileras. 

Det har även gjorts avgränsningar gällande vilka e-handelswebbplatser som ska 
tas med i studien, då de webbplatser som valts utifrån tidigare avgränsningar 
fortfarande är många till antalet. De webbplatser som undersöks i studien har 
hämtats från E-handelsindex topplista över de 100 största nätbutikerna i 
Sverige under 2017 (Andersen, 2017). De webbplatser om valts ut till studien 
är de webbplatser på listan som inriktar sig på e-handel inom mode och som 
kom att bli tio stycken totalt, efter bortfall i form av företag som gått i konkurs.   
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3 Tidigare forskning  

I föreliggande kapitel hänvisas det övergripande till studier och tidigare 
forskning som behandlar e-handel, webbdesign och förtroende i allmänhet. 
Detta då söktermer såsom ”e-handel” och ”e-commerce” ledde till en större 
mängd användbara sökträffar än i de fall då specifika söktermer såsom 
”fashion e-commerce” samt ”mode e-handel” applicerades. Det förekommer 
även forskning som är inriktad på specifika e-handelskategorier, dessa har dock 
inhämtats via samma generella söktermer som övrig presenterad tidigare 
forskning. 

Ett avsevärt antal studier har publicerats med fokus på olika aspekter av 
konsumentförtroende inom e-handel, samt vilka element som påverkar detta 
förtroende. Då e-handel har varit och fortfarande är ett aktuellt ämne är detta 
föga förvånande. Det har kommit att bli allt svårare att som e-handelsleverantör 
nå igenom det brus som är konkurrenter och konsumenternas övertag gällande 
utbud av e-handelsföretag som erbjuder samma produkter (Ruparelia, White & 
Hughes, 2010; Nisar & Prabhakar, 2018). Att bedriva e-handel utan att lägga 
tid åt att skapa en funktionell webbdesign är starkt att avråda då konsumenter 
utan större ansträngning kan lämna för en annan webbplats som tillhandahåller 
samma produkter och med bättre webbdesign. Sharp, Preece och Rogers (2015, 
s.126) skriver att undermåligt utformade gränssnitt riskerar att få människor 
uppleva sig själva som ointelligenta, få dem att känna sig hotade eller 
förolämpade. Samtliga av dessa egenskaper är sådana e-handelsleverantörer 
bör vilja undgå till varje pris, då de riskerar en försämrad konverteringsgrad, 
det vill säga en minskad andel av sidbesökare som konverteras till betalande 
kunder. Det förekommer vidare flertalet publikationer som, med olika 
infallsvinklar, beskriver relationen mellan förtroende och olika aspekter av 
webbdesignen på en webbplats.  

Föreliggande presentation av forskning har även tematiserats för att passa 
aktuell studie. Initialt presenteras tidigare forskning som generellt behandlar 
förtroende och e-trust inom e-handel, för att sedan gå över i en presentation av 
utvald forskning kring området förtroende relaterad till webbdesign. Vidare 
presenteras forskning som undersöker hur webbdesign kan påverka 
konsumenters köpbenägenhet. Avslutningsvis sammanfattas centrala begrepp 
ofta förekommande i presenterad forskning och som även kan betraktas som 
relevanta för studiens syfte. Ett framtaget analysverktyg presenteras även som 
baseras på utvalda slutsatser från presenterad forskning, av intresse och 
relevanta för studien. 

De publikationer och studier som presenteras i detta kapitel har tagits fram 
genom diverse olika databaser tillhandahållna via Högskolan i Borås. Inspec, 
Science Direct, Scopus samt ACM Digital Library är de databaser som främst 
använts för att söka relevant tidigare forskning på området. Dessa databaser har 
hittats genom högskolans biblioteks webbsida, där databaser har filtrerats 
utifrån ämne. I detta fall söktes databaser inom ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap då det är ett relevant ämne för studien. Därefter har 
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nämnda databaser sökts igenom för att finna relevanta publikationer. Stort 
fokus har lagts på att finna aktuella studier som är nypublicerade, då e-handel 
är ett aktuellt ämne vars landskap är i ständig förändring och utveckling. Därav 
drogs slutsatsen att publikationer som är publicerade för ett stort antal år sedan 
inte är av största intresse då de diskussioner som förs med största sannolikhet 
är utdaterade. Undantag har gjorts då äldre publicerade studier fortfarande är av 
intresse och även har citerats flertalet gånger. Mer omfattande litteratur som 
Ding och Lin (2009) används även i studien trots ett relativt gammalt 
utgivningsdatum, detta då nämnd litteratur kan ses som en teoretisk publikation 
med en stor teoretisk prägel vars innehåll fortfarande är relevant för området 
informationsarkitektur såväl som för aktuell studie. Liknande har Luhmanns 
(1979) beskrivning av begreppet förtroende refererats till i studien, detta då 
förtroende i sig är ett sedan länge etablerat begrepp och då Luhmanns verk 
även det faller inom kategorin för en teoretisk publikation där begreppets 
beskrivning fortfarande kan argumenteras som relevant. 

Vidare har ytterligare fokus lagts på att finna publikationer som är kollegialt 
granskade, detta för att säkerställa en hög kvalitét på insamlat material. Dock 
kan det argumenteras som svårt att samla in enbart material som är kollegialt 
granskade, således har beslut tagits att även inkludera material som inte är 
klassificerade som kollegialt granskade men som trots detta håller en hög 
kvalitet i avseende på relevans, innehåll och mängden citationer.  

3.1 E-trust och förtroende inom e-handel 
Begreppet förtroende beskrivs som en tilltro som förmår involverade parter, i 
detta fall e-handelskonsumenter, att vidta olika åtgärder trots eventuellt 
föreliggande risker (Luhmann, 1979). En omfattande och växande mängd 
litteratur undersöker faktorer som påverkar konsumenters förtroende inom e-
handel. Flertalet studier betonar vikten av att som e-handelsföretag skapa 
förtroende hos potentiella konsumenter. Det går även att skönja samstämmig 
diskussion bland forskning där det påpekas att förtroende relaterad till e-handel 
är av väsentlig vikt att vidare studera. Det argumenteras även av flera författare 
att flertalet faktorer påverkar ett e-handelsföretags framgång, där förtroende 
kan argumenteras för att vara den tyngsta av dessa faktorer. (Kim, Yim, 
Sugumaran & Rao, 2016; Chatterjee, 2015; Jafarpour & Andalib, 2016; Najafi, 
2015; Najafi et al., 2017; Wu et al., 2012). Likväl är begreppet e-trust ett 
förekommande begrepp i tidigare forskning och i diskussioner som förts inom 
området för förtroende inom e-handel. Najafi (2015) beskriver detta begrepp, 
liknande Luhmanns beskrivning från 1979, som en användares benägenhet att 
acceptera eventuella risker hos en e-handelsleverantör, detta då de positiva 
förväntningarna på leverantören och dess egenskaper väger tyngre än 
eventuella risker. Begreppet e-trust kan även ses som en slags förlängning av 
begreppet förtroende där ”e” betonar att det sker digitalt. Najafi (2015) betonar 
att begreppet e-trust således är ett förtroendekoncept som förekommer på 
internet och i digitala miljöer, exempelvis inom e-handel. 
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3.1.1 Faktorer som påverkar förtroendet inom e-handel 
Chatterjee (2015) anser säkerhetens och integritetens betydelse inom e-handel 
vara komplex, men betonar det faktum att användare upplever en stor oro 
gällande obehörig åtkomst till deras personliga uppgifter. Oro gällande 
exempelvis den personliga integriteten inom e-handel utgörs av bland annat oro 
för obehörig modifiering av personliga data samt otillåten användning av dessa 
uppgifter där konsumentens tillåtelse inte är lämnad (Chatterjee, 2015). Nisar 
och Prabhakar (2018) skriver att konsumenter som inte är erfarna konsumenter 
inom e-handel ofta väljer att avbryta ett köp på grund av upplevda svårigheter 
med den digitala transaktionen och avsaknaden av tilltro till e-handelsföretaget. 
Fortsättningsvis argumenterar Nisar och Prabhakar (2018) för att konsumenter 
står inför två olika risker när de handlar online i form av förlorandet av pengar 
samt förlorandet av den personliga integriteten. Vidare finns det en risk för att 
oseriösa e-handelsföretag väljer att använda personlig information som lämnats 
av konsumenter för eget bruk som gynnar företaget men nödvändigtvis inte 
gynnar konsumenten (Nisar & Prabhakar, 2018). 
 
Limbu et al. (2011) anser bekymmer kopplade till säkerhet och etiskt 
uppförande inom e-handel potentiellt kunna skada och undertrycka e-handelns 
tillväxt. Vidare argumenterar författarna för att e-handelsleverantörer behöver 
förstå hur dessa osäkerheter kan associeras till missnöje samt misstro. En 
kritisk aspekt inom e-handel kopplad till förtroende, uttrycker författarna, är 
vilseledande säljtaktiker där leverantören använder manipulerande taktiker med 
avsikt att leda konsumenter till köp. Det förekommer en ökande osäkerhet 
inom e-handel hos konsumenter gällande exempelvis osäkra transaktioner och 
icke fullbordade leveranser. Således bör leverantörer som säkerställer en hög 
nivå av säkerhet på sina webbplatser skapa en bredare tillfredsställelse hos 
konsumenter (Limbu et al., 2011). Författarna uttrycker även att vilseledande 
metoder från e-handelsleverantörer är ett av de främsta skälen till missnöje 
bland konsumenter, och som måste tas i beaktning av e-handelsleverantörer för 
att hantera och minska missnöjet. En sådan vilseledande metod kan exempelvis 
bestå av produkter som är missvisande gällande beskrivning, där e-
handelskonsumenter saknar en direkt kontakt till produkter som säljs via 
webbplatser förväntar sig en säker leverans av produkter som är vad de utger 
sig att vara (Kim et al. 2009). Vidare betonar Limbu et al. (2011) vikten av att 
som e-handelsleverantör delge konsumenter tydliga instruktioner kring bland 
annat webbplatsens säkerhetspolicy då detta utgör ett av de problem som kan 
leda till missnöje hos konsumenter. 
 
Najafi et al. (2017) beskriver hur e-handelskonsumenter saknar möjligheten att 
dra slutsatsen att företaget bakom en e-handelswebbplats faktiskt existerar då 
det inte är möjligt att fysiskt besöka leverantören. Detta kan i sin tur potentiellt 
resultera i en högre grad osäkerhet och ökad misstro samt misstänksamhet 
gentemot e-handelsleverantören, som på andra sätt måste försäkra 
konsumenten om att denne är i trygga händer och inte riskerar att bli lurad. 
Utan den upplevda känslan av säkerhet som finns vid köp i fysiska butiker 
saknar e-handel den gemensamma känslan av förtroende som existerar inom 
fysiska butiker (Najafi et al. 2017). Park, Bhatnagar och Rao (2014) anser, i 
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likhet med föregående författare, att e-handelskonsumenter utsätter sig för 
större bedrägeririsker, än vad konsumenter i fysiska butiker gör. Trots flera 
fördelar som medföljer vid e-handel och utlämning av, i flera fall, nödvändiga 
personliga uppgifter ökar oron kring bland annat hur insamlad information 
används av leverantören, där säkerhet och integritet kommit att bli två viktiga 
nyckelfaktorer inom konsumentförtroendet (Liu, Marchewka, Lu & Yu, 2005). 
 

3.2 Webbdesign och förtroende 
Förtroende är, som tidigare nämnt, en viktig aspekt inom e-handel som kommit 
att bli en alltmer central diskussion inom forskning. Diskussioner gällande hur 
förtroende är kopplat till webbdesign är flitigt förekommande (Cyr, 2014; Ou 
& Sia, 2010; Vila & Kuster, 2011). Det faller på e-handelsleverantörens ansvar 
att skapa och bibehålla en tillfredsställande upplevelse för konsumenter och 
skapa ett lojalt konsumentbeteende som garanterar konsumenters 
återkommande besök till webbplatsen, och webbdesign är en påverkande faktor 
för att lyckas med detta (Cyr, 2014). Vidare identifieras viktiga faktorer att ta 
hänsyn till inom webbdesign vilket innefattar hur tilltalande webbplatsen är 
(visuell design), hur pass enkel webbplatsen är att navigera inom 
(navigationsdesign) samt huruvida informationen som presenteras på 
webbplatsen är tydlig, relevant och tillgänglig (informationsdesign) (Cyr, 
2014). Ou och Sia (2010) skriver att e-handelsföretag behöver justera 
webbdesignen på sina webbplatser i syfte att upprätthålla konsumenters 
förtroende för webbplatsen och minimera skepsis gentemot webbplatsen. 

Förtroende anses utgöra en grund på vilken konsumenter baserar sina köpbeslut 
på, och i syfte att förstärka detta förtroende kan bland annat professionell 
utformning av en webbplats användas (Zhang, Prybutok, Ryan & Pavur, 2009). 
Vila och Kuster (2011) argumenterar för att företag behöver använda sig av 
signaler som minskar osäkerheten bland konsumenter. Författarna uttrycker 
fortsättningsvis att webbplatsen är det främsta verktyget för detta och kräver 
således en design och innehåll som väcker förtroende för företaget. Limbu et 
al. (2011) betonar det faktum att konsumenter inom e-handel inte har samma 
möjligheter att bedöma produkter online som i fysiska affärer, och därför måste 
basera sina köpbeslut på den information som finns tillgänglig på webbplatsen. 
En webbplats som levererar informativt och kvalitativt innehåll, en 
användarvänlig upplevelse samt verktyg för att minimera säkerhetsrisker 
tenderar att upplevas som en förtroendeingivande webbplats (Vila & Kuster, 
2011). 

Hasan (2016) påtalar att undersökningar kring webbdesignsaspekters påverkan 
på konsumenters känslor och upplevd irritation inom e-handel kan bidra till 
värdefulla slutsatser. Hasan skriver fortsättningsvis att sådana värdefulla fynd 
och slutsatser med fördel kan användas i syfte att konstruera mer effektiva 
webbplatser vad gäller reducering av konsumenters upplevda irritation. Wells, 
Valacich och Hess (2011) påvisar liknande argument och skriver att 
webbdesign utgör en viktig roll i att skapa initial tilltro till webbplatsen och 
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även påföljande villighet till att genomföra ett köp. Pengnate och Sarathy 
(2017) diskuterar liknande kring webbdesign länkad till förtroende och hävdar 
att design bör ses som en huvudspelare i arbetet med att skapa förtroende för 
webbplatsen. Trots en omfattande mängd forskning som behandlar området 
webbdesign och förtroende råder det brist på konkreta råd samt riktlinjer för 
vad det är i designen som framkallar förtroende eller skapar brist på förtroende.  

3.2.1 Navigationsdesign 
Strukturering och placering av en webbplats navigation har visat sig utgöra en 
tungt vägande faktor för huruvida konsumenten upplever förtroende för 
webbplatsen eller inte. Sharp et al. (2015, s.124) skriver om irriterande 
gränssnitt och hur dessa tenderar frambringa negativa känslor, ofta när ett 
gränssnitt som borde vara enkelt att använda visar sig vara oerhört komplex. 
Hasan (2016) argumenterar för hur en förvirrande navigationsstruktur tenderar 
att avskräcka konsumenter från att genomföra ett köp eller att besöka 
webbplatsen igen. Som potentiella åtgärder kan bland annat tillhandahållning 
av direktlänkar, genvägar, site maps samt sökfunktioner användas (Hasan, 
2016). Dessa webbplatsfunktioner argumenteras inneha förmågan att potentiellt 
slutföra transaktioner på webbplatsen, då de underlättar konsumentens arbete 
att finna det hen söker (Hasan, 2016). Liknande skriver Beaird (2014, s.9) och 
skriver att det är av avgörande vikt att navigationsstrukturen är enkel att hitta 
såväl som att använda. Beaird påtalar även att användare förväntar sig hitta 
navigationsmenyn längst upp på webbplatsen, och anser således att e-
handelsleverantörer bör placera navigationsmenyn längst upp. Huruvida 
navigationsdesignen upplevs som enkel att använda är en väsentlig byggsten i 
uppbyggandet av förtroende, där en svårnavigerad design förhindrar 
konsumenternas sökande och bidrar till att de snabbt lämnar webbplatsen 
(Zhang et al., 2009).  

Hasan (2016) argumenterar för att navigationsdesign utgör en betydande del i 
att påverka de konsumenter som inte föredrar att bli överväldigade av bland 
annat överflödiga länkar. Konsumenter inom e-handel tenderar även att föredra 
en enkel och tydlig navigationsdesign som hjälper dem att finna vad de söker 
med ett minimalt antal steg mellan sökandet efter produkten och den slutgiltiga 
transaktionen (Hasan, 2016). Författaren anser även att en navigationsdesign 
som hindrar dessa önskemål från konsumenten riskerar skapa ett scenario där 
konsumenten väljer att lämna webbplatsen utan några intentioner på att 
genomföra ett köp eller överhuvudtaget återvända till webbplatsen. Liknande 
anser Ou och Sia (2010) en webbplats som är svår att navigera inom dämpar 
konsumenters motivation till att stanna på webbplatsen. 

3.2.2 Visuell design 
Lindgaard, Dudek, Sen, Sumegi och Noonan (2011) betonar vikten av visuell 
design inom webbdesign och argumenterar för att den utgör en väsentlig del av 
en besökares första intryck av och initiala förtroende för webbplatsen och dess 
användbarhet. Tseng och Tseng (2014) presenterar i en studie hur en tilltalande 
visuell estetik hos en webbplats tenderar utgöra en positiv inverkan på en 
konsuments trovärdighetsbedömning av webbplatsen, och en webbplats vars 
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webbdesign upplevs som mindre komplex leder till en positiv attityd gentemot 
webbplatsen. Pengnate och Sarathy (2017) hävdar liknande att en webbplats 
som uppfattas som visuellt tilltalande skapar en större förtroendeeffekt hos 
konsumenter som besöker webbplatsen. Ding och Lin (2009, s.4) anser att 
tillfredsställande visuell webbdesign tydliggör kommunikationen på en 
webbplats och förenklar informationen som presenteras. Beaird (2014, s.5) 
diskuterar definitionen av ”bra webbdesign” och skriver hur webbdesign kan 
studeras utifrån två synvinklar: ur en användbarhetsvinkel samt ur en rent 
estetisk vinkel. Beaird (2014, s.5) skriver vidare att en kombination av båda 
vinklar är nödvändigt för att locka samt behålla besökare till en webbplats. 
Beaird skriver fortsättningsvis hur webbdesign i grunden handlar om 
kommunikation, och hur en webbplats som förmedlar relevant information men 
misslyckas med en bra visuell design inte kommer behålla besökare, likväl som 
en webbplats med tilltalande design men som inte förmedlar relevant 
kommunikation misslyckas till samma grad.  

Det är fortsättningsvis ett vanligt förekommande orosmoment, att användaren 
spenderar mycket tid på att söka igenom en webbplats i jakt på information, 
och således får en minskad användarupplevelse (Beaird, 2014, s.5). Beaird 
argumenterar vidare för att webbdesignen inte ska utgöra ett hinder för 
användaren utan snarare underlätta för denne att finna informationen hen söker. 
Seckler et al. (2015) argumenterar för att visuell design kan kopplas till både en 
förtroendeingivande samt icke förtroendeingivande konsumentupplevelse, 
beroende på hur den visuella designen är utformad. Faisal et al. (2017) 
presenterar i sin studie hur val av passande färgscheman och grafiskt material 
för en webbplats tenderar att skapa förtroende samtidigt som de förhöjer 
webbplatsens visuella attraktivitet. Lindgaard et al. (2011) argumenterar i sina 
resultat för att webbplatser som anses mycket trovärdiga ofta innehåller riklig 
grafik, en god balans mellan olika visuella aspekter samt en lagom mängd text 
och kontrast på deras startsidor. Författarna resonerar vidare för att grafik på en 
webbplats startsida ofta tenderar att agera utsmyckning snarare än ett 
informativt syfte, detta för att bidra till ett positivt första intryck av 
webbplatsen. Lim och Ting (2012) nämner små typsnitt i webbdesignen som en 
potentiellt bidragande faktor till att den visuella designen upplevs som 
frånstötande. 

3.2.3 Informationsdesign 
Beaird (2014, s.9) påtalar att en webbesökare normalt besöker och lämnar en 
webbplats inom loppet av endast några sekunder om denne inte finner vad hen 
söker, varpå informationen som presenteras på webbplatsen behöver vara 
relevant och tillgänglig. Tseng och Tseng (2014) skriver liknande hur relevant 
köpinformation som finns tillgänglig på webbplatsen tenderar att öka 
sidbesökares förtroende för webbplatsen. På samma sätt som relevant 
köpinformation kan öka förtroendet för webbplatsen, kan bristen på korrekt 
köpinformation leda till minskat förtroende. Davidsson och Thoresson (2017, 
s.94) skriver hur var tionde internetanvändare under 2017 köpt en vara som 
presenterats på ett felaktigt eller missvisande sätt på en hemsida. Denna siffra 
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har nästintill fördubblats sedan 2014 då antalet låg på 6 % (David & 
Thoresson, 2017, s.94).  

Det är således av väsentlig vikt för e-handelsleverantörer att inte skapa, 
publicera eller designa information som riskerar distrahera eller irritera 
konsumenter (Hasan, 2016). Ding och Lin (2009, s.63) argumenterar för att 
webbplatsens namn och andra viktiga länkar bör finnas med på samtliga 
undersidor för att göra det tydligt vem det är som tillhandahåller webbplatsen, 
även för de användare som inte besöker webbplatsen direkt via startsidan. 
Denna designaspekt kan kopplas till diskussioner gällande förtroende inom e-
handel, då det kan uppfattas som förtroendeingivande för konsumenten när 
denne tydligt kan läsa vem som står bakom webbplatsen. Beaird (2014, s. 9) 
nämner liknande aspekter och uttrycker att tydlig placering av företagets 
logotyp på webbplatsen ökar graden av igenkänning hos sidbesökaren.  

Pee, Jiang och Klein (2018) argumenterar för att en väsentlig del av 
informationsdesign utgörs av e-handelsföretagets förmåga att på ett tydligt och 
passande sätt informera om deras faktiska servicekvalitet efter det att ett köp 
har genomförts. För att minska risken att konsumenter väljer att inte genomföra 
ett köp på grund av bristande information kring bland annat servicekvalitet, 
väljer flera e-handelsföretag att publicera information kring deras egenskaper 
och vad konsumenter kan förvänta sig från företaget (Pee et al., 2018). Signaler 
ofta förekommande på e-handelswebbplatser inkluderar observerbara aspekter 
på en webbplats, rykte samt garantier (Li et al., 2015). Författarna 
argumenterar vidare för att dessa signaler främst syftar till att försäkra nya 
konsumenter om att e-handelsföretaget är pålitligt. Vidare syftar signalerna till 
att säkra nya konsumenters tilltro samt öka deras köpintentioner (Li et al., 
2015). 

3.2.4 Sammanfattning av webbdesignaspekter 
Sammanfattningsvis har en större mängd tidigare forskning i form av litteratur 
och publikationer presenterats och analyserats, med diverse olika fokus på 
webbdesign och förtroende för en webbplats. Det går att urskilja en 
övergripande samstämmighet i flera studier gällande webbdesignens påverkan 
på konsumenters förtroende för webbplatsen, både positivt samt negativt 
(Wells et al., 2011; Al-Qeisi et al. 2014; Tseng & Tseng, 2014). Koo och Ju 
(2010) argumenterar för att rättfram navigationsdesign och struktur tenderar att 
påverka förtroendet positivt. Hasan (2016) anser även navigationsdesign som 
tillhandahåller direktlänkar och sitemaps kunna påverka förtroendet för 
webbplatsen positivt. En faktor som riskerar påverka förtroende negativt är 
förvirrande navigationsdesign och struktur (Hasan, 2016).  

Visuellt attraktiv webbdesign samt en icke komplex visuell webbdesign 
argumenteras för att kunna påverka förtroendet för en webbplats positivt (Cyr, 
2014; Tseng & Tseng, 2014). Faktorer såsom små typsnitt i webbdesignen 
samt frånstötande visuell webbdesign argumenteras för att vara en negativ 
påverkande faktor på förtroendet (Lim & Ting, 2012; Wells et al., 2011). 
Vidare anses relevant informationsdesign som stödjer konsumentens agenda 



 

 

 
 

13 

samt tydlig och logisk presentation av information kring produkter och/eller 
tjänster påverka förtroendet positivt (Tseng & Tseng, 2014; Cyr 2014). I 
kontrast påpekar Hasan (2016) hur irrelevant informationsdesign riskerar 
påverka förtroendet för webbplatsen negativt. 
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4 Teorin om förtroendedimensioner  

En teori kring förtroendedimensioner (trust dimensions) inom e-handel som 
framförs av Chen och Dhillon (2003) har identifierats och applicerats på 
aktuell studie. Denna teori framförs av Chen och Dhillon (2003) som i en 
artikel argumenterar för hur kompetens, integritet samt välvilja tillsammans 
både utgör olika förtroendedimensioner samt samspelar för att skapa ett 
övergripande förtroende för e-handelsleverantörer. Förtroendedimensionen 
kompetens (eng. competence) hänvisar till e-handelsföretags förmåga att infria 
de löften som getts till konsumenten. Förtroendedimensionen integritet (eng. 
integrity) innebär att e-handelsföretag verkar på ett konsekvent, tillförlitligt 
samt ärligt sätt. Slutligen beskrivs förtroendedimensionen välvilja (eng. 
benevolence) av författarna som e-handelsföretags förmåga att sätta 
konsumenters intressen framför företagets egna intressen, vilket indikerar på ett 
uppriktigt engagemang i att tillgodose samt upprätthålla konsumentens 
välbefinnande. Chen och Dhillon (2003) argumenterar fortsättningsvis för att 
dessa tre dimensioner varierar individuellt, men betonar att de är 
sammanlänkade och tillsammans påverkar och skapar konsumentens 
övergripande upplevelse av förtroende gentemot e-handelsföretag. 

 
Figur 1. Visualisering av Chen och Dhillons (2003) teori kring hur 
förtroendedimensionerna kompetens, integritet, välvilja samt övergripande 
förtroende samspelar. 
 
Dimensionen övergripande konsumentförtroende (overall trust) inom e-handel 
beskrivs som ett läge där konsumenter innehar en positiv inställning till en viss 
onlinesituation, som ett besök på en e-handelswebbplats, där konsumenten 
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upplever att dennes sårbarheter inte riskerar exploateras (Beldad, Jong & 
Steehouder, 2010). Som figur ett visar ovan bidrar integritet, välvilja samt 
kompetens gemensamt till ett övergripande konsumentförtroende för e-
handelsföretag. Således kan det argumenteras som nödvändigt för e-
handelsleverantörer att genom sin webbdesign ta dessa dimensioner i beaktning 
för att säkerställa att ett övergripande förtroende kan skapas. 
 
Den teori Chen och Dhillon (2003) presenterar gällande förtroendedimensioner 
används som grund för skapandet av ett teoretiskt analysverktyg som kommer 
komma till användning vid bearbetning samt analys av insamlade material. 
Genom att använda en redan presenterad teori kring förtroendedimensioner 
som analysverktygets grund skapar verktyget större tillförlitlighet då teorin 
tidigare behandlats inom forskning. Oliveira, Alhinho, Rita och Dhillon (2017) 
har i sin studie använt sig av ett liknande analysverktyg som också inkluderar 
förtroendedimensionerna som presenteras av Chen och Dhillon (2003). Genom 
detta kan det argumenteras för att teorin om förtroendedimensionerna 
fortfarande är aktuell och således kan användas i aktuell studie. 
 
Dessa förtroendedimensioner kan även kopplas till tidigare forskning inom 
området för förtroende och webbdesign inom e-handel. Li, Fang, Wang, Lim 
och Liang (2015) nämner signaler e-handelsföretag sänder ut för att stärka 
konsumenters tilltro till företaget, och för att de ska känna sig bekväma med att 
företaget uppfyller deras krav. Dessa signaler kan kopplas till 
förteoendedimensionen kompetens som beskrivs som ett företags kapacitet att 
hålla sin del av avtalet och förse konsumenten med det denne förväntat sig 
(Chen & Dhillon, 2003). Vidare kan förtroendedimensionen integritet som 
bland annat kretsar kring huruvida e-handelsföretag handlar på ett konsekvent 
sätt kopplas till tidigare uttalanden kring visuell design. Detta då termen ”att 
agera konsekvent” kan appliceras på visuell webbdesign och exempelvis 
innebära att skapa konsekvent visuell design som upplevs som enhetlig och 
inte frånstötande eller förvirrande. Beiard (2014, s.5) skriver att webbdesign 
bottnar i kommunikation där visuell design agerar stöttepelare för att framföra 
ett informativt budskap. Dessa är då beroende av varandra och således behöver 
båda parter vara relevanta och konsekvent framförda av e-handelsföretaget för 
att tilltala konsumenter. Förtroendedimensionen välvilja, som syftar till att sätta 
konsumenternas intresse främst, kan kopplas till Tseng och Tseng (2014) som 
skriver att relevant och korrekt köpinformation behöver presenteras på en 
webbplats. 
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Figur 2. Visualisering av samband mellan tidigare forskning och de tre 
förtroendedimensionerna. 

Figuren ovan illustrerar hur teorin har använts för att skapa det senare 
presenterade analysverktyget, vilket har använts vid analys och presentation av 
studiens resultat. Inledningsvis har tidigare forskning studerats närmare och 
kopplats ihop med någon, eller flera, av de tre förtroendedimensionerna. Detta 
upprepas senare vid studiens analysdel, där insamlad datamaterial utvinns till 
utvalda nyckelmeningar som även de kopplas till en eller flera 
förtroendedimensioner inom Chen och Dhillons (2003) förtroendeteori. 
Nyckelmeningarna extraheras och tematiseras under de tre olika 
designaspekterna navigationsdesign, informationsdesign samt visuell design. 
Detta görs för att tydligt koppla samman det framtagna analysverktyget med de 
tre designaspekterna, i vidare syfte att besvara studiens syfte och 
frågeställningar. frågeställningar. Syftet med analysverktyget är även att 
undersöka vilka förtroendedimensioner som kan tänkas spela en roll i 
förtroendet för e-handelswebbplatser. Vidare kommer analysverktyget att 
användas både för att analysera delar av insamlade data samt för att presentera 
färdigarbetade data i studiens resultatdel.  
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5 Metod och material 

Studiens syfte är att undersöka möjliga relationer mellan utvalda 
designaspekter och konsumenters förtroende för utvalda e-handelswebbplatser 
inom modebranschen. De designaspekter som har undersökts inkluderar 
navigationsdesign, informationsdesign samt visuell design. Utifrån syftet med 
studien kan det argumenteras som passande att genomföra en metod som är 
riktad gentemot användare av e-handelswebbplatser. Detta då fokus ligger i att 
studera dessa personers åsikter kring förtroende inom e-handel, och där 
användares åsikter kommer utgöra en central del av studiens totala innehåll. 
Alltså inkluderar och fokuserar vald metod på användare och deras åsikter samt 
attityder gällande webbdesign och förtroende. Då syftet är att undersöka 
användares åsikter kring ett antal utvalda webbplatsers webbdesign och dess 
påverkan på deltagarnas förtroende, kan det argumenteras som passande att 
använda en kvalitativ metod, där data samlas in i form av ord (Jacobsen, 2017, 
s.98). Detta då det är av intresse att studera enskilda individers individuella 
åsikter kring problemställningen. Denscombe (2016, s.234) argumenterar för 
att forskaren själv bör välja den metod som är bäst lämpad för studiens syfte, 
och anser att metodval är en fråga om ”rätt sak på rätt plats”. Den metod som 
har valts ut är en evalueringsstudie, där datainsamlingsinstrument i form av ett 
utvärderingsformulär har tagits fram för att användas av en utvald grupp 
studiedeltagare. 
 
Studiedeltagarna ombads fokusera på de tre presenterade designaspekterna på 
ett antal webbplatser, för att sedan fylla i ett utvärderingsformulär (se bilaga 
B). Utvärderingsformuläret avslutas av två öppna uppföljningsfrågor i syfte att 
bidra med ytterligare djup till studien. En evalueringsstudie som metod skapar 
även flexibilitet gällande geografisk placering. Detta då 
utvärderingsformuläret, i likhet med enkätundersökningar, möjliggör för digital 
ifyllning och studiedeltagare kan medverka oberoende geografisk placering 
(Jacobsen, 2017, s.180). Detta medför en bredare valmöjlighet gällande 
studiedeltagare och minimerar kostnader som annars hade uppstått i form av 
gjorda resor till och från olika studiedeltagare (Jacobsen, 2017, s.180).  

5.1 Evalueringsstudie 
En evalueringsstudie faller under kategorin kvalitativa metoder som används 
för att gå på djupet med ett fåtal enheter (Jacobsen, 2017, s.115). Då syftet med 
studien var att undersöka potentiella samband mellan webbdesign och 
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förtroendet för en e-handelswebbplats, föll det sig således naturligt att använda 
sig av en kvalitativ metod som syftar till att närmare undersöka enskilda 
individers åsikter kring problemställningen. Argument som användas vid 
användning liknande kvalitativa metoder såsom intervjuer brukar kännetecknas 
av avsikten att utforska komplexa fenomen, vilket även kan appliceras på en 
evalueringsstudie (Denscombe, 2016, s.265). Patel och Davidson (2011, s.88) 
beskriver attitydformulär, som i flera aspekter kan liknas vid det 
utvärderingsformulär som skapats inför studien, som ett instrument som skiljer 
mellan individer som besitter en positiv respektive negativ attityd gentemot 
något. Vidare kan ett attitydformulär ses som det kanske mest lättillgängliga 
sättet för att mäta attityder gentemot något (Patel & Davidson, 2011, s.88). Det 
förekom dock några gjorda anpassningar i utvärderingsformuläret som skiljer 
det från ett tidigare beskrivet attitydformulär för att bättre bemöta studiens 
syfte och frågeställningar och underlätta för en kvalitativ bearbetning av 
insamlade data. Dessa anpassningar utgjordes av öppna frågor som 
ackompanjerade de likertskalor som finns, samt två kvalitativa 
uppföljningsfrågor som avslutade utvärderingsformuläret. 
 
Ytterligare en fördel som visserligen beskrivs av Denscombe (2016, s.287) 
tillhöra intervjuer, men som även kan appliceras på en evalueringsstudie, är 
möjligheten följa upp frågor och utforska ämnet under en relativt lång period. 
Detta ger fördelen i form av att även efter avslutad datainsamling kunna röra 
sig tillbaka till aktuella studiedeltagare om ett förtydligande eller ytterligare 
förklaring behövs göras. Detta är inte möjligt till samma grad i kvantitativa 
metoder som exempelvis webbaserade enkätundersökningar, där anonymitet 
och ett stort antal deltagare försvårar för eventuell återkoppling. Viss 
inspiration till val av metodinsamling har hämtats från av Hung, Wu och Chen 
(2014) som i en studie använder en liknande evalueringsmetod för att 
undersöka diverse attribut på en couch surfing webbplats. Hung et al. (2014) 
nämner vidare hur ett utvärderingsformulär skapats i syfte att genomföra en 
omfattande och självständig utvärdering av webbplatsen. Vidare argumenterar 
författarna för att studien kan anses som lyckad, och utifrån detta kan det 
argumenteras som passande att använda en liknande metod i denna studie. 
Patel och Davidson (2011, s.90) argumenterar fortsättningsvis för att ett 
attitydformulär kan tänkas behövas kompletteras med inledande 
bakgrundsvariabler såsom kön, ålder eller tjänsteställning.  
 

5.2 Evalueringsstudiens datainsamling 
Utvärderingsformulärets avsikt är att stödja studiens syfte och 
problemställning, och har som ändamål att undersöka hur studiedeltagarna 
värderar tidigare nämnda designaspekter på ett antal olika webbplatser. Vid 
utformningen av aktuellt datainsamlingsinstrument i form av ett 
utvärderingsformulär, som skapades i syfte att stödja presenterad 
evalueringsstudie, kom tidigare forskning väl till pass som hjälp. Tidigare 
forskning användes bland annat för att skapa beskrivningar för studiedeltagarna 
av de tre designaspekter som undersöks. Utvärderingsformuläret fokuserade 
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vidare på de presenterade webbdesignaspekterna i form av navigationsdesign, 
visuell design samt informationsdesign. Utvärderingsformuläret går att finna i 
sin helhet som bilaga B i dokumentets avslutande del.  
 

5.2.1 Forskningsetiska hänsynstaganden 
Flertalet forskningsetiska överväganden har gjorts under utformningen av 
aktuell studie för att säkerställa att studien genomförs på ett korrekt 
forskningsetiskt sätt. Det grundläggande individsskyddskravet som 
kategoriserats i fyra huvudkrav och presenteras av Vetenskapsrådet (u.å.) i 
form av informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav har tagits hänsyn till vid utformningen och genomförandet av 
studien.  
 
Informationskravet innebär att forskaren måste informera berörda om 
forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, u.å.) och applicerades på studien 
genom att de aktuella studiedeltagarna skriftligt informeras om studiens syfte 
och deras förväntade insats till denna. Se bilaga A för avtal om 
formulärdeltagande, vilket informerar studiedeltagarna om studiens syfte och 
förväntad insats. Denna information kompletterades med ytterligare nödvändig 
information såsom författarens samt högskolans namn. Samtyckeskravet 
medför att deltagare själva kan fatta beslut om sin medverkan i studien 
(Vetenskapsrådet, u.å.), vilket applicerades genom att informera 
studiedeltagare om att deltagandet var frivilligt och närsomhelst kunde 
avbrytas. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas ska ges största möjliga 
konfidentialitet samt att deras personliga uppgifter ska förvaras onåbart från 
obehöriga (Vetenskapsrådet, u.å.). Detta krav applicerades på studien genom 
att skriftligt garantera studiedeltagarna att deras uppgifter kommer att förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte får åtkomst till dem, samt att deras 
uppgifter kommer att anonymiseras i studien. Slutligen innebär nyttjandekravet 
att insamlade uppgifter från deltagare endast får användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, u.å.), där studiedeltagarna informerades om att deras 
uppgifter endast kommer att användas i aktuell studie. Studiedeltagarna 
informerades även om att deras insamlade e-postadresser endast används för 
identifiering vid eventuell återkoppling om det uppkom oklarheter i deras 
insamlade utvärderingsformulär. 

5.2.2 Urval av webbplatser 
Webbplatserna valdes från E-handelsindex topplista över de 100 största 
nätbutikerna i Sverige under 2017, en lista tillhandahållen av Ehandel.se. 
Därefter plockades de webbplatser ut som föll inom kategorin modeinriktad e-
handel, varpå bortfall på grund av konkurser ledde till en slutgiltig lista på 10 
webbplatser. Listan försedd från E-handelsindex ansågs kunna bidra med 
tillfredsställande webbplatser att undersöka. Detta då webbplatserna 
förhoppningsvis är sådana som känns igen av en stor publik, och det var även 
på dessa grunder listan valdes att användas som en slags generering av 
webbplatser. De webbplatser som valdes ut till studien presenteras i en tabell 
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nedan, och presenteras i samma rangordning som i ursprungliga E-
handelsindex.  
 
De webbplatser som valdes ut presenterades inför utvalda studiedeltagare som 
ombads välja ut tre webbplatser att utvärdera. Studiedeltagarna ombads, om 
möjligt, att välja ut tre webbplatser som är helt okända för dem sedan tidigare. 
Skulle inte detta vara möjligt ombads studiedeltagarna istället välja ut de tre 
webbplatser de är minst bekanta med, antingen de webbplatser de hört talas om 
men inte handlat av eller webbplatser de endast haft lite interaktion med. 
Studiedeltagarna ombads även att välja tre webbplatser för att undvika att 
metoden allt för mycket liknade en A/B testning mellan två olika webbplatser, 
vilket inte var studiens syfte att genomföra. Deltagarna ombads att välja de tre 
webbplatser de hade minst kännedom om för att minimera risker gällande 
partiskhet gentemot webbplatser som studiedeltagarna sedan tidigare var 
bekanta med. Om så var fallet riskerade utvärderingen bli färgad av 
studiedeltagarnas tidigare interaktion och erfarenheter från webbplatsen. 
 
Tabell 1 
Urval av webbplatser till studien där den rank som går att läsa i vänstra 
kolumnen hänvisar till den plats webbplatsen låg på i E-handelsindexlistan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då presenterad lista från E-handel.se innehåller webbplatser från olika 
kategorier valdes de webbplatser ut som stämde överens med de tidigare 
avgränsningar som gjorts, där listan gicks igenom uppifrån och ner. Således 
gjordes inget aktivt val av exakt vilka webbplatser som valdes ut till studien, 
inte heller hade personligt intresse en avgörande roll i valet av dessa 

Rank Webbplats 

6 Nelly.com 

6 Nlyman.com 

8 Boozt.com 

15 Sportamore.se 

30 Junkyard.se 

46 Caliroots.se 

53 Bubbleroom.se 

62 Campadre.se 

78 Ridestore.se 

93 Topstreetwear.com 
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webbplatser. Noterbart är att Halens webbplats bortfallit från ovan tabell då 
detta företag gick i konkurs under 2017 (Julius, 2017).  
 
Potentiella nackdelar med stora företags webbplatser är deras igenkänning hos 
konsumenter, vilket skapar en situation där konsumenten riskerar att ha en 
förutfattad mening. Det kan även argumenteras som positivt att fokusera på 
stora företags webbplatser då studiedeltagare kan känna sig mer bekväma med 
att besöka webbplatser de vet är säkra i den mening att webbplatsen inte 
genererar virus eller liknande.  

5.2.3 Urval av studiedeltagare 
Det urval av studiedeltagare som gjorts till studien har medvetet varit brett. 
Både män och kvinnor har inkluderats och bjudits in till att delta i studien i 
syfte att skapa ett nyanserat resultat. Inkluderingen av båda könen öppnade 
även potentiellt upp för intressanta diskussioner kring om och hur de olika 
parterna tenderar evaluera webbplatserna på olika sätt. Denscombe (2016, s.63) 
skriver om explorativa urval och beskriver detta urval som passande vid 
småskaliga forskningsprojekt som fokuserar på kvalitativa data. Denscombe 
(2016, s.63–64) skriver fortsättningsvis att explorativa urval används i de fall 
då det är av intresse att fånga intressanta eller ovanliga exempel inom studien. 
Denna studie har använt sig av ett explorativt urval då fokus låg på att 
undersöka och bearbeta kvalitativa data, och där den enskildes egna åsikter och 
tankar var av intresse.  
 
Jacobsen (2017, s.119) nämner att särskilda drag de tillfrågade studiedeltagarna 
innehar bör definieras för att avgränsa populationen ytterligare. De drag 
studiedeltagarna bör inneha för att vara aktuella för studien var breda, då 
studiens huvudsakliga syfte var att undersöka rådande generella åsikter kring 
ett område. Dessa åsikter behövde således inte vara uttalanden från experter 
inom området e-handel och webbdesign utan önskades snarare komma från 
vanliga personer utan någon större professionell koppling till området. Det var 
dock att föredra att studiedeltagarna besatt en viss förförståelse för e-
handelswebbplatser och skulle, om möjligt, vara konsumenter inom e-handel. 
Denna förförståelse underlättade studien då ingen större 
introduktionsförklaring till området behövdes, vilket underlättade för 
deltagarna som inte behövde bemöda sig med att läsa en större förklarande text 
kring området.  
 
Det åldersspann som valdes för studien var brett, då det är dokumenterat att en 
stor grupp inom många ålderskategorier är e-handelskonsumenter (Davidsson 
& Thoresson, 2017, s.91). En gräns på 18 år och över har dock dragits då det 
på flera webbplatser krävs för att genomföra ett köp med avseende på faktura 
och kortbetalning. Vidare skulle aktuella studiedeltagare vara bosatta i Sverige 
då det var svenska e-handelswebbplatser som undersöktes, och det var således 
logiskt att även begränsa studiedeltagarnas geografiska placering till Sverige. 
Undersökningspopulationen som var aktuell för studien kan således 
sammanfattas som båda könen, 18 år och över, någorlunda införstådda med 
konceptet e-handel och har personligen genomfört enstaka eller flera tidigare 
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köp online. Det är av väsentlig vikt att påpeka att de individer som faller inom 
ramarna för denna undersökningspopulation var stor, och således kunde inte 
samtliga i populationen delta i studien. Det var därför omöjligt att påstå att 
resultat från insamlade data gäller för andra grupper än de aktuella individer 
som deltar i studien (Patel & Davidson, 2011, s.59). Nedan presenteras en 
tabell över de egenskaper studiedeltagarna behövde ha för att delta i studien. 
Tabellen presenterar kön, åldersspann samt hur ofta de uppskattningsvis borde 
handlade mode online.  
 
Tabell 2  
Urvalskriterier för studiedeltagare. 
Åldersspann Kön Hur frekvent deltagarna 

handlar mode online 

Över 18 år Man, kvinna eller annat Deltagarna bör vara hyfsat 
bekanta med 
onlineshopping och 
handla online enstaka 
gånger eller mer frekvent 

 

5.2.4 Pilottestning av datainsamlingsverktyg 
En pilotstudie kan användas i syfte att pröva en speciell teknik för att insamla 
information eller testa en viss uppläggning, och motsvarar den faktiska 
undersökningen men genomförs i en mindre skala (Patel & Davidson, 2011, 
s.60). Utvärderingsformuläret pilottestades således innan det skickades ut för 
definitiv datainsamling till aktuella respondenter. Pilottestningen av 
utvärderingsformuläret resulterade i att viktiga aspekter kunde ventileras, och 
möjliggjorde för eventuella korrigeringar innan en skarp datainsamling ägde 
rum.  
 
Pilottestningen utfördes på en utvald person som både fick utvärdera valda 
webbplatser samt besvara de två avslutande uppföljningsfrågorna. Personen 
som agerade testrespondent föll inom ramarna för tidigare avgränsning av 
population och fyllde med andra ord de kriterier som ställts på 
studiedeltagarna. Detta för att så långt som möjligt få pilottestningen att likna 
en riktig undersökning. Denna person valdes ut och tillfrågades, varpå 
personen fick sätta sig ner framför utvärderingsformuläret och ombads 
genomföra formuläret och genomföra efterfrågade steg. Testpersonen 
informerades även om att hen skulle agera som hen hade gjort vid ett skarpt 
datainsamlingstillfälle, men att hen även var välkommen att komma med 
kommentarer kring formuläret och tillvägagångssätten överlag under tiden det 
fylldes i. Efter det att utvärderingsformuläret gåtts igenom av testpersonen 
tillfrågades denne även om det uppkommit några frågor gällande formulärets 
utformning samt val av frågor, och om det fanns något som personen skulle 
vilja ändra på eller som denne ansåg vara oklart.  
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Vid aktuell tid då pilottestningen ägde rum låg antalet webbplatser som skulle 
utvärderas fortfarande på två, vilket senare kom att utökas till totalt tre 
webbplatser. Detta valet gjordes dels för att, som tidigare nämnt, undvika 
känslan av en A/B-testning samt dels för att tiden det tog att utvärdera två 
webbplatser under pilottestningen inte tog alltför lång tid. Beslutet togs således 
efter genomförd pilottestning att utöka webbplatserna till totalt tre stycken för 
att skapa en mer nyansrik datainsamling. Vidare noterades det under 
pilottestningen av de avslutande uppföljningsfrågorna hur den första av de två 
frågorna tenderade att generera ett rent ja respektive nej svar snarare än ett 
utvecklande svar som var önskvärt. Detta bidrog till att svaret uppfattades som 
en strukturerad ja/nej fråga snarare än en öppen sådan. Patel och Davidson 
(2011, s.86) argumenterar för att kvalitativa intervjufrågor behöver granskas 
kritiskt utifrån ett inte lika insatt perspektiv, där en kollega eller liknande med 
fördel kan betrakta frågorna ”utifrån”. Vidare anser Patel och Davidson (2011, 
s.86) att aktuella frågor behöver kontrolleras för att säkerställa att de funkar för 
de deltagare som de är avsedda för, samt att de frambringar den information 
som är önskvärd. Detta kan med fördel ges svar på genom en pilottestning.  
 
Avslutningsvis visade pilottestningen att båda datainsamlingsinstrument 
överlag fungerade som tänkt och levererade de resultat som var väntade och 
önskvärda, men testet ledde även till ett mindre antal korrigeringar som bidrog 
till ett mer enhetligt instrument. Dessa gjorda upptäckter och korrigeringar 
hade antagligen inte ägt rum om inte en pilottestning genomförts, då en 
genomgång från en person ”utifrån” bidrog till att formuläret sattes i ett annat 
ljus. 

5.2.5 Tillvägagångssätt 
Det färdiga utvärderingsformuläret, som utifrån ett explorativt urval, 
distribuerades till ett antal studiedeltagare på totalt elva personer fördelat på 
fyra kvinnor och sju män. Dessa personer kontaktades via sociala medier i 
form av Facebook för en snabb och effektiv korrespondens, vilket kan ses som 
passande vid småskalig forskning (Denscombe, 2016, s.37). Även muntligt 
inbjudande användes till de studiedeltagare där detta var möjligt. De personer 
som visade ett intresse i att delta och som uppfyllde tidigare presenterade 
kriterier valdes ut till att delta i studien, vilket innebar att ett mindre antal 
personer utelämnades ur studien då de inte uppfyllde kraven. Dessa utvalda 
studiedeltagare fick tillgång till utvärderingsformuläret genom ett privat 
meddelande via Facebooks chattverktyg Messenger, tillsammans med URL-
länk till utvärderingsformuläret, detta för att deltagarna så enkelt som möjligt 
skulle få tillgång till formuläret (Denscombe, 2016, s.38). Detta gjordes även i 
syfte att öka studiedeltagarnas motivation till att besvara formuläret, då de 
slipper leta efter en länk till formuläret vilket ökar bekvämligheten 
(Denscombe, 2016, s.242). Studiedeltagarna valdes, som tidigare nämnt, ut 
genom ett explorativt urval i form av att ett inlägg på Facebook som 
informerade om aktuell studie och vilken typ av studiedeltagare som söktes. 
Därefter fick de personer som kände sig manade visa sitt intresse genom att 
skriva ett privatmeddelande eller kommentera direkt i statusen. Urvalet gjordes 
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därefter genom att de personer som givit sitt intresse inom ett dygn valdes ut att 
delta i studien.  
 
Informering och förberedelse inför datainsamling 
 
Studiedeltagarna informerades, i det personliga meddelande som skickades 
tillsammans med en länk till formuläret, att utvärderingen inte behövde 
genomföras under en begränsad tid och att de hade möjligheten att genomföra 
utvärderingen i deras egen takt. Detta för att förhindra att studiedeltagarna 
kände sig stressade att genomföra utvärderingen av webbplatserna. Vidare 
informerades även studiedeltagarna att de var välkomna att höra av sig om det 
skulle uppstå funderingar eller frågor gällande någon aspekt i 
utvärderingsformuläret. Denna återkoppling erbjöds i syfte att skapa en 
situation där studiedeltagarna kände sig bekväma i att ställa eventuella frågor, 
och på så sätt undvika att de svarar på något utan att känna sig säkra på vad 
frågan innebär. Studiedeltagarna informerades om att utvärderingen borde 
genomföras inom en vecka efter det att formuläret skickats ut. Då 
studiedeltagarna tidigare medvetet valts ut möjliggjorde detta för personlig 
kommunikation och uppföljning, där de studiedeltagare som ännu inte fyllt i 
formuläret kunde kontaktas och påminnas om att göra detta.  
 
Studiedeltagarna försågs med en grundlig introduktion till studien genom 
utvärderingsformulärets inledande text, där de informerades om vilket ämne 
som undersöks och vad de som studiedeltagare förväntades genomföra. Det 
kan argumenteras som nödvändigt både ur en etisk samt praktisk synvinkel att 
ge bakgrundsinformation om undersökningen samt klargöra syftet med denna 
(Denscombe, 2016, s.244; Patel & Davidson, 2011, s.74). I formulärets 
inledande del informerades det även om hur insamlade bidrag kommer att 
användas samt varför uppgifter som e-postadress samlades in. Patel och 
Davidson (2011, s.74) argumenterar för att det är viktigt att informera 
studiedeltagare kring huruvida formuläret som fylls i är anonymt eller 
konfidentiellt. Då studiedeltagarna medvetet valts ut och kontaktats, samt då e-
postadresser från samtliga samlats in är således formuläret konfidentiellt, då 
det framgår vilka som har svarat. Studiedeltagarna informerades dock om att 
all insamlad information förutom åldersspann samt kön skulle anonymiseras 
och utelämnas helt från att nämnas i studien.  
 
Studiedeltagarna försågs även med en kortare beskrivning av de tre 
designaspekterna och vad de kunde titta på när de utvärderade webbplatserna, 
detta för att underlätta för de deltagare som inte var bekanta med begreppen 
sedan tidigare. Detta är inte heller något krav, således kan det inte förväntas att 
samtliga deltagare är helt införstådda med vad navigationsdesign, 
informationsdesign samt visuell design innebär. Då samtliga studiedeltagare 
med största sannolikhet inte var professionellt insatta i webbdesign 
underlättade en tydlig instruktion som minimerar riskerna för att uppdraget 
missförstås. Patel och Davidson (som, s.78) argumenterar för att frågorna 
behöver formuleras så att studiedeltagarna förstår deras innehåll så som det är 
tänkt. Syftet med utvärderingsformuläret var inte heller att se hur 



 

 

 
 

25 

allmänbildade studiedeltagarna är gällande ämnesaktuella fackuttryck, därför 
beskrevs dessa redan i början av formuläret (Denscombe, 2016, s.250). 
Denscombe (2016, s.245) påtalar liknande att exempel och instruktioner i 
början av ett formulär kan lugna respondenten och visa vad som förväntas av 
hen. De frågor som presenterades i utvärderingsformuläret var tänkta att kunna 
genomföras både efter studiedeltagarna besökt de utvalda webbplatserna men 
även samtidigt som de genomförde utvärderingen. Studiedeltagarna 
informerades även om den cirkatid som formuläret uppskattningsvis skulle ta 
att genomföra, då de borde få en ärlig uppfattning kring hur lång tid de behöver 
lägga ner på att genomföra formuläret (Denscombe, 2016, s.248). Patel och 
Davidson (2011, s.74) argumenterar för att det är viktigt att betona individens 
roll i studien, och att tydligt betona att just hens deltagande är viktigt. Detta 
gjordes genom att i inledningens avslutande del tacka studiedeltagaren för 
dennes medverkan, samt informera om att dennes insats utgör en väsentlig del i 
att slutföra studien. 
 
Utvärderingsformulärets uppbyggnad 
 
Vidare presenterades den uppsättning webbplatser som tidigare framställts i 
studien för studiedeltagarna följt av tre textkolumner där de skulle fylla i vilka 
tre webbplatser de valt ut att studera. Studiedeltagarna ombads att, om möjligt, 
välja ut tre webbplatser de inte sedan innan hört talas om men informerades 
även om att de kan välja ut tre webbplatser de känner till men inte är speciellt 
bekantade med. Genom att förse studiedeltagarna med båda alternativ var 
förhoppningen att deltagarna upplevde mindre press att leta efter webbplatser 
som är totalt okända, och inkluderade även studiedeltagare som hört talas om 
samtliga webbplatser att delta i studien trots detta. Utvärderingsfrågorna i 
formuläret presenterades bland annat i form av likertskalor med olika grader av 
positivitet eller negativitet kopplad till de tre olika designaspekterna på 
webbplatserna. Dessa skalor utgjordes av ett udda antal graderingsalternativ på 
fem steg, där mittalternativet utgjorde en neutral punkt (Patel & Davidson, 
2011, s.81). Denna mittpunkt agerade som varken det ena eller det andra på 
skalan och representerade en neutral åsikt. Likertskalorna ackompanjerades 
även av ett antal öppna frågor där respondenterna var fria att uttrycka sina 
åsikter direkt i skrift. Denscombe (2016, s.253) skriver att variation av olika 
frågetyper förhindrar att respondenten känner sig uttråkad, samtidigt som en 
enhetlig stil inom frågetyperna låter respondenterna vänja sig vid frågetypen 
vilket i sig minimerar risk för missförstånd eller förvirring.  
 
Utvärderingsformuläret kan argumenteras som varierande i den mening att 
öppna svarsfrågor varvades med likertskalor, men är också enhetlig i den 
mening att samma frågor upprepades på varje webbplats respondenterna 
undersöker. Detta underlättade således för respondenterna att vänja sig vid 
frågorna och hur de kunde gå tillväga för att besvara dem. Det kan 
argumenteras som förmånligt att inleda utvärderingsformuläret med 
okomplicerade, okontroversiella och okänsliga frågor (Denscombe, 2016, 
s.252; Jacobsen, 2017, s.177). Det aktuella utvärderingsformuläret inleddes 
således med okomplicerade frågor såsom respondentens kön samt ålder. Frågan 
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om respondentens ålder var inte heller en sådan som behövde svar i form av en 
exakt ålder, istället hade respondenten möjlighet att välja den åldersintervall 
vilket hens ålder faller inom. Detta gjordes för att minska känslan hos 
respondenten att denne behövde delge sådan exakt och specifik information om 
sig själv, det låg inte heller i studiens intresse att ta del av denna information. 
Patel och Davidson (2011, s.77) argumenterar liknande för att formulär 
vanligtvis inleds med neutrala frågor och bakgrundsvariabler som det behövs 
information om. Utvärderingsformuläret kan argumenteras för att inneha en 
viss ”tratt-teknik” och inleds med öppna frågor för att så småningom gå över 
till mer specifika frågor (Patel & Davidson, 2011, s.78). 
 
Utvärderingsformuläret kan argumenteras för att vara ett självadministrerade 
sådant, då studiedeltagarna gav sina skriftliga svar i sin egen takt och när de 
fann tid till att göra detta (Denscombe, 2016, s.240). Utvärderingsformuläret 
konstruerades genom Googles formulärverktyg, primärt för att spara in på den 
tid som annars hade lagts på att manuellt konstruera ett liknande formulär. 
Vidare kan detta formulärverktyg argumenteras som välkänt och därför inte 
avskräcka studiedeltagare genom andra okända och avancerade verktyg med 
liknande syfte. Denscombe (2016, s.37) argumenterar för att webbaserade 
formulär är den mest använda formen av surveyundersökningar, där 
tillgängligheten av relevanta dataprogram till en låg eller ingen kostnad är en 
bidragande faktor till dess popularitet. Vidare påpekar Denscombe (2016, 
s.239) att en identisk uppsättning frågor som läses av samtliga deltagare bidrar 
till en konsekvent och exakt formulering som underlättar bearbetning av 
insamlade data.  
 
Denscombe (2016, s.241) betonar vikten av att respondenter återsänder 
formulär med ett tillräckligt stort antal frågor besvarade för att formuläret ska 
ha något värde. Detta säkerställdes genom att markera majoriteten av frågorna 
som obligatoriska, vilket innebar att respondenterna inte kunde gå vidare till 
nästa fråga om de inte besvarat föregående. Detta applicerades dock inte på 
frågor som syftade till att undersöka specifika svar, då det inte var möjligt att 
utgå från att alla respondenter valde det svar som senare följdes upp med 
ytterligare en följdfråga. Denscombe (2016, s.244) betonar vidare vikten av att 
informera respondenterna om vem som står bakom undersökningen. Denna 
information gick att finna i utvärderingsformulärets inledande del där 
information gavs om programmet såväl som att det är på Högskolan i Borås 
som studierna genomfördes. Det var även väsentligt att informera 
respondenterna om syftet med studien, utan att denna information riskerar leda 
respondenten i någon viss riktning gällande svar (Denscombe, 2016, s.244) 
vilket även det gjordes i formulärets inledande del.  
 
Avslutande uppföljningsfrågor 
 
Efter det att studiedeltagarna valt ut tre, helst tidigare okända, webbplatser och 
fyllt i aktuellt utvärderingsformuläret avslutades datainsamlingen med att dessa 
ombads besvara två öppna och avslutande uppföljningsfrågor. Detta gjordes i 
syfte att dels generera större mängd data till studien, dels för att fånga in 
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eventuella åsikter studiedeltagarna kan ha haft som de inte fått utlopp för att 
uttrycka i formuläret. Mallen för uppföljningsfrågorna går att finna i sin helhet 
som bilaga C i dokumentets avslutande del. Uppföljningsfrågorna kan liknas 
vid semistrukturerade intervjufrågor, där ett antal färdiga frågor ska besvaras 
men är i övrigt flexibla och mottagliga för den intervjuades idéer och 
utvecklande synpunkter (Denscombe, 2016, s.266). Semistrukturerade 
intervjufrågor benämner specifika teman som ska beröras, men låter 
intervjupersonen utforma sina svar under stor frihet (Patel & Davidson, 2011, 
s.82).  
 
Uppföljningsfrågorna placerades i direkt anslutning till utvärderingsformuläret, 
detta för att bespara deltagarna besväret att gå från ett formulär till ett nytt 
dokument med ytterligare frågor, vilket kunde riskera upplevas som för mycket 
arbete och därmed dämpa respondenternas motivation till att slutföra 
deltagandet. De två frågorna markerades som obligatoriska för att säkerställa 
att respondenterna valde att besvara frågorna, dock informerades de om att de 
är fria att skriva hur mycket alternativt lite de vill kring varje fråga. Detta för 
att inte studiedeltagarna skulle känna sig tvingade att besvara varje fråga med 
en längre personlig diskussion om inte de kände sig manade till detta eller hade 
några speciella åsikter i ämnet. 
 

5.3 Evalueringsstudiens dataanalys 
Syftet med frågorna var att tillföra en större mängd kvalitativa data att 
analysera samt komplettera utvärderingsformuläret med kvantitativa data. 
Denscombe (2016, s.213) argumenterar för att denna metodkombination kan 
bidra till en mer komplett bild av det område som studeras. Vidare anser 
Denscombe (2016, s.212) att fyndens träffsäkerhet kan stärkas genom att 
använda olika metoder för att efterforska samma sak. Frågornas syfte var även 
att upptäcka och identifiera egenskaper kring studiedeltagarnas uppfattning om 
förtroende relaterad till webbdesign, svarsalternativen kan följaktligen inte 
formuleras i förväg då det inte finns något rätt eller fel svar på frågorna (Patel 
& Davidson, 2011, s.82). Detta gjorde det lämpligt att använda frågor som 
besatt en kvalitativ intervjuform, där frågorna var av undersökande form 
snarare än frågor som hade enbart ett fast ja eller nej svar. Dataanalysen, som 
presenteras nedan, genomfördes i två steg. Det första steget innefattade en 
tematisk innehållsanalys och det andra steget innebar en operationalisering av 
teori till analysverktyg. 

5.3.1 Steg ett i dataanalysen 
Vid bearbetning av insamlade data användes en kvalitativ sådan i form av en 
kvalitativ tematisk innehållsanalys. Denna analysmetod har, trots att det är en 
vanlig förekommande sådan, inte beskrivits alltför detaljerat och det råder 
fortfarande oklarheter kring dess tekniker (Bryman, 2011, s.528). Bergström 
och Boréus (2012, s.49) beskriver kvalitativ innehållsanalys som en analys där 
företeelser varken räknas eller mäts. Bergström och Boréus (2012, s.80) 
argumenterar fortsättningsvis för att det viktigaste i flera förekommande 
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sammanhang inte är hur många gånger något sägs, utan hur något sägs. Detta 
påstående var aktuellt i denna studie, då det var av intresse att studera 
underliggande meningar och vad studiedeltagarna säger snarare än hur många 
gånger de nämner en specifik term.  
 
De teman som presenteras nedan föll sig naturligt då de tre designaspekter som 
genomgående undersöks i studien är navigationsdesign, visuell design samt 
informationsdesign. De nyckelmeningar som togs fram ur de individuella 
textbaserade svaren placerades in i deras tillhörande designaspekt. Aktuella 
teman är således ”navigationsdesign”, ”visuell design” samt 
”informationsdesign” vilket är rubriken i de tre olika bilderna presenterade i 
figur ett nedan.  
 

 
Figur 3. Bild över hur aktuella nyckelmeningar kategoriserats i teman utefter 
vilken designaspekt meningarna berör. 
 
Bearbetningen av insamlade data inleddes med att samtliga svar som uttryckts i 
text kopierades från utvärderingsformuläret och sammanställdes i ett nytt 
separat dokument. Därefter har varje individuellt svar kategoriserats utifrån 
vilken designaspekt som utvärderades för att skapa en tydligare överblick kring 
åsikter gällande de olika designaspekterna. Dessa svar har kategoriserats och 
strukturerats upp med titlar såsom ”nyckelmeningar navigationsdesign, 
webbplats ett”, ”nyckelmeningar visuell design, webbplats ett”, 
”nyckelmeningar informationsdesign, webbplats ett” etc. Termen 
nyckelmeningar användes som ett första steg i att tematisera insamlade data 
och förberedde dessa meningar för djupare analys och tolkning. De 
individuella svar som samlats in har sammanfattats i kortare nyckelmeningar 
för att behålla svarets kontext men också för att korta ner de meningar som 
varit relativt långa. Dessa nyckelmeningar har, efter kategorisering utefter 
designaspekt och webbplats, överblickats ett upprepat antal gånger för att få en 
tydlig bild kring vilka nyckelmeningar som passar ihop och som kan 
kombineras.  
 
Syftet med de kategoriseringar som gjorts är att finna underliggande meningar 
och mönster i respondenternas svar, och kunna länka dessa till studiens 
frågeställningar och syfte. Dessa mönster tillsammans med citat från 
studiedeltagarna kring webbdesign och förtroende användes för att analysera 
huruvida det går att finna potentiella samband mellan dessa två komponenter. 
De citat som presenterades i studiens resultatkapitel har i vissa fall genomgått 



 

 

 
 

29 

mindre redigeringar i de fall då utelämnade ord fyllts i, korrigering av 
felsägningar eller extremt talspråk som inte gör sig i skrift. Dessa korrigeringar 
har dock inte varit så stora i den mening att citaten tappat sitt ursprungliga 
innehåll, då studiedeltagarnas egna ord och tankar var av högsta vikt att bevara 
så orörda som möjligt (Ahrne & Svensson, 2012, s.220). 
 
Likertskalorna i utvärderingsformuläret, som kan argumenteras vara av mer 
kvantitativ art än tidigare textbaserade svar, analyserades på liknande sätt. 
Bergström och Boréus (2012, s.31) skriver om den hermeneutiska cirkeln 
vilket bland annat innebär att delar av en text tolkas utifrån texten som helhet. 
Analys av likertskalorna gjordes således utifrån studiens syfte och 
frågeställningar, där analysen bestod av att eftersöka underliggande meningar 
gällande vart i skalan studiedeltagarna har placerat sig. Analysen av 
likertskalorna genomfördes med en förförståelse relaterad till studiens 
frågeställningar och dess syfte för att på så sätt kunna använda materialet till att 
hävda potentiella samband mellan webbdesign och förtroende. 
 
Rennstam och Wästerfors (2012, s.194) argumenterar för att sållning och 
beskärning är nödvändigt vid kvalitativa analyser, där författaren gör 
nödvändiga val av vad som främst bör uppmärksammas. Dessa val uttrycker 
Rennstam och Wästerfors (2012, s.194) vara förbundet med bland annat 
tidigare forskning som studien riktas mot. Således sållades och beskärdes det 
material som samlats inför slutgiltig presentation för att återkoppla till studiens 
syfte och frågeställningar. Vidare studerades de funna nyckelmeningar, citat 
och teman upprepade antal gånger för att stifta bekantskap med dess innebörd 
och eventuella tolkningar som skulle kunna göras utifrån dem, detta för att bli 
så förtrogen med den mängd data som samlats in som möjligt. (Rennstam & 
Wästerfors, 2012, s.197). 
 

5.3.2 Steg två i dataanalysen 
Den teori som utgörs av Chen och Dhillons (2003) förtroendedimensioner 
kompetens, integritet samt välvilja och hur dessa samspelar för att tillsammans 
bilda ett övergripande förtroende inom e-handel användes vidare för fördjupad 
analys av insamlade data. Detta genomförs genom att förtroendedimensionerna 
utgör grunden i ett tidigare skapat och presenterat teoretiskt analysverktyg som 
syftar till att identifiera dimensionerna i insamlade data.  
 
De tre dimensionerna som teorin om förtroendedimensioner grundas på utgör 
en grund för aktuell studie och vidare operationaliserats till ett analysverktyg 
(Chen & Dhillon, 2003). Dessa förtroendedimensioner har arbetats om till att 
utgöra varsin kategori där funna nyckelmeningar från utvärderingsformuläret 
satts ihop med den dimension de kan argumenteras passa inom. Tidigare 
forskning har agerat som stöd i vilka nyckelmeningar som kan paras ihop med 
vilken eller vilka förtroendevariabel/variabler. Exempelvis har nyckelmeningen 
”rörigt typsnitt, färger och grafik” som presenteras i tabellen för visuell design 
kopplats till Faisal et al. (2017) uttalande kring hur färgscheman och grafiskt 
material på en webbplats kan kopplas till förtroende. Vidare parades denna 
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nyckelmening ihop med förtroendevariabeln integritet, som innebär att företag 
verkar på ett konsekvent sätt. Att presentera typsnitt och grafik som uppfattas 
som rörigt kan relateras till huruvida företagen agerat konsekvent i deras 
webbdesign och därmed kopplas till förtroendevariabeln integritet. 
 
Då dimensionerna argumenteras för att tillsammans utgöra ett övergripande 
förtroende (Chen och Dhillon, 2003) var det således möjligt att 
nyckelmeningarna föll inom kategorin för fler än enbart en dimension. Dessa 
dimensioner och nyckelmeningar presenterades i form av tabeller i 
nästkommande resultatkapitel för att underlätta för en generell överblick. 
Oliveira et al. (2017) genomför i en studie ett liknande sätt att påvisa samband 
mellan dessa förtroendedimensioner och andra påverkande faktorer så som 
brist på integritet och säkerhet inom e-handel. Detta sätt att presentera samband 
på har verkat som inspiration till senare genomförd presentation av potentiella 
samband mellan förtroendedimensioner och funna nyckelmeningar. Genom att 
använda Oliveira et al. (2017) tabell som inspiration kunde det även 
argumenteras som ytterligare säkerställning av studiens validitet. Oliviera et al. 
(2017) tabell är strukturerad på ett liknande sätt som de tabeller studien 
presenterar i nästkommande resultatkapitel, och använder sig liknande av de tre 
förtroendedimensionerna för att kategorisera designaspekter på en webbplats. 
Den tabell författarna presenterar i deras studie har dock simplifierats i aktuell 
studie och mest fungerat som inspiration till hur en liknande tabell kan 
upprättas. 
 
Ett exempel på hur insamlat material har sorterats utifrån analysverktyget är de 
nyckelmeningar som hämtats från utvärderingsformuläret. Dessa meningar har 
tagits från de frågor i formuläret som rör de tre designaspekterna 
navigationsdesign, informationsdesign samt visuell design. Analysverktyget 
har sedan använts för att kategorisera dessa nyckelmeningar inom en eller flera 
förtroendedimensioner som hämtats från tidigare presenterad teori. Dessa 
förtroendedimensioner utgörs, som tidigare nämnt, av kompetens, välvilja samt 
integritet. 
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6 Resultat 

I föreliggande kapitel presenteras resultatet av genomförd analys av insamlade 
data genererat från tidigare beskrivet metodval. Inledningsvis presenteras 
resultaten av genomförd evalueringsstudie sorterat efter den designaspekt 
resultaten berör, för att sedan avslutas med en mer sammanfattande analys 
kring de resultat som uppkommit. Då valet gjorts att inte fokusera på de 
enskilda webbplatser som studiedeltagarna valt ut att utvärdera kommer dessa 
inte nämnas vid namn. Istället kommer föreliggande kapitel fokusera på att 
presentera de generella resultaten från utvärderingen av de tre olika 
designaspekterna navigationsdesign, visuell design samt informationsdesign. 
Dessa designaspekter presenteras och sorteras med hjälp av tidigare framtaget 
analysverktyg utifrån teorin om förtroendedimensionerna integritet, kompetens 
och välvilja. De åsikter som framkommit gällande varje designaspekt kopplas 
alltså, med hjälp av analysverktyget, ihop med den eller de 
förtroendedimensioner åsikten berör. Vidare kommer även resultat presenteras 
kring studiedeltagarnas åsikter kring förtroende kopplad till en viss 
designaspekt samt förtroendet länkad till webbdesign i stort.  

Frågeställningarna som i studiens inledande del formulerats var följande: ”Vad 
finns det för potentiella samband mellan förtroende och webbplatsdesign?” 
samt ”Hur påverkas konsumentens förtroende för en e-handelswebbplats av 
olika designaspekter?”. Föregående kapitel syftade till att genom en utvald 
kvalitativ metod förmå att besvara dessa frågeställningar. 

Då insamlade data bearbetats och analyserats på ett kvalitativt sätt kommer 
således fokus ligga på att presentera kvalitativa tolkningar av det material som 
samlats och hur materialet återkopplar till studiens syfte samt besvarar uttalade 
frågeställningar. 

6.1 Resultat av evalueringsstudie 
Närmare analys av insamlat datamaterial visar på flera synliga men även 
underliggande meningar som relaterar till studiens syfte och frågeställningar. 
Nedan presenteras en mängd nyckelmeningar från studiedeltagarna sorterade 
utifrån den designaspekt meningarna kommenterar. Dessa nyckelmeningar 
presenteras i ett framtaget teoretiskt analysverktyg i form av tabeller 
tillsammans med en eller flera passande förtroendevariabler. De 
nyckelmeningar som behandlar samma element eller som på annat sätt liknar 
varandra presenteras i samma kolumn för att skapa en tydligare överblick. 
Dessa separeras dock med ett semikolon för att tydliggöra det faktum att det är 
olika studiedeltagares åsikter det rör sig om. Vidare presenteras citat från 
studiedeltagarna gällande hur de generellt anser webbdesign påverka deras 
förtroende för webbplatser. Detta görs för att knyta an till studiens 
frågeställningar och argumentera för att studiens resultat relaterar till både det 
övergripande syftet samt frågeställningarna 
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Efter insamlat datamaterial sammanställdes övergripande information om 
studiedeltagarna som går att se i tabellen nedan. Efter det att avgränsningar 
gjorts gällande ålder och vana av att handla online resulterade deltagarlistan i 
totalt 12 deltagare om åtta män samt fyra kvinnor. Bortfall i den ursprungliga 
gruppen av kvinnliga deltagare resulterade i ett ojämnt antal kvinnor och män i 
studien. I tabellen nedan presenteras studiedeltagarnas ålder, kön, åldersspann 
samt hur frekvent de genomför köp online som faller inom kategorin mode. 
Deltagarnas identitet har vidare anonymiserats och ersatts med koder där D1 är 
förkortning för deltagare ett (1), D2 för deltagare två (2) etcetera för att 
säkerställa konfidentiell hantering.  
 
Tabell 3  
Studiedeltagare fördelat på deras kön, åldersspann samt uppskattad 
handlingsfrekvens av mode online. 
Studiedeltagare Kön Åldersspann Uppskattad 

frekvens kring hur 
ofta de handlar 
mode online 

D1 Man 50+ år Cirka en gång i 
månaden 

D2 Man 50+ år Mindre än en gång i 
månaden 

D3 Kvinna 18–24 år Mer än en gång i 
månaden 

D4 Man 25–30 år Mindre än en gång i 
månaden 

D5 Man 25–30 år Mindre än en gång i 
månaden 

D6 Man 18–24 år Mindre än en gång i 
månaden 

D7 Man 18–24 år Cirka en gång i 
månaden 
 

D8 Kvinna 50+ år Mindre än en gång i 
månaden 

D9 Man 18–24 år Cirka en gång i 
månaden 

D10 Kvinna 25–30 år Mer än en gång i 
månaden 

D11 Kvinna 18–24 år Cirka en gång i 
månaden 

D12 Man 50+ år Cirka en gång i 
månaden 
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6.1.1 Navigationsdesign och förtroende 
Resultaten från likertskalorna där deltagarna fick betygsätta 
navigationsdesignen på webbplatserna som mycket förvirrande upp till mycket 
logisk visade på att majoriteten av deltagarna placerade sig i mitten av 
likertskalan och nedåt. Detta kan tyda på att majoriteten av deltagarna upplevde 
webbplatserna som varken förvirrande eller logiska, men att de lutade åt att 
vara mer förvirrande än logiska. 
 
Resultatet från evalueringsstudien som knyter an till designaspekten 
navigationsdesign visar på en medvetenhet från studiedeltagarnas sida kring 
hur denna designaspekt påverkar deras förtroende för de webbplatser som 
utvärderats. De nyckelmeningar som identifierats och plockats ut ur samtliga 
studiedeltagares utvärderingsformulär vittnar om hur de upplevt de olika 
webbplatsernas navigationsdesign vid en första anblick. Dessa meningar har 
plockats ut från en öppen fråga i utvärderingsformuläret som efterfrågar 
anledningar till varför navigationsmenyn upplevs som förvirrande, om 
studiedeltagare markerat detta i tidigare likertskala. Nedan presenteras dessa 
nyckelmeningar i form av en tabell för att underlätta för en överblick av de 
åsikter som ventilerats.  
 
Tabell 4  
Nyckelmeningar från utvärderingsformulär kring förvirrande 
navigationsdesign. 
Nyckelmeningar Förtroendevariabel/variabler 

Svårsedda symboler i menyn; Svåra 
symboler i menyn 

Integritet, välvilja 

För mycket som händer; För mycket 
på en gång, hamnade fel vid ett par 
tillfällen. 
 
 

Integritet, välvilja 

Förvirrande navigationsdesign Integritet, välvilja 

Mycket navigering för att finna det 
man behöver 

Integritet, välvilja 

Röriga undermenyer Integritet, välvilja 

Ingen självklar uppdelning av länkar i 
menyn 

Integritet, välvilja 
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6.1.2 Visuell design och förtroende 
Resultaten från likertskalorna där deltagarna fick betygsätta den visuella 
designen på webbplatserna som mycket frånstötande upp till mycket tilltalande 
visade på att majoriteten av deltagarna placerade sig i mitten av likertskalan 
och uppåt. Detta kan tyda på att majoriteten av deltagarna upplevde 
webbplatserna som varken frånstötande eller tilltalande, men att de lutade åt att 
vara mer tilltalande än frånstötande. 
 
Liknande tidigare stycke presenteras här resultatet av de nyckelmeningar som 
plockats ut från utvärderingsformuläret och som besvarar varför vissa 
studiedeltagare upplevt den visuella designen som frånstötande.  
 
Tabell 5 
 Nyckelmeningar från utvärderingsformulär kring frånstötande visuell design. 
 
Nyckelmeningar Förtroendevariabel/variabler 

För lite luft mellan bilder; dåliga bilder; 
för många bilder på samma yta; 
förvirrande miljöbilder 

Integritet 

Omodern design; gammal design; mörk 
och instängd design 

Integritet, välvilja 

För mycket visuella element på startsidan; 
Inte visuellt tilltalande 

Integritet, välvilja 

För många varor i en enda röra Integritet, välvilja 

Rörigt typsnitt, färger och grafik Integritet, välvilja 

För lite text vid produkterna, viktig del av 
design, ser naket ut 

Integritet, välvilja, kompetens 

Irriterande blinkande animationer Integritet, välvilja 

 

6.1.3 Informationsdesign och förtroende  
Resultaten från likertskalorna där deltagarna fick betygsätta 
informationsdesignen på webbplatserna som mycket bristande upp till mycket 
tillfredsställande visade på att majoriteten av deltagarna placerade sig i mitten 
av likertskalan och nedåt. Detta kan tyda på att majoriteten av deltagarna 
upplevde webbplatserna som varken förvirrande eller logisk, men att de i flera 
fall lutade åt att upplevas som mer bristande än tillfredsställande. 
 
Nedan presenteras de nyckelmeningar som sammanställts från liknande frågor 
gällande varför studiedeltagarna upplevt informationsdesignen som olika 
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grader av bristande om de har indikerat att så är fallet i tidigare likertskala som 
behandlar denna fråga.  
 
Tabell 6  
Nyckelmeningar från utvärderingsformulär kring bristande informationsdesign. 
Nyckelmeningar Förtroendevariabel/variabler 

För lite information om produkterna; 
Undermålig information kring köp; 
Bristfällig information kring produkter 

Integritet, kompetens, välvilja 

För mycket information på startsidan, 
känns krystat; Överväldigande mycket 
information 

Integritet, välvilja 

Opassande information till gamla och 
utgångna erbjudanden 

Integritet, kompetens 

Startsidan säger inte så mycket Integritet, kompetens 

Osorterat sökresultat, ingen logisk 
ordning 

Integritet, välvilja 

Rörig information, man förstår inte 
allt; Oorganiserad information på 
startsidan 

Integritet, kompetens 

Kampanjsidor som behöver mer 
information, finns scamsidor som 
ljuger om erbjudanden 

Integritet, kompetens, välvilja 

Saknar pris på köpknapp, får leta efter 
pris 

Kompetens, integritet 

Startsidan ser för mycket ut som ett 
Instagramflöde, oklart vilka produkter 
man ser på bilderna 

Integritet, välvilja 

Störande inloggningspopup Välvilja 

 

6.1.4 Övriga åsikter kring webbdesign och förtroende 
Genom att låta studiedeltagarna besvara två frågor som berör förtroende och 
webbdesign på ett mer generellt plan, blev det möjligt att se flera tydliga 
samband mellan webbdesign och konsumentens upplevda förtroende för 
webbplatsen. Majoriteten av samtliga studiedeltagare lämnade mycket material 
till dessa frågor vilket möjliggjorde för en djupare inblick i hur de relaterar 
förtroende till webbdesign. Då deltagarnas identitet tidigare anonymiserats och 
ersatts med koder används dessa för att hänvisa citaten till aktuell deltagarkod. 
På frågan Spelar webbdesignen överlag en stor roll när du besöker en e-
handelswebbplats och ska bedöma denna som pålitlig eller inte? Varför/Varför 
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inte? identifierades flera svar som kan argumenteras som väsentliga för 
studiens frågeställningar. Samtliga studiedeltagare höll med om att 
webbdesignen spelar en stor roll när en webbplats ska bedömas som pålitlig 
eller inte. Några av studiedeltagarna valde att endast svara jakande på frågan 
utan en längre utläggning kring varför denne ansåg webbdesignen spela stor 
roll, vilket inte heller var något krav och detta informerades studiedeltagarna 
om. Därför har de citat som kan argumenteras vara av det rikare slaget tagits 
med för att belysa deltagarnas syn på varför de anser webbdesignen spela stor 
roll vid bedömning av en webbplats pålitlighet. 
 
“Om e-handelswebbplatsen känns svåröverskådlig och inte användarvänlig 
väljer jag hellre en annan webbplats som har motsvarande sortiment.” (D1). 
Detta svar indikerar på att om en webbplats upplevs som icke användarvänlig 
anser D1 att hen hellre letar går till en konkurrent, vilket är en indikation på att 
webbdesign påverkar förtroendet för en webbplats. Citaten nedan visar på, i 
likhet med tidigare citat, att studiedeltagarna associerar webbdesign och 
förtroende med varandra. 
 

Jag anser att val av bilder, färger och speciellt typsnitt spelar stor roll för 
en webbsidas design. Man kan väldigt lätt avgöra om en hemsida är lite 
mer oseriös om de bara försöker proppa in information utan någon slags 
baktanke. Struktur är något som är väldigt viktigt i skapandet av bra 
webbdesign. (D3) 
 
Webbdesignen är helt klart avgörande på om jag väljer att lita på 
hemsidan och om jag väljer att handla på hemsidan eller inte. Den är 
väldigt viktig för att lämna ett bra första intryck om man inte sedan 
tidigare är bekant med företaget eller dess tjänster. (D5) 
 
Som en person som inte handlar allt för mycket på nätet så tror jag att 
dålig design kan vara avskräckande för att faktiskt handla på 
webbplatsen. Om webbdesignen är dåligt utformad skapar den osäkerhet 
hos mig som konsument och företaget tappar en kund. (D6) 
 

Gemensamt för studiedeltagarnas svar på denna fråga är vid en första anblick 
den samstämmiga överenskommelsen om att webbdesign i allra högsta grad 
spelar en stor roll när en webbplats ska bedömas som pålitlig eller inte. Vidare 
går det att skönja en ton i de citat som presenteras som tyder på att deltagarna 
tenderar att reagera på huruvida en webbplats webbdesign är 
förtroendeingivande utformad eller inte. Ett iakttagande är citatet från D6 som 
trots det faktum att hen inte anser sig vara en van onlinekonsument ändå 
framför argument kring varför denne anser dålig design kunna skrämma bort 
konsumenter. Detta iakttagande kan leda till diskussion huruvida personer som 
inte är återkommande onlinekonsumenter ändå i stor grad vet hur de vill att 
webbplatsdesign ska presenteras för att fånga deras förtroende. 
 

Jämför man webbplatser som tillexempel Zalando och AliExpress så är 
skillnaderna stora. Zalando är mycket mer trovärdig. Man kan lätt läsa 
om avtalen för frakt och sånt och lätt ta sig runt på hemsidans olika 
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underkategorier med hjälp av filter och sökord. Helt motsatt för 
AliExpress. (D7) 
 
Jag skulle aldrig köpa något från en webbplats som inte verkar pålitlig 
utifrån dess webbdesign, i alla fall inte med kort. Om jag inte förstår 
sidan och kan navigera mig lätt så tröttnar jag och byter till en annan 
webbplats. (D9) 
 

Dessa citat visar på att D7 samt D9 i likhet med tidigare studiedeltagares 
åsikter lägger vikt vid hur en webbplats är utformad och designad för att 
avgöra huruvida den är trovärdig eller inte. Noterbart är hur D9 ansåg det inte 
vara säkert att betala med kort på en webbplats om dess webbdesign inte verkar 
pålitlig. Orsaken till varför just kortbetalning är uteslutet enligt D9 är oklart 
men det kan föras diskussioner kring huruvida en dåligt designad webbplats 
potentiellt kan föra tankarna till en oseriös webbplats, och där risken att bli 
lurad är högre. Trots att det inte finns en förklaring till varför just kortbetalning 
inte är ett alternativ för D9, är det en notering som betonar hur viktigt det är att 
skapa pålitlig webbdesign för att inte gå miste om konsumenter. Svaret från D8 
”Webbdesignen påverkar överlag helhetskvaliteten på webbplatsen” (D8), visar 
på ett samband med övriga studiedeltagares svar och vittnar om en 
medvetenhet hos deltagarna gällande hur de upplever att webbdesignen 
påverkar deras utvärdering av en webbplats pålitlighet.  
 
Den andra öppna frågan studiedeltagarna ombads att besvara löd på vilket/vilka 
sätt tycker du att en webbplats design påverkar ditt förtroende för 
webbplatsen? Vilket även den genererade en stor mängd samstämmiga svar 
från studiedeltagarna. Samtliga studiedeltagare ansåg att webbdesign 
påverkade deras förtroende för webbplatsen, vilket är i enlighet med tidigare 
fråga där samtliga deltagare svarade enhetligt även där. D1 ansåg sitt 
förtroende påverkas av webbdesign genom huruvida rätt mängd information 
om en produkt finns tillgänglig på webbplatsen. ”[…] Att lätt hitta och snabbt 
kunna få rätt mängd information om en produkt gör att jag är mer villig att 
bestämma mig för att köpa från webbplatsen.” (D1) Detta svar kan kopplas till 
strukturering av god informationsdesign där korrekt produktinformation och 
säkerställning av att denna går att finna på ett enkelt sätt bidrar till ett ökat 
förtroende för webbplatsen.  
 

Både design och funktionalitet är viktigt och påverkar mitt förtroende. 
Tydlighet är för mig A och O. Man får inte tveka. Var man än är skall 
kontaktinfo finnas på enkelt sätt. Sidor som gömmer hur man 
kontaktinformation tappar mitt förtroende. (D2) 
 
Om hemsidan visar kontaktuppgifter och avtal tydligt och är stolta över 
samarbete med tillexempel Klarna eller Postnord ger det förtroende. 
Dessutom tydliga instruktioner och information om vad det är man 
handlar och hur man ska göra ger förtroende. Storleksguide, kortbetalning 
med många steg, ännu bättre med direkt kundtjänst. Att man kan chatta 
med företaget i webbläsaren ger även förtroende. (D7) 
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Citaten ovan från D2 samt D7 visar på samma fokus på informationsdesign och 
hur denna designaspekt utgör en del av det övergripande förtroendet för en 
webbplats. D2 påtalar att en webbplats måste vara tydlig i sin design och får 
under inga omständigheter ”gömma” kontaktinformation då detta minskar 
förtroendet för webbplatsen. D7 nämner en aspekt gällande hur tydligt visande 
av samarbeten med större företag såsom Klarna och Postnord skapar förtroende 
för webbplatsen. I likhet med både D1 samt D2 anser även D7 att tydliga 
instruktioner och tillfredsställande information gällande bland annat storlekar 
och betalningsmetoder skapar förtroende för webbplatsen. 
 

Webbdesign påverkar mycket för mig, både mitt intryck och viljan att gå 
vidare i köpflödet och genomföra ett köp. Det ger mig även ett förtroende 
att bolaget har lagt ned tid och resurs på att bygga upp den design som 
visas. (D4) 
 
Om en hemsida ser snyggt designad ut får jag känslan av att företaget är 
mer legitimt. Webbplatsen ser ut som att de är seriösa och jag vågar 
oftare göra köp och lita på deras kvalitet i service om deras design ser 
proffsig ut. (D6) 
 

Deltagare D5 är samstämmig med tidigare presenterade svar och anser att 
webbdesign initialt agerar som ett första intryck av webbplatsen och företaget 
bakom. ”Webbdesignen påverkar genom att ge ett bra första intryck. Känner 
man att det är en hemsida som det har lagts mycket tid på så känns det mer som 
en seriös hemsida.” (D5). Deltagare D12 menade att ”en väl designad 
webbplats gör det troligare att jag vill använda för exempelvis köp” (D12), 
vilket är ett uttalande som kan sammankopplas med övriga deltagares 
uttalanden. 
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7 Slutsatser och diskussion 

Genomförd studie har undersökt potentiella samband mellan webbdesign och 
förtroende inom e-handel. Nedan presenteras slutsatser dragna utifrån insamlat 
material och hur de besvarar tidigare frågeställningar samt hur de kan kopplas 
till tidigare forskning. Studiens syfte var att undersöka huruvida det går att 
skönja potentiella samband mellan webbdesign och konsumenters förtroende 
för webbplatsen inom modeinriktad e-handel. De i studien framkomna 
resultaten tyder på att så är fallet. Samtliga data som samlats in från 
studiedeltagarna pekar på en samstämmighet gällande webbdesignens påverkan 
på deras förtroende för webbplatsen.   

Vidare diskuteras lärdomar utifrån genomförd studie samt eventuella 
begränsningar och dess påverkan på studien. Avslutningsvis ges förslag på 
vidare forskning inom samma eller liknande områden utifrån funna 
begränsningar. 

7.1 Återknytning till frågeställning ett 
Första frågeställningen lyder vad finns det för potentiella samband mellan 
konsumenters förtroende för en e-handelswebbplats och webbplatsdesign? och 
kan besvaras med stöd från flera intressanta observationer gjorda utifrån 
insamlat material. Utifrån de citat som presenteras i studiens resultatdel går det 
att skönja en total enighet om att det existerar ett tydligt samband mellan 
konsumenters förtroende för en webbplats och webbdesign. Flera deltagare 
vittnade om en stark personlig koppling mellan deras förtroende för en 
webbplats och hur dess webbdesign är utformad. En deltagare ansåg bland 
annat designen vara helt och hållet avgörande för huruvida hen valde att lita på 
webbplatsen och handla från denna. En annan deltagare valde att fokusera på 
skillnader mellan två webbplatser som inte tillhörde urvalet men som ändå 
bidrog med intressanta aspekter och vinklar. Denna deltagare ansåg ena 
webbplatsen vara överlägsen den andra i den aspekt att den övergripande 
designen bidrog till en högre grad av förtroende än den andra webbplatsen. 
Detta uttalande kan leda till diskussioner gällande huruvida webbdesignens 
övergripande webbdesign, som inkluderar samtliga designaspekter, 
tillsammans leder till ett övergripande konsumentförtroende.  
 
En deltagare ansåg sig inte vara en i hög grad återkommande konsument inom 
e-handel och menade då att denne, i de fall hen handlar online, baserar en stor 
del av sitt förtroende gentemot webbplatsen beroende på hur väl dess 
webbdesign är utformad. Deltagaren menade vidare att denne blir avskräckt 
från att överhuvudtaget handla från webbplatsen om webbdesignen upplevs 
som undermålig. En annan deltagare menade att pålitlig webbdesign är helt och 
hållet avgörande för att denne ens skulle överväga att handla på webbplatsen, 
och att icke pålitlig webbdesign skulle leda till att denne inte handlade med 
kort på webbplatsen. En intressant iakttagelse är deltagarens betoning på att 
kortbetalning var uteslutet om webbplatsens webbdesign inte verkade pålitlig. 
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Varför just kortbetalning i så fall uteslöts som betalningsmetod är oklart då 
deltagaren inte argumenterade kring varför den ansåg detta vara så. Dock kan 
kopplingar dras till tidigare forskning som argumenterar för att 
webbplatsdesign i stor grad påverkar huruvida konsumenter känner sig säkra 
att lämna ifrån sig personliga uppgifter som exempelvis kortuppgifter eller inte 
(Chatterjee, 2015; Limbu et al., 2011). 
 
En deltagare uttryckte att webbdesign i hög grad påverkade hens vilja att gå 
vidare i ett köpflöde och leda till genomförandet av ett köp. Deltagaren ansåg 
även att dennes förtroende för webbplatsen ökade i de fall webbplatsen hade en 
bra webbdesign, då denne ansåg att företaget bakom lagt ner tid på att bygga 
upp en bra design. Denna åsikt är intressant och kan argumenteras för att ha en 
stark koppling till studiens första frågeställning då den visar på ett tydligt 
samband mellan en konsuments förtroende för en webbplats utifrån dess 
webbdesign. 
 
Ytterligare en intressant åsikt från en deltagare kretsade kring tydlighet i 
webbdesignen på en webbplats. Deltagaren ansåg denna tydligt vara avgörande 
för hens förtroende för webbplatsen, och menade att kontaktinformation till 
företaget behövde vara synlig var man än befann sig på webbplatsen. 
Deltagaren ansåg även att webbplatser som ”gömmer” kontaktinformationen 
till företaget bidrar till ett tappat förtroende för webbplatsen. Denna åsikt är 
intressant och kan kopplas till Ding och Lin (2009, s.63) som skriver att 
webbplatsens namn och viktiga länkar bör finnas med på samtliga sidor på 
webbplatsen för att tydliggöra vem som ligger bakom den. Författarna anser 
även att denna information bör finnas med på samtliga undersidor utöver 
startsidan för att inkludera de användare som inte besöker webbplatsen via 
startsidan. 

7.1.1 Återknytning till teoretiskt ramverk och 
förtroendedimensioner 

De tre förtroendedimensioner som utgör studiens teoretiska ramverk varierar 
och verkar individuellt, men är även sammanlänkade och tillsammans bidrar 
till ett övergripande konsumentförtroende (Chen & Dhillon, 2003). Utifrån 
studiens resultat kan det argumenteras för att teorin kring hur 
förtroendedimensionerna verkar individuellt samtidigt som de tillsammans 
bildar en högre grad av förtroende är överensstämmer med fynden i aktuell 
studie. Det teoretiska ramverk som presenteras i studiens resultatdel 
kategoriserar de tre designaspekterna tillsammans med den eller de 
förtroendedimensioner de passar bäst tillsammans med. Då samtliga 
nyckelmeningar presenterar negativa åsikter relaterade till designaspekterna 
kan det argumenteras som att Chen och Dhillons teori stämmer, men att den i 
denna studie främst påvisar hur undermålig webbdesign påverkar förtroendet 
på ett negativt sätt. Resultaten visar på att även om deltagarna hade mest att 
säga om negativa faktorer på deras förtroende för webbplatsen, så gick det att 
skönja en övervägande medvetenhet kring hur de ansåg webbdesign påverka 
deras förtroende. Detta kan i sin tur leda till en förmodad slutsats kring att 
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studiedeltagarna visste sedan tidigare vilka designaspekter som påverkade 
deras förtroende för webbplatsen. 
 

7.2 Återknytning till frågeställning två 
Studiens andra och sista frågeställning lyder hur påverkas konsumentens 
förtroende för en e-handelswebbplats av olika designaspekter? och kan 
bemötas utifrån insamlade data som presenterar studiedeltagarnas åsikter kring 
de tre designaspekterna navigationsdesign, informationsdesign samt visuell 
design i studiens resultatkapitel.  
 
Huruvida designaspekten navigationsdesign påverkar konsumentens förtroende 
för e-handelswebbplatser framstår som högst troligt utifrån tolkning av 
insamlade data. Flertalet deltagare ansåg en eller flera av de utvalda 
webbplatserna inneha en förvirrande navigationsdesign, vilket kan antydas 
påverka deras förtroende för webbplatsen negativt. Detta stärks av påståenden 
från bland annat Hasan (2016) som skriver hur en förvirrande 
navigationsstruktur riskerar att avskräcka konsumenter från att genomföra ett 
köp eller att återvända till webbplatsen. Beaird (2014, s.9) anser att en 
navigationsstruktur behöver vara enkel att hitta samt att använda. Åsikter från 
flertalet deltagare vittnar om att flera webbplatser inte hade strukturerat sin 
navigationsmeny på ett enkelt sätt. Flera deltagare vittnade om att det krävdes 
mycket navigering för att hitta det de letade efter, förvirrande undermenyer 
samt förvirrande och ologisk uppdelning av länkar i navigationsmenyerna. 
Dessa åsikter kan tolkas som att deltagarna i flera fall upplevde förvirring när 
de försöka navigera på webbplatserna med hjälp av navigationsmenyerna, 
vilket kan tyda på att deras förtroende för webbplatserna sjönk utifrån detta. 
Flera deltagare påpekade att de upplevde svårigheter med att tyda vissa 
symboler i navigationsmenyerna på webbplatserna, vilket är åsikter som kan 
kopplas till irriterande gränssnitt. Sharp et al. (2015, s.124) skriver om 
irriterande gränssnitt och anser att dessa skapar frustration hos en användare, 
särskilt i de fall då gränssnittet bör vara lätt att använda. Detta kan kopplas till 
navigationsdesign och dess menyer som ett gränssnitt, som borde vara 
lättanvänt och inte leda till att konsumenter upplever svårsedda eller irriterande 
symboler som skapar en svårnavigerad navigationsmeny.  
 
En studiedeltagare ansåg en webbplats kampanjsidor vara i behov av ytterligare 
information, då denne ansåg det finnas alltför många webbplatser med oärliga 
avsikter som ljuger om erbjudanden. Detta uttalande presenterades i tabellen 
för informationsdesign och uttalandet stärks av Tseng och Tseng (2014) 
argument om hur relevant och tillgänglig köpinformation på en webbplats 
tenderar öka konsumenters förtroende för webbplatsen. Deltagarens åsikt kan 
även kopplas till Limbu et al. (2011) uttalande gällande vilseledande och 
manipulerande säljtaktiker för att leda konsumenter till köp. Argumentet att 
säkerställa tillgänglig och relevant information på en webbplats för att öka 
förtroendet för webbplatsen framförs av flertalet tidigare forskning (Hasan, 
2016; Beaird, 2014, s.9; Pee, Jiang & Klein, 2018). En annan deltagare ansåg 
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en webbplats vara rörig och förvirrande med för mycket märken och logotyper 
presenterade. Denne ansåg vidare att en webbplats med rörig 
informationsdesign riskerar resultera i att viktig information missas, och 
därmed tappas förtroende för webbplatsen om personen får hem fel vara som 
påföljd. Denna åsikt stödjs av Hasans (2016) argumentation om att undvika att 
designa information på en webbplats som riskerar att distrahera eller irritera 
konsumenter. Liknande redogör Davidsson och Thoresson (2017, s.94) för hur 
var tionde internetkonsument köpt en vara under 2017 som presenterats på ett 
missvisande sätt. Studien visar således på åsikter kring informationsdesign som 
tydligt kan relateras till tidigare forskning inom området. I likhet med 
navigationsdesignen bedömde majoriteten av deltagarna informationsdesignen 
inneha en negativ påverkan på deras förtroende för webbplatsen, då majoriteten 
av åsikterna ventilerade negativa aspekter med webbplatsernas 
informationsdesign.  

Beträffande på vilket sätt visuell design påverkade deltagarnas förtroende för 
webbplatserna de utvärderade, fanns det flera åsikter gällande hur förtroendet 
påverkades negativt. Flera deltagare ventilerade kring hur webbplatsernas 
visuella design upplevdes som instängd, mörk, gammal och omodern. Tseng 
och Tseng (2014) argumenterar för hur en tilltalande visuell design utgör en 
positiv inverkan på konsumentens förtroende för webbplatsen. Utifrån tidigare 
deltagares åsikter som centrerar runt bland annat omodern och mörk design, 
kan antagandet göras att den visuella designen istället utgör en negativ 
inverkan på deras förtroende för webbplatsen. Vidare ansåg ett antal deltagare 
den visuella designen inte vara visuellt tilltalande, vilket också kan kopplas till 
Tseng och Tseng (2014) uttalande. En deltagare ansåg typsnittet och grafiken 
på en av webbplatserna vara rörig, och Seckler et al. (2015) argumenterar för 
att brister i den visuella designen på en webbplats tenderar dra konsumentens 
ögon till sig och därmed betrakta webbplatsen som mindre tillförlitlig. Därmed 
kan det tolkas som att deltagaren ansåg förtroendet för webbplatsen sjunka i 
och med dess röriga typsnitt samt grafik. Uttalandet gällande hur passande 
färgscheman och grafiskt material på en webbplats tenderar skapa förtroende 
för en webbplats (Faisal et al., 2017) kan kopplas till flera åsikter från 
deltagarna som fokuserar på visuell design. Som tidigare nämnt är huvudparten 
av dessa åsikter negativa och fokuserar snarare på irriterande visuella element 
som snarare sänker förtroendet för webbplatsen än höjer det. 

7.2.1 Skillnad i svar mellan de olika könen 
Genomgående under studien har studiedeltagarnas svar inspekterats och 
analyserats. Vidare har det undersökts om det gått att finna skillnader i svar och 
attityder gentemot webbdesign och förtroende inom e-handel hos de olika 
könen. Efter analys av insamlade data konstaterades det dock att det inte gick 
att finna några markanta skillnader i svaren mellan de män och kvinnor som 
deltagit i studien. Samtliga deltagare, både kvinnor och män, var överens kring 
huruvida webbdesign påverkar deras förtroende för webbplatsen. Detta var inte 
heller studiens uttalade syfte utan agerade som ett slags sidospår där eventuellt 
intressanta skillnader kunde ventileras i studiens avslutande del. Då detta 
sidospår presenterats tidigare i studien föll det sig dock som nödvändigt att 
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återkoppla kring huruvida skillnader mellan de två könen har upptäckts eller 
inte. 

7.3 Lärdomar av studien och begränsningar 
Genomförd studie har dels bidragit till en ökad personlig förståelse för samt 
kunskap inom uppsatsskrivande men även ökad kunskap inom områdena 
informationsarkitektur, webbdesign samt förtroende. Vidare har det varit 
lärorikt såväl som stundtals utmanande att som ensam författare axla ett så pass 
omfattande arbete. Som ensam forskare agerade det teoretiska ramverk som 
tagits fram utifrån tidigare framförd teori som visst stöd, då studien på så sätt 
fick en tillförlitlig grund, att vila på.  

Genomfört utvärderingsformulär tydde på, utifrån de data som samlats in, att 
formuläret kan uppfattas som något vinklad i syfte att främst fokusera på 
negativa aspekter inom webbdesign och förtroende. Exempelvis ges inte 
studiedeltagarna möjligheten att ventilera varför de anser exempelvis 
navigationsdesignen vara bra om de markerat denna som sådan, istället är det 
endast möjligt att ventilera åsikter kring varför de upplever 
navigationsdesignen som förvirrande. Detta upptäcktes då ett fåtal deltagare 
valt att fylla i även positiva aspekter där åsikter kring negativa aspekter 
efterfrågades. Detta är något som tas med som en lärdom av studien då det, om 
den i framtiden skulle upprepas, är något som behövs övervägas lägga till i 
formuläret för att generera en bredare bild av problemområdet. 

Att låta studiedeltagarna välja fritt mellan ett antal olika webbplatser var ett 
medvetet val och något som det argumenterades för tidigt i studien. Detta 
utgjorde dock att resultaten ibland var svåra att presentera på ett 
sammanhängande sätt, och där vissa utvärderingsfrågor fick mindre utrymme 
än andra. Det går att föra diskussioner kring huruvida resultaten hade blivit mer 
lättarbetat om studiedeltagarna fått utvärdera samma webbplatser och således 
inte fått välja fritt bland en större lista. Detta riskerar dock uppfattas som 
avskräckande för de studiedeltagare som känner sig mer bekväma i att få 
friheten att välja själv från en lista. 

7.3.1 Studiens validitet 
I likhet med reliabilitet är studiens validitet svår att fastställa då det är svårare 
att mäta denna grad vid en kvalitativ studie. Studiens generaliserbarhet kan 
därmed argumentera som icke existerande då de åsikter studiedeltagarna 
ventilerar är omöjliga att argumentera som generaliserbara på övrig population. 
Detta ventilerades i studiens metoddel då detta var ett dilemma som uppkom 
tidigt i studiens skede. Genom att tidigt förklara att studien inte syftar till att 
generalisera de resultat som uppkom kan detta ses som ett försök i att hantera 
eventuella frågor gällande studiens validitet. 

7.3.2 Studiens reliabilitet 
Studiens genomförande med en kvalitativ metod och en mindre sammansatt 
grupp av studiedeltagare gör det således svårt att garantera total intern samt 
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extern reliabilitet. Detta då studiedeltagarnas personliga åsikter mättes, vilket 
gör att studiedeltagarna svarar olika på olika frågor och såldes kan inte en 
intern reliabilitet garanteras. Gällande extern reliabilitet är det svårt att 
garantera att upprepad forskning genererar exakt samma resultat som aktuell 
studie. Detta då, som tidigare nämnt, kvalitativa metoder och 
datainsamlingsinstrument som mäter personliga åsikter kring ett fenomen 
försvårar för att exakt samma resultat uppkommer vid upprepad forskning. 
Dock kan det argumenteras som ett steg i att stärka studiens reliabilitet genom 
att hämta inspiration från tidigare presenterade teoretiska ramverk som hämtats 
från forskning inom området. 

7.4 Konsekvenser för webbplatsutveckling 
Utifrån genomförd studie kan det föras diskussioner kring hur dessa gjorda 
observationer får för konsekvenser för webbplatsutveckling på ett mer generellt 
plan. Som tidigare nämnt gick det att skönja en nästintill total enighet kring det 
faktum att webbdesign till stor grad påverkar förtroendet för en webbplats. I 
flera fall påverkade webbdesignen till sådan stor grad att personen valde att 
lämna sidan eller att inte genomföra ett köp. Detta är ett uppenbart problem för 
företag som bedriver e-handel, men även för företags webbplatser som sträcker 
sig utanför e-handelssfären. Utan en genomtänkt strategi kring hur 
webbdesignen bör utformas och vilken önskvärd reaktion som webbdesignen 
bör generera är chansen stor att besökarna upplever en minskad tillit gentemot 
webbplatsen. Då ett företags webbplats i många fall ses som dess ansikte utåt 
riskerar en dåligt utformad webbplats att skapa minskad tillit även gentemot 
företaget. Direkta konsekvenser av undermålig webbdesign skulle kunna 
innebära minskad omsättningsgrad hos e-handelsföretagen. Dock kan det 
diskuteras huruvida långdragna konsekvenser tenderar vara allvarligare, då 
dessa skulle kunna innebära en drastisk minskning av tillit gentemot e-
handelsföretag från konsumenters sida. Detta skulle då riskera skapa ett klimat 
där konsumenter drar sig för att handla online och där utvecklingen av e-handel 
som affärsmodell skulle riskera att drastiskt bromsa.  

Resmini och Rosati (2011, s.187) anser visuell design utgöra tröskeln till 
acceptans gentemot en webbplats, informationsdesignen följer därefter och 
benämns som ett återkommande problemområde. Vidare nämner författarna 
interaktionsdesign, som kan liknas vid såväl navigationsdesign samt 
informationsdesign i genomförd studie. Resmini och Rosati (2011, s.187) anser 
interaktionsdesignen åstadkomma störst skada på lång sikt om den är 
underhaltigt utformad. Detta då besökaren tagit sig igenom flera steg på 
webbplatsen innan denna designaspekt dyker upp, exempelvis i form av en 
utcheckning av varor i en varukorg. Fungerar då inte denna varukorg som det 
är tänkt är det stor risk att besökaren lämnar webbplatsen förargad (Resmini & 
Rosati, 2011, s.187). Avslutningsvis argumenterar författarna för att de tre 
designaspekterna nästintill alla gånger tillsammans bidrar till att en webbplats 
och dess webbdesign upplevs som dålig av användare. Dessa åsikter och 
argument kan appliceras på flera delar av genomförd studie, som i likhet med 
författarnas åsikter visar på hur undermålig webbdesign kan påverka hur 
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användaren ser på webbplatsen och företaget bakom. De designaspekter som 
studien fokuserar på kan även de ses som en påverkande helhet, och som 
tillsammans bidrar till ett övergripande förtroende för en webbplats. Inom e-
handelssfären kan dessa designaspekter argumenteras spela en ännu större och 
avgörande roll än på webbplatser som inte bedriver e-handel. Detta då e-
handelswebbplatser kräver mer personlig information från dess besökare än, 
exempelvis, turistinformationswebbplatser. I utbyte mot personlig information 
kräver därmed användarna en tillförlitlig webbplats, och utifrån studiens 
resultat spelar webbdesignen en stor roll i att skapa denna tillförlitlighet.  

I ett digitalt samhälle där konkurrensen hårdnar och kampen om 
konsumenterna trappas upp, blir det ännu viktigare för e-handelsföretag att 
utveckla en hållbar webbdesignstrategi. Denna strategi bör syfta till att skapa 
och förstärka konsumenternas förtroende gentemot webbplatsen och företaget 
bakom. Vi befinner oss också i en tid då konsumenterna har övertaget, då det 
enorma utbudet av liknande e-handelswebbplatser som erbjuder samma 
produkter gör det enkelt för konsumenter att lämna en webbplats för en annan 
om den upplevs som icke trovärdig. Både navigationsdesign, 
informationsdesign samt visuell design spelar en stor roll i att skapa en hållbar 
webbdesignstrategi. Om dessa designaspekter utformas på ett tillfredsställande 
sätt kommer konsumenter, med största sannolikhet, att uppleva större 
förtroende för webbplatsen.  

7.5 Förslag till vidare forskning 
Genomförd undersökning har försökt, på ett övergripande plan, att förklara 
potentiella samband mellan konsumenters förtroende för en webbplats och dess 
webbdesign. Vid sammanställning av insamlade data uppkom dock nya 
frågeställningar som skulle vara intressanta att fortsätta med i liknande projekt. 
Då inga överraskande eller intressanta skillnader i hur män och kvinnor ansåg 
webbdesign påverka deras förtroende kunde hittas, skulle det vara intressant 
med vidare forskning som fokuserar på denna aspekt tydligare. Förslagsvis 
skulle framtida forskning exempelvis kunna undersöka huruvida det 
överhuvudtaget går att urskilja tydliga skillnader i män och kvinnors åsikter 
och bedömningar kring konsumentförtroende relaterad till webbdesign.  

Vidare fokuserade studien på studiedeltagare utspridda i Sverige där ingen mer 
precis avgränsning gjordes kring om deltagarna måste bo i en viss stad. Det 
skulle således vara intressant att undersöka om invånare i exempelvis en 
storstad tenderar att se på förtroende relaterad till webbdesign annorlunda än 
invånare i en mindre stad som geografiskt sett är belagd långt ifrån de större 
städerna. Intressant vore även att studera huruvida exempelvis utlandsfödda 
svenskar som bott en längre tid utanför Sverige tenderar bedöma 
webbplatsdesign och förtroende annorlunda än inrikes födda svenskar.  
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Bilaga A: Information om studiedeltagande 

Föreliggande text går att finna i utvärderingsformulärets inledande del, i syfte 
att informera om formulärets syfte samt studiedeltagarnas rättigheter. Även 
forskningsetiska ställningstaganden lyfts och studiedeltagarna informeras i 
texten hur deras personliga information kommer att användas i studien. 

Detta utvärderingsformulär syftar till att undersöka eventuella samband mellan 
en e-handelswebbplats webbdesign och konsumenters förtroende för 
webbplatsen. Formuläret kommer att användas som analysunderlag i en c-
uppsats inom programmet Webbredaktör på Högskolan i Borås som 
undersöker möjliga samband mellan en webbplats webbdesign och förtroende 
inom modeinriktad e-handel. Förtroende i denna studie handlar om att känna 
sig bekväm med att t.ex. genomföra ett köp på webbplatsen och/eller förse 
webbplatsen med personliga uppgifter (mailadress, namn och hemadress, 
kontokortsuppgifter etc.).  

Du kommer att få välja ut tre webbplatser från en lista som presenteras i nästa 
avsnitt, och tanken är att du ska utvärdera dessa med hjälp av formuläret nedan. 
Tänk på att det inte finns något rätt eller fel, det är dina personliga åsikter som 
är intressanta. Nedan följer en kortare beskrivning av de tre designaspekter som 
undersöks i studien och som du ska titta på när du utvärderar webbplatsen: 

* Navigationsdesign: Hur är länkar till andra delar av webbplatsen 
presenterade? Är det lätt att hitta vad man letar efter på webbplatsen? 
Navigationsmenyer, länkar till undersidor m.m. 

* Visuell design: Aspekter på en webbplats så som färger, bilder, typsnitt etc. 

* Informationsdesign: Den information en webbplats tillhandahåller. Är 
informationen på webbplatsen relevant? Är informationen presenterad på rätt 
plats? Är den lätt/svår att hitta? 

Avslutningsvis kommer du att ombes besvara två avslutande frågor som mer 
generellt handlar om förtroende och webbdesign. 

Endast ålder och kön kommer att behandlas i denna studie, resten av ditt 
medverkande är anonymt och kan inte kopplas till dig som respondent. Du har 
närsomhelst möjligheten att avbryta ett påbörjat deltagande. Data från detta 
formulär kommer endast att användas i studiesyfte och all information kommer 
förvaras konfidentiellt utan åtkomst av obehöriga. Observera att du ombes 
lämna din e-postadress och samtycker till detta när du deltar i studien, detta är 
endast till för identifiering vid eventuella uppföljningsfrågor innan insamlade 
data analyseras. Varken e-postadress eller andra personliga uppgifter kommer 
att offentliggöras i publicerad studie. 

Sammanlagt tar formuläret ca 45–50 minuter att genomföra, men kan skilja sig 
från person till person. 
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Avslutningsvis riktas ett stort tack till dig som studiedeltagare, ditt deltagande 
är en ovärderlig hjälp till att slutföra denna studie! 
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Bilaga B: Utvärderingsformulär 

Nedan presenteras utvärderingsformuläret i sin helhet.  
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