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Abstract 

Building trust has proven to be a challenge for e-commerce companies. Aim of the study 

is to find out how a review system could affect a user’s trust and highlight a possible trust 

component in building a trustworthy e-commerce site. 

A customer-based review system is an interactive selling component that allows customer 

to share and absorb others’ reviews, opinions, thoughts and experience about a product. 

The main concepts covered in the study is review system, e-commerce, trust and 

usability. 

 

The study was formed on a qualitative research method in order to get a deeper 

understanding of the subject. The empirical collection method was perfomed trough 

interviews based on usability test from six different user perspective. The tasks was 

performed on two e-commerce sites, nelly.com and madlady.se, a website with review 

system and another without review system. 

 

The analysis set the empirical collection against the theoretical framework to create a 

pattern and facilitate the conclusion of the study’s primary concern. 

The conclusions were based on the sub-questions answers to respond the main question 

and how a user’s confidence is affected by using a review system. 

The result of the study emphasizes that review system is a trustworthy component and 

enables users in a more safe and secure manner to consume online. The effects of a 

review system can be seen as a decisive factor in the choice of a product in e-commerce. 
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Sammanfattning 

Att skapa förtroende har visat sig vara en utmaning för företag inom e-handel. Syftet med 

studien är att ta reda på hur omdömessystem kan komma att påverka en användares 

förtroende och lyfta fram en möjlig förtroendekomponent i utformningen av en pålitlig e-

handelsplats.  

Ett kundbaserat omdömessystem är en interaktiv försäljningskomponent som erbjuder 

kunder att dela och ta del av andras omdömen, åsikter, tankar och tidigare erfarenheter 

kring en produkt. De huvudbegrepp som behandlas i studien är omdömessystem, e-

handel, förtroende och användbarhet.  

 

Studien utformades utifrån en kvalitativ forskningsmetod i syfte att få en djupförståelse 

inom området. Den empiriska insamlingsmetoden genomfördes i form av intervjuer som 

baserades på användbarhetstester ur sex olika användarperspektiv. Uppgifterna utfördes 

på två webbplatser, nelly.com och madlady.se, en webbplats med omdömessystem och en 

webbplats utan omdömessystem. 

 

I analysen ställdes den empiriska insamlingen mot den teoretiska referensramen för att 

skapa ett mönster och underlätta slutsatsen av studiens huvudfråga. 

Slutsatserna baserades på att utifrån delfrågorna besvara huvudfrågan och hur 

användarens förtroende påverkas i användningen av ett omdömessystem.  

Studiens reslutat understryker att omdömessystem är en förtroendeingivande komponent 

och möjliggör att användare på ett mer säkert och tryggt sätt kan handla över nätet. 

Omdömessystems effekter möjliggör att det kan ses som en avgörande faktor i val av 

produkt inom e-handel. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrundsbeskrivning till det studerande området. Vidare 

beskrivs problemområdet med en problembeskrivning som i sin tur mynnar ut i studiens 

syfte. Inom inledningen behandlas även avgränsningar, vilken målgrupp studien riktar 

sig till samt en kortfattad beskrivning av författarnas bakgrund. Avslutningsvis medföljer 

en begreppslista och disposition. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Internet har på många sätt förändrat vårt sätt att kommunicera med varandra. Det har 

genom åren utvecklats från ett forskningsnätverk till en offentlig mötesplats och en stor 

källa för såväl information som nöje. Internet har även möjliggjort för företag och 

allmänheten att genom e-handel, skapa en handelsform som erbjuder flexibilitet i tid och 

rum (Pihlsgård & Skandevall, 2000). Den elektroniska handeln förekommer både mellan 

företag (B2B) och mellan företag och konsument (B2C) (Lunden, 2000). Från det att 

elektronisk handel introducerades på allvar i mitten av 1990-talet, då de första 

kommersiella webbplatserna utvecklades, har e-handel kommit att bli en stor 

affärspotential för många företag. För vissa företag är det endast en del av verksamheten 

medan andra helt och hållet förlitar sig på den här typen av försäljning (Fredholm, 2002). 

 

För att lyckas och kunna bedriva en framgångsrik näthandel är det viktigt att vinna 

nätkundernas tillit (Svensk Handel, 2013). Enligt Nielsen (1999) är tillit en långsiktigt 

plan som med tiden byggs upp genom användning av en webbplats med goda resultat.  

Nielsen (1999) menar att det är viktigt som användare att inte känna sig missnöjd eller 

lurad när de brukar den här typen av tjänster. Sann tillit byggs upp av ett företags 

beteende gentemot kunderna. Nielsen (1999) förklarar vidare att förtroende är svårt att 

bygga upp men lätt att förlora, då endast ett misstag kan rasera flera års uppbyggnad av 

trovärdighet. 

 

Vid köp av en produkt så är det viktigt att det finns ett förtroende mellan kund och 

företag. Förtroende definierats av Moorman, Deshpande och Zaltman (1993) som 

villigheten att lita på en part med vilken man idkar någon form av utbyte. När det sker en 

interaktion mellan kund och företag via en webbplats så involverar det olika nivåer av 

förtroende. Ju högre förtroende en kund har för en webbplats desto mer konsumeras de 

produkter som finns tillgängliga. En webbplats som inte ingiver förtroende kan leda till 

dåligt intryck av företaget i sig och även säkerheten på webbplatsen. (Hall, 2011)  

 

Tilliten inom e-handel har enligt en konsumentforskning visat sig vara osäker, då 

användare känner en viss osäkerhet att dela personlig information och utföra ekonomiska 

transaktioner över nätet. Användare söker ständigt efter enkla, säkra och pålitliga 

överföringar av information. (Fjordvang, 2002) 
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Vidare nämner Nielsen (1999) att pris, kvalité och service på produkter spelar mindre roll 

så länge det finns brist på förtroende när det gäller användningen av webbplatsen för e- 

handel. Precis som Nielsen (1999) skriver att tillit byggs upp av tidigare 

kunderfarenheter, skapar det en direkt koppling till användningen och användbarheten på 

webbplatsen samt hur användarna upplever webbplatsen i allmänhet. Användbarhet har 

enligt författaren kommit att spela en större roll för e-handel nu jämfört med tidigare. 

Nielsen (2001) skriver att användaren visar upp en påfallande otålighet och kräver att allt 

ska gå felfritt och fort. Förstår en användare inte webbplatsen eller systemet lämnar han 

sidan och går vidare.  

 

Illa utformade webbplatser bidrar till att användare känner sig osäkra till att handla och 

utföra transaktioner över nätet. Ett användargränssnitt som är illa utformat, kan skapa en 

stor osäkerhet hos användaren genom att de får det svårare att navigera och hitta den 

information de söker om produkter, tjänster samt köpevillkor. Det kan också vara svårt 

för användaren att veta när processen kan avbrytas, och om beställningen har genomförts 

eller inte. (Nielsen, 1999) 

 

1.2 Tidigare forskning 

I och med att människors internet användning och att människors konsumtion ständigt 

ökar, inser företag att med hjälp av internet kan de nå ut till sina kunder på ett sätt som av 

många anses vara väldigt bekvämt, snabbt och lättillgängligt. (Fjordvang, 2002) 

 

Enligt Egger (1999) kan utmaningen med elektronisk handel sammanfattas i några enkla 

steg: attrahera användare, få dem att besöka webbplatsen, etablera förtroende, handla och 

viktigast av allt, få dem att komma tillbaka. Känner användare inte ett förtroende till 

webbplatsen finns alltid risken att de lämnar sidan utan att ha köpt något som företaget 

erbjuder.  

 

Alla e-handelssidor byggs i syfte till att skapa någon typ av försäljning. För att det ska 

vara möjligt och överhuvudtaget fungera, krävs det att det finns vissa funktioner på 

webbplatsen som underlättar försäljningsprocessen. Olika användare måste kunna ta del 

av de tjänster som finns tillgängliga och genom att identifiera användaren kan en 

webbplats utformas som tillfredsställer en användaren samt ge dem en positiv inställning 

till att använda systemet. (Nielsen, 2001) 

  

Egger (1999) menar att det finns ett antal viktiga faktorer vid uppbyggnadsfasen av 

förtroendet och tillit hos en användare på en e-handelswebbplats. Med hjälp av 

igenkänning, där författaren syftar till hur lätt systemet är att använda hjälper 

uppbyggnaden användaren att känna sig mer trygg på webbplatsen.  

Genom ökad kvalité inom användbarheten på webbplatsen, t.ex. tillgängliga 

sökfunktioner och lätthet att använda de olika funktionerna gör det att användare lockas 



3 

 

till att använda systemet. En annan faktor är systemets attityd och intrycket användaren 

får av webbplatsen. Användaren påverkas av informationen de får ut, dess funktioner och 

hur det uppvisas. (Molich, 2009) (Egger, 1999) 

 

Egger (1999) understryker också vikten av att interaktionen mellan försäljare och kund 

sker via en webbplats, bör en webbplats utformas ur ett användarperspektiv. 

Användargränssnittet bör vara utformat så att det enkelt och snabbt går att utföra de olika 

uppgifterna. Egger (1999) menar att alltid sätta användaren i centrum eftersom det har 

identifierats som ett stort hinder för tilliten inom elektronisk handel. (Molich, 2009) 

(Preece, 2000) 

 

Skulle en användare inte förstå webbplatsen på grund av att de är svårförståeliga eller 

förvirrande, tappar de motivation i att lära sig systemet. Det kan även vara en vital faktor 

till varför användaren ger upp och inte fullföljer sitt köp. (Nielsen, 2001) För att skapa 

tillit gentemot användaren är det viktigt att vara öppen och ärligt med information som 

utlovats till kunden t.ex. fraktkostnader och skydd av personuppgifter. Det är även viktigt 

att ha en konsekvent och tydlig design som är en grundpelare i utformande av en 

webbplats med god användbarhet. (Nielsen, 2001) (Egger, 1999)  

Enligt Resmini & Rosati (2011) bör det implementeras interaktiva designkomponenter 

för att underlätta en användares interaktion på webbplatsen. Genom goda resultat kan det 

skapas en känsla av trygghet och tillförlitlighet gentemot webbplatsen  

1.3 Problemdiskussion 

Alla e-handelssidor skapas i syfte till att framkalla någon typ av försäljning. Det har visat 

sig att en av utmaningarna med elektronisk handel är att attrahera och etablera 

användares förtroende. Nielsen (2001) menar att användare visar upp en påfallande 

otålighet och kräver att allt ska gå felfritt och fort. Förstår en användare inte webbplatsen 

eller systemet lämnar dem sidan och går vidare utan att konsumera de varor som finns 

tillgängliga. Nielsen (1999) nämner ytterligare att pris och kvalité av varor spelar mindre 

roll så länge det finns brist på förtroende när det gäller användningen av webbplatsen. Ett 

användargränssnitt som är illa utformat, kan skapa en stor osäkerhet hos användaren 

genom att de får det svårt att navigera och hitta den information de söker gällande 

specifika produkter. (ibid) 

Tilliten inom e-handel har enligt en konsumentforskning visat sig vara osäker och att 

användare känner en viss osäkerhet att utföra köp över nätet, då de ständigt söker efter 

enkla och pålitliga överföringar av information. (Fjordvang, 2002) För att vinna 

användarnas förtroende är det viktigt att sätta sig in i deras situation och utforma enkla 

interaktioner och komponenter som underlättar försäljningsprocessen. (Egger, 1999)  

Genom att införa ett omdömessystem, som är en interaktiv komponent, kan det ge en 

användare antingen en positiv eller negativ bild av både en produkt och webbplatsen. 

Omdömessystem utgiver information i form av kommentarer och omdömen mellan 
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användare i en bedömning av olika produkter. Komponenten är en hjälpfunktion som 

sätter konsumenten i en roll att dela åsikter och erfarenheter kring tillgängliga produkter 

till andra konsumenter. Inom e-handel är det viktigt att erbjuda användaren den hjälp de 

behöver samt att det finns en pålitlighet mellan webbplatsen och användare. (Pine, 1993) 

(Huang, chung & Chen, 2003) 

Studien baseras på att sätta omdömessystem i fokus och skapa en uppfattning för hur en 

webbplats med omdömessystem kan påverka en användares förtroende inom e-handel. 

nätet. 

1.4 Syfte 

Med utgångspunkt ur de ovanstående problem är huvudsyftet med studien att ta reda på 

hur en webbplats med ett omdömessystem påverkar användarens förtroende vid e-handel. 

Utifrån den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen har studien i 

syfte att belysa hur omdömessystem kan komma att påverka användarens förtroende i val 

av en produkt. Avsikten är att lyfta fram en potentiell förtroendekomponent i 

utformningen av en pålitlig e-handelswebbplats. 

1.5 Förväntat resultat 

Studien förväntats ge en förståelse för hur omdömessystem skulle kunna ge upphov till 

användarens förtroende till att utföra ett köpa över internet mer pålitligt och 

tillfredställande. 

1.6 Forskningsfrågor 

Huvudfråga 

- Hur påverkar omdömessystem förtroendet vid e-handel? 

Delfrågor 

- Vilka effekter medför ett omdömessystem till en webbplats? 

- Vad är det som skapar förtroende inom e-handel? 

- Vilka faktorer bidrar till utformningen av en användbar e-handelsplats? 

1.7 Avgränsningar 

Studien behandlar inte försäljningar mellan företag eller försäljningar mellan kunder utan 

endast en B2C försäljning, som syftar till försäljning mellan ett företag och en kund. 

Studiens resultat baseras dessutom inte att på hur förtroendet påverkas i användningen av 

webbplatser utan omdömessystem. Webbplatser som inte är användbara är ytterligare en 

avgränsning och behandlas inte i studien.  Alla e-handelswebbplatser med 

omdömessystem som är användbara är inte en reflektion på slutsatserna i studien utan det 

har valts ut två specifika webbplatser. 
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1.8 Målgrupp 

Målgruppen för studien är till de som forskar inom e-handelsdesign och de som är 

intresserade av hur användarens förtroende påverkas av omdömessystem vid e-handel. 

Uppsatsen bör vara av intresse för alla som har eller funderat på att handla produkter via 

Internet men även för företag som vill satsa för att skapa en mer förtroendegivande e-

handel. 

1.9 Författarnas bakgrund 

Författarna bakom kandidatuppsatsen heter Awet Zekarias (f 1977), Jakob Salazar 

Delgado (f 1988) och Nemanja Panic (f 1989). Alla skrivande studerar för närvarande 

Systemvetarutbildningen på Högskolan i Borås vid institutionen för Handels- och IT- 

Högskolan (HIT).  

1.10 Begreppslista 

Begrepp som frekvent används i studien förklaras nedan och har i syfte att förtydliga 

underlätta läsarens förståelse av studiens innehåll. 

 

Användare 

En användare är en person som använder något särskilt i ett datatekniskt sammanhang. 

B2B 

Business to Business. Elektroniska affärer mellan företag. 

B2C 

Business to Customer. Elektroniska affärer mellan företag och konsumenter. 

C2C 

Costumer to Costumer. Elektroniska affärer mellan kunder. 

E-handel 

Handel med varor och tjänster där produkterna säljs via Internet. 

Internet 

Internationellt datornätverk som har den största utbredningen och som bygger på ett så 

kallat kommunikationsprotokoll TCP/IP. 

Konsument 

En person som handlar på Internet. 

Nätet 

Kortform för Internet. 
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Omdömessystem 

En komponent på en e-handelssida som erbjuder konsumenter att dela med sig åsikter, 

tankar och betyg kring en produkt. 

Pilotintervju 

En testintervju som genomförs i syfte att säkerställa ifall intervjufrågor är relevanta och i 

god ordningsföljd. En pilotintervju skapar dessutom erfarenhet av hur det är att utföra 

intervjuer. 

Respondent 

En person som blir intervjuad av en forskare. 

Testperson 

En person som utför ett användbarhetstest 

Webbplats 

Hemsida, ingångs- eller startsida, ligger först bland många andra sidor.  

1.11 Disposition 

Den disposition och rubriksättning som används i uppsatsen redovisas nedan. Under 

varje rubrik beskrivs vad som kommer att behandlas inom varje avsnitt. 

 

Sammanfattning  
Här följer en kortfattad sammanställning och beskrivning av forskningens innehåll. 

Inledning 

I första kapitlet ges en presentation till det valda området. Det leder i sin tur till en 

problemdiskussion och en problemställning där forskningsfrågor samt syfte presenteras. 

Inledningen presenterar även avgränsningar och målgruppen för studien. Kapitlet avslutas 

med begreppsdefinitioner samt kort beskrivning utav författarnas bakgrund. 

Metod 

Här ges en presentation och motivering av de metoder för tillvägagångssätt som valts. 

Läsaren ska här få en uppfattning hur studien ska utföras och vilket metodsätt som valts. 

Teoretisk referensram  

Kapitlet presenterar väsentlig teori i sammanhanget och används även som utgångspunkt 

för den empiriska undersökningen. 

Empirisk undersökning 

Inom kapitlet presenteras den empirin som samlats in under genomförandet av 

användbarhetstesteterna och intervjuerna. Här presenteras hur genomförandet gick till 

men även reslutaten från användbarhetstesterna och intervjuerna. 
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Analys 

I kapitlet analyseras all den insamlade empirin genom att ställa det empiriska resultatet 

mot teorin och det som redan är skrivet för att skapa ett mönster samt underlätta 

slutsatsen av studiens huvudfråga. 

Diskussion  

Kapitlet presenterar tankar, åsikter och slutsatser kring studien. En presentation av 

huvudfråga sammanställas och diskusteras. Avsnittet avslutas med en utvärdering av 

resultat samt de metodval som valts. 

Källförteckning 

Kapitlet presenterar referenser och källor som används under studien. De består av olika 

typer av källor såsom böcker, tidskrifter, webbplatser och muntliga källor.  

Bilagor 

Kapitlet innehåller de bilagor som medföljer 
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2 Metod 

Kapitlet har i syfte att ge läsaren en bild av hur studien är tänkt att utföras för att kunna 

få svar på forskningsfrågorna. Det kommer även att ges en motivering till val av 

angreppssätt, metodval, forskningsstrategi, urval samt en presentation av hur insamling 

av data ska gå tillväga för studien. Kapitlet kommer även att presentera val av metod för 

analys och utvärdering. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Positivism  

Två vetenskapsteoriska grunder som anses vara grundläggande synsätt är positivism och 

hermeneutik. Positivism har sitt ursprung i naturvetenskap och framhäver kunskap 

gällande universella orsakssamband. (Andersen H, 1994) Det positivitiska synsättet 

förespråkar experiment, kvantitativ mätning och logiska resonemang. (Lotfizadeh, 2001) 

Andersen (1994) menar att allt som inte kan prövas empiriskt, så som känslor, 

värderingar, religiösa och politiska ställningstaganden inte hör till den vetenskapliga 

sfären. Grunden för positivismen är att kunskapen ska vara empirisk prövbar samt att 

uppskattningar och bedömningar ska ersättas med mätningar. Förklaringar ska anges i 

termer av orsak och verkan samt kunskap som uttrycks i lagbundenheter. (Wallén, 1996) 

(Bryman, 2011) 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutik är läran om tolkning av historiska och sociala sammanhang och har ett av 

sina ursprung i religiösa skrifter. Det är ett synsätt där tolkningen är central och dess 

innebörd i vidaste mening. Tolkningen innefattar allt ifrån förståelsen av olika symboler 

och meddelanden med störningar, språkfel och missuppfattningar till förståelsen av olika 

livssituationer. Hermeneutik grundas på att uppfatta människans tolkning av texter, 

handlingar, upplevelser samt innebörden av dem. Det innefattar även att vid tolkningen 

av olika handlingar växla mellan att ha del- och helhetsperspektiv samt uppmärksamma 

motsättningar som uppstår. (Wallén, 1996) 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt har utgjort grunden i studien vars syfte är att få en djup 

förståelse för hur omdömessystem uppfattas ur ett användarperspektiv. Den ansågs mest 

lämpad, då inriktningen erbjuder en fullständig förståelse av händelseförloppet genom 

tolkningar. Det som efterfrågats är hur olika användare upplever omdömessystem på en 

e-handelsplats. Precis som metoden förespråkar har texter och avhandlingar, bland dem 

intervjuer och teorier, noggrant tolkats och transkriberats för att nå till en så fullständig 

förståelse som möjligt. Det har involverat en förståelse av både helheten men även varje 

del i texten var för sig. (Patel & Davidsson, 2011) Med utgångspunkt i det hermeneutiska 
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förhållningssättet har studiens teoretiska referensram dessutom att baserats på tolkningar 

av handlingar inom det som redan är skrivet. 

2.2 Metodval 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning enligt Bryman (2011) är en metod där insamlingen av data oftast 

baseras på ord än siffror. Det centrala inom metoden är att få en djup förståelse och som 

forskare skapa sig en helhetssyn inom området. (Patel & Davidsson, 2011) 

Intervjuobjekt och andra informationskällor ska ligga till grund för studien. Det bör 

finnas en välfungerande tvåvägskommunikation mellan parterna, vilket möjliggör att 

intervjupersonen i en större utsträckning kan uttrycka sina åsikter. Insamlingen av data 

inom kvalitativ forskning används i sin tur att för att utöka teorier och teoretiska 

hypoteser. (Holme & Solvang, 2007) (Bryman, 2011) 

2.2.2 Kvantitativ metod 

Det centrala i en kvantitativ undersökning är att resultaten är mätbara. Anledning är att 

kunna analysera resultaten statistiskt och presentera resultaten numeriskt. Genom att 

använda sig av en kvantitativ metod uppfattar forskaren sitt område som ett objekt och 

föremål med avseende på en eller flera variabler. Alla fenomen ska undersökas utifrån 

samma variabel. Till skillnad från det kvalitativa angreppssättet så fokuserar sig den 

kvantitiva forskningen på en envägskommunikation, där undersökningen helt och hållet 

ska ske på forskarens villkor. (Andersen, 1994) (Bryman, 2011) 

2.2.3 Val av metod 

Metoden som ansågs mest lämpad för studien var det kvalitativa tillvägagångssättet, då 

den syftar till att skapa en detaljerad inblick och djup förståelse för ämnet och hur en 

användares förtroende påverkas i användningen av ett omdömessystem. Precis som 

metoden förespråkar har resultaten och den empiriska datainsamlingen baserats på ord 

och inte siffror, vilket gör att studien är anpassad efter den kvalitativa metoden. Den 

empiriska insamlingen har dessutom utförts i form av intervjuer och förknippas med 

subjektivitet, i kontrast till den kvantitativa metoden som är opartisk och oberoende från 

subjektiva upplevelser. (Starrin och Svennson, 1994) 

2.3 Forskningsstrategi 

För att kunna koppla samman teori och empiri kräver studien en strategi. Enligt Bryman 

(2011) finns det tre forskningsstrategier: induktion, deduktion och abduktion.  

2.3.1 Induktiv forskningsstrategi 

Ett induktivt tillvägagångssätt präglas av att forskaren ser på forskningsområde utan att 

fördjupat sig i teorin och vad som redan är känt inom området. Resultatet från den 
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empiriska undersökningens formuleras om och blir till utvecklad teori som bidrar till det 

teoretiska underlaget. (Patel & Davidsson, 2011) 

2.3.2 Deduktiv forskningsstrategi 

Ett deduktivt tillvägagångssätt präglas av att forskaren utgår utifrån allmänna principer 

och befintliga teorin drar slutsatser om enskilda företeelser. Ur den befintliga teorin 

härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas i det aktuella fallet. Det här arbetssättet 

kallas för hypotetiskt-deduktiva. Den befintliga teorin bestämmer vilken information som 

samlas in, hur det ska tolkas och slutligen hur den empiriska datainsamlingen ska 

relateras till den befintliga teorin. Med en deduktiv arbetssätt antas objektiviteten i 

forskningen kunna stärkas just genom att utgångspunkten tas redan i befintlig teori. (Patel 

& Davidsson, 2011) 

2.3.3 Abduktiv forskningsstrategi 

Med en abduktivt strategi arbetar forskaren i två steg. Det första steget utmärker sig 

precis som inom det induktiva tillvägagångssättet, att ny information skapas och blir till 

en ny teori. I nästa steg, där det istället påminner om den deduktiva strategin, prövas de 

nya hypoteserna i empirin. (Patel & Davidsson, 2011) 

2.3.4 Val av forskningsstrategi 

Till en början utformades studien utifrån ett deduktivt synsätt med utgångspunkt ifrån 

allmänna principer och befintlig teori. Studien har emellertid inte härlett nya hypoteser 

och har i ett senare skede utgått utifrån ett induktivt synsätt. Resultatet från den empiriska 

undersökningens formulerades om och blev precis som Patel & Davidsson (2011) talar 

om en utvecklad teori som bidrar till det teoretiska underlaget. 

2.4 Urval 

I studien har ett målinriktat urval tillämpats. Enligt Bryman (2011) innebär det att 

forskaren själv gör ett urval av personer som i förväg uppfyller vissa kriterier och är 

relevanta för de forskningsfrågor som formulerats. Det kriteriet som ställdes på 

användarna inför studien var att de har en e-handelsvana och någon form av erfarenhet 

inom den här typen av tjänster. Utifrån sex valda användare med erfarenhet inom e-

handel var syftet att få en insikt för hur ett omdömessystem påverkar deras förtroende 

inom e-handel.  

2.5 Insamlingsmetod 

2.5.1 Insamling av teori 

För att skapa ett underlag och en god förståelse av problemområdet krävdes en 

genomgripande litteraturstudie.  Den teoretiska referensramen ligger till grund för studien 
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och hjälpte oss som forskare att pröva teorin i förhållande till praktiken. Det har hjälpt oss 

till att skapa tillförlitlighet och argumentation för ämnet. 

 

Valet av teorier har utsetts utefter de teorier som är relevanta och relateras till området. 

Insamling av teori har främst skett genom akademiska böcker men även med hjälp av 

elektroniska källor såsom e-böcker, rapporter och vetenskapliga artiklar inom området. 

2.5.2 Insamling av empiri 

För att få svar på uppsatta forskningsfrågor krävdes en insamling av empirin. 

Datainsamlingen har skett i form av intervjuer. Intervjuerna har utförts efter 

användbarhetstestet som genomfördes på sex användare med olika e-handelsvanor. 

Användbarhetstesten grundades i en användares integration på två webbplatser inom e-

handel, en webbplats med omdömessystem och en webbplats utan omdömessystem. 

Användbarhetstesten har delats upp i två delar, där den första delen genomfördes i en 

webbplats med omdömessystem och den andra delen av användbarhetstestet baserades på 

att utföra uppgifter på en webbplats utan omdömessystem. Syftet var att tydligt framhäva 

skillnaden i hur integrationen påverkar en användares förtroende i användningen av ett 

omdömessystem. 

 

Intervjuer 

Intervju är enligt Bryman (2011) ett samspel mellan två parter där en viss 

informationsamling utväxlas i syfte att få fram en respondents (se Begreppslista 1.10) 

tankar, åsikter samt värderingar. Det beskriver hur personer beter sig och vilka attityder 

de har gentemot ett givet sammanhang. Intervjuer är en insamlingsmetod som möjliggör 

att läsa av respondenten genom t.ex. kroppshållning, rörelser, ansiktsdrag, och tonläge. 

Intervjuaren kan dessutom reducera missförstånd genom att ställa följdfrågor och 

tydliggöra sina frågor. 

 

Kvalitativa intervjuer kan beskrivas i många termer men de två viktigaste formerna enligt 

Bryman (2011) är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer.  

I en ostrukturerad intervju använder sig undersökaren av ett PM som en minneshjälp i 

genomgången av intervjun. Intervjuformen har en tendens att likna ett vanligt samtal, då 

det kan hända att intervjuaren endast ställer en fråga och respondenten fritt utvecklar sitt 

svar (ibid). 

 

En semistrukturerad intervju baseras på en lista, även kallad intervjuguide, där det finns 

en uppsättning av frågor.  Intervjufrågorna behöver inte ställas i intervjuguidens ordning 

utan kan ställas i anknytning till något respondenten sagt. En semistrukturerad intervju 

erbjuder intervjuaren att välja specifika teman som ska behandlas samt att respondenten 

fritt utformar sina svar (ibid) 
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Den intervjuform som ansågs mest lämplig var den semistrukturerade intervjun. 

Intervjufrågorna är till viss del ledande men erbjuder ändå respondenterna att fritt forma 

sina svar. Intervju utfördes enligt en guide (se Bilaga 2) med frågor både innan och efter 

användbarhetstestet, där olika teman och områden som påverkar förtroendet inom e-

handel behandlas. Att ställa frågor i anknytning till något respondenten nämnde var en 

fördel eftersom studien bygger på att få en djup förståelse inom forskningsområdet. 

 

Förberedelser inför intervju 

Större delen av förberedelserna inför intervjun låg i att utforma en intervjuguide (Se 

Bilaga 2) och frågor som skulle ställas under intervjun (ibid). Intervjufrågorna skapades 

efter det teoretiska ramverket med anknytning till studiens huvudkategorier: 

omdömessystem, förtroende, designprincip, certifiering, e-handel och användbarhet. 

Intervjuguiden utformades i två olika delar, där första delen syftade till ett par inledande 

frågor innan användbarhetstestet och andra delen av frågorna baserades på respondentens 

tankar och åsikter efter genomförandet av användbarhetstestet. 

 

Syftet med de inledande frågorna var att notera respondentens erfarenhet inom e-handel 

samt väsentlig bakgrundsinformation för att sätta in svaren i ett sammanhang. Bryman 

(2011) nämner att det är viktigt att bekanta sig med respondenten samt hur de lever och 

engagerar sig inom området som studien behandlar.  

Intervjufrågorna utformades på ett enkelt och begripligt språk i syfte att få reda på vad 

som påverkar en användares förtroende inom e-handel. Det ställdes även frågor gällande 

hur olika design och interaktiva komponenter påverkar deras förtroende i valet av en 

produkt. Precis som Bryman (2011) nämner fick respondenten på så vis möjligheten att 

fritt utforma sitt svar. 

 

För att säkerställa intervjufrågorna utfördes några pilotintervjuer innan användarna 

kontaktades. Pilotintervjun medförde erfarenhet av metoden samt en känsla av 

uppbyggnaden av frågorna (ibid) 

 

Användarna kontaktades innan intervju för att bekräfta att de kunde medverka vid avsatt 

tid. Andra förberedelser som gjordes inför intervjun var att meddela alla medverkande 

om studiens syfte, vilka områden som skulle behandlas, finna en bra intervjumiljö samt 

tillåta inspelning. 

Bryman (2011) nämner vikten av att genomföra intervjun i en ostörd miljö. Det är viktigt 

att respondenten känner sig lugn och förstår att ingen kan höra det som sägs samt att 

buller och yttre ljud inte påverkar kvalitén av ljudinspelningen. 
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Presentation av intervjugenomförande 

Varje intervju genomfördes i en ostörd miljö med en intervjuare, en respondent och två 

personer som antecknade. För att underlätta informationsinsamlingen spelades 

genomförandet in med hjälp av en bandspelare. Intervjun säkerställdes ytterligare med att 

två av forskarna antecknade det som sades. Det medförde att intervjuaren kunde inta en 

aktiv och öppen roll gentemot respondenten. 

Enligt Bryman (2011) är det under en intervju viktigt att skapa en god relation och 

ständigt vara lyhörd till det som respondenten säger och gör. 

 

Intervjufrågorna ställdes enligt den intervjuguide som utformades och uppfattades av 

samtliga respondenter som väldigt tydliga och enkla. Samtliga respondenter utförde 

intervjun och användbarhetstestet anonymt och listas som testpersoner numeriskt 1-6. (Se 

Kapitel 4) 

2.6 Analysmetod 

Enligt Holme & Solvang (2007) kännetecknas en kvalitativ metod av att intervjuer och 

andra informationskällor ska ligga till grund för den empiriska datainsamlingen. Det bör 

finnas en välfungerande tvåvägskommunikation mellan forskaren och respondenten för 

att få en god kvalité på undersökningen. 

 

För att utföra en analys har resultaten från den empiriska undersökningen tolkats genom 

att ställa empirin mot den framtagna teorin. Analysmetoden har använts i syfte att koppla 

samman och hitta ett mönster mellan den empiriska insamlingen och det teoretiska 

underlaget. Analyskapitlet har besvarat uppsatta delfrågor för att sedan underlätta 

slutsatsen av studiens huvudfråga.  

2.7 Utvärderingsmetod 

Det finns ett antal kriterier som bör uppnås för att en vetenskaplig studie ska hålla hög 

kvalitet. Kriterierna är enligt Bryman (2011) & Goldkuhl (2011): 

 

- Relevans 

- Tydlighet 

- Ärlighet 

- Validitet 

- Reliabilitet 

 

Relevans syftar till att ämnesvalet ska vara relevant utifrån de mål och syften som finns i 

studien. 

Tydlighet är ett av de viktigaste kriterierna och syftar till att andra tydligt ska kunna 

förstå och granska studien. 
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Ärlighet är ett kriterium som hänger ihop med tydlighet och innebär att resultatet bör 

framställas på ett korrekt och fördomsfritt sätt. Det är viktigt att inte att stödja egna 

hypoteser samt informera studiens syfte till alla involverade. (Goldkuhl, 2011) 

Validitet kan delas upp i två olika begrepp: intern validitet och extern validitet.  Intern 

validitet innebär att det finns en överensstämmelse mellan den insamlade data och de 

teoretiska idéer som utvecklats. Extern validitet handlar om resultatet är generaliserbart 

till andra sociala miljöer. (Bryman, 2011) 

Reliabilitet inom kvalitativ forskning går ut på att lägga mindre vikt vid frågor som rör 

mätningar. Reliabilitet kan delas upp i två olika begrepp: intern reliabilitet och extern 

reliabilitet. Intern reliabilitet innebär hur noggrant tolkningar genomförs. Extern 

reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. (ibid) 

2.8 Presentationsmetod 

Forskningen och uppsatsen har presenterats enligt de bedömningsgrunder som 

institutionen för Handels- och IT- högskolan (HIT) använder sig av, en skriftlig rapport 

och muntlig presentation. 

2.9 Teorins roll 

Teorin som tagits fram från litteraturen och de elektroniska källorna har en grund i 

skapandet av en förståelse inom området men även för studiens empiri. Intervjufrågorna 

har baserats utifrån det teoretiska underlaget och det som redan står skrivet. Teorins roll 

är att få en förståelse och kunskap till att besvara de uppsatta forskningsfrågorna samt 

stärka studiens resultat. Teorin har även använd för att underlätta förståelse och tolkning 

av de sociala aktörernas uppfattningar. Den har dessutom använts som en referensram i 

analysen, då teorin ställs emot den empiriska insamlingen för att skapa ett mönster. 

2.10 Empirins roll 

Den empiriska delen av studien har baserats utifrån en semistrukturerad intervjuform. 

Empirin är en avbildning av verkligheten inom det studerande fenomenet. För att kunna 

besvara på studiens forskningsfrågor krävdes det en insamling av empiri i form av 

användbarhetstester och intervjuer. De empiriska insamlingsmetoderna har baserats på att 

få förståelse för hur olika användares förtroende påverkas i användningen av ett 

omdömessystem. Empirins roll i studien är att öka förståelsen inom området men även till 

för att besvara de olika forskningsfrågorna. 
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3 Teoretisk referensram 

Kapitlet presenterar det teoretiska underlaget till valt ämnesområde. Väsentlig och 

relevant teori ska redovisas i syfte att skapa en grund till den empiriska undersökningen 

och analyskapitlet. 

3.1 E-handel 

Handeln av varor och tjänster har människan utövat sedan tidernas början och har på 

många sätt förändrats genom åren. Elektroniska affärer har funnits lika länge som datorer 

har använts. Allt startade på slutet på 70-talet och i början på 80-talet då det skapades en 

teknik för företag att effektivare utbyta filer. Tekniken som användes kallas EDI, 

Electronic data interchange. (Fredholm, 2006) 

 

Enligt Fredholm (2002) var det först i slutet på 90-talet som tillämpningen blev allmänt 

bekant och e-handel på riktigt introducerades. Elektronisk handel är en form av 

försäljningskanal som når ut till miljontals aktörer världen över och beskrivs av Turban 

(2008) som en process att sälja, köpa och utbyta produkter, tjänster eller information 

mellan två parter, ett företag och en privatperson.  

Enligt Turban (2008) är vi inne i en tid där handel över nätet har blivit allt mer attraktivt 

och att det har tagit en framträdande roll inom dagens handel. E-handeln står idag för 5 % 

av den totala detaljhandeln och har blivit ett populärt verktyg för kunder på grund av dess 

fördelar och bekvämligheter den medför. Det har även skapat en betydelsefull ekonomisk 

faktor för många företag. För vissa företag är det endast är en del av verksamheten medan 

andra helt och hållet förlitar sig på den här typen av försäljning. (Fjordvang, 2002) 

(Svensk Handel, 2013) 

 

Eftersom handeln utnyttjar internet som verktyg nämner Turban (2004) att det finns en 

rad fördelar för både företag och kunder inom e-handel. De främsta fördelarna enligt 

författaren är bland annat tillgänglighet, enkelhet, valmöjlighet, bekvämlighet och 

informationssupport. 

Till skillnad från att handla i en traditionell butik, där en butik möjligtvis endast kan 

finnas på en specifik plats, är näthandeln tillgänglig var som helst, i varje land, allt 

beroende på om användaren har tillgång till nätverk och internetanslutning i någon form 

(Fjordvang, 2002). Uppkomsten av näthandeln har på en mängd sätt förändrat 

människors vanor att utföra sina vardagliga uppgifter. Allt som tidigare krävt fysisk 

närvaro, såsom bankärenden, leveranser och konsumtion av varor har nu kommit att 

ersättas på ett sätt som anses mer effektivt och bekvämt för både kunden som företaget. 

(Shaw, M. Blanning, R. Strader, T. & Whinston, A, 2000)  

 

Fjordvang (2002) skriver att en del användare som handlar via nätet fortfarande är 

försiktiga på grund av olika säkerhetsrisker när det gäller att utföra transaktioner över 
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nätet. Många privatpersoner och nybörjare inom området väljer till en början konsumera 

varor såsom CD-skivor, böcker och filmer. Fjordvang (2002) menar att det är enkla 

produkter som relateras till låga kostnader, vilket gör att användaren utsätts för mindre 

ekonomiska risker. 

 

Turban (2004) att det finns olika typer av e-handel. Med det syftar han till försäljning 

mellan företag (B2B-Business to Business), försäljning mellan företag och kund (B2C-

Business to Costumer) och föresäljning mellan kunder. (C2C-Costumer to Costumer) 

3.2 Användbara webbplatser 

Enligt Gulliksen & Göransson (2002) finns det en mängd olika uppfattningar när det 

gäller att definiera användbarhet. Många författare har i egen uppfattning skapat en 

definition, vilket innebär att det finns ett flertal definitioner av användbarhet tillgängliga. 

Inom kapitlet kommer, tre bekanta författares, förklaringar av begreppet presenteras, 

nämligen Molich (2002), ISO (1998) och Nielsen. (2001) 

 

Molich (2002) menar att användbarhet avser ett systems förmåga att upprätthålla en 

avtalad servicenivå när det används enligt fastställda villkor. Användbarhet är en 

gemensam beteckning på användbarhet och enkelhet. Enligt författarens sätt att se på det 

menar han att det finns tre viktiga kvalitetsmått som bör uppnås för att nå god 

användbarhet. De tre kvalitetsmåtten är tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet. 

Med tillförlitlighet menar Molich (2002) att en webbplats ska vara pålitlig och stabil 

utifrån användarens synvinkel. Det är viktigt att funktionsfel som tilltro, dubbelarbete av 

användaren och förlorad data reduceras helt och hållet. 

Vidare talar Molich (2002) om att säkerhet är en viktig del inom användbarhet och att 

användaren ska förstå att viss information och känslig data som anges på en webbplats 

alltid är skyddad och sekretessbelagd från allmänheten. Säkerhet är en betydelsefull 

aspekt eftersom det är viktigt att användaren alltid känner sig trygg i viktig data såsom 

personlig information aldrig läcker ut. 

Tillgänglighet innebär om att en webbplats och tjänster som erbjuds alltid ska vara 

tillgängliga för bruk. (ibid) 

 

När en användare besöker en webbplats så räcker det inte med att bara tekniken fungerar. 

Det har skapats mycket som tävlar om individens uppmärksamhet och därför måste 

besökaren lätt komma underfund med hur webbplatsen är tänkt att användas. Det gör att 

användbarheten på webbplatsen är viktig att tänka på för att kunna lyckas tillfredställa 

sina kunder. Ju större användbarhet ett system har desto större blir systemets effektivitet 

vilket kan bidra till en ökad produktivitet. (ibid) 
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ISO (International Organization for Standarzation) (1998) definierar användbarhet i den 

grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredställande sätt. 

 

Ytterligare definierar Nielsen (2001) användbarhet som hur väl användare kan bruka ett 

systems funktionalitet. Användbarhet är ett begrepp som delats upp och baserats på fem 

olika principer. De fem principerna är läsbarhet, effektivitet, lätt att komma ihåg, 

felhantering, tillfredställelse. 

 

Läsbarhet enligt Nielsen (2001) är en princip som förklarar att ett system bör vara 

utformat på ett sätt som gör att användaren enkelt kan lära sig och använda systemet samt 

dess funktioner så fort som möjligt. 

 

Med effektivitet menar Nielsen (2001) att utförandet av uppgifter bör var i så få steg som 

möjligt i en enkel utsträckning. Med det menar Nielsen (2001) att snabbt och effektivt i 

hög produktivitet kunna förhålla sig till webbplatsen och dess funktioner. 

Principen innebär att interaktionerna och användningen av ett system ska vara lätta att 

komma ihåg. En användare som tidigare besökt en webbplats ska i ett senare tillfälle inte 

behöva känna sig förvirrad eller vilsen utan ska lätt och enkelt komma ihåg hur ett system 

används och fungerar. (ibid) 

 

Inom felhantering nämner Nielsen (2001) vikten i att webbplatsen inte bidrar med några 

större funktionshinder och fel under användningen av webbplatsen. Skulle det på något 

sätt ske ett fel är det viktigt att systemet ger användaren klara och tydliga felmeddelande 

på vad som hänt samt hur det ska åtgärdas.  

 

När Nielsen (2001) talar om tillfredställelse handlar det om att skapa en tillfredställd 

känsla gentemot användaren samt att som besökare få en behaglig och trevlig känsla 

gentemot webbplatsen.  

3.3 Designprinciper 

Det finns tre olika typer av design som ingår och påverkar de digitala systemen som vi 

använder oss av idag. De tre olika typerna är interaktionsdesign, grafiskdesign och 

informationsdesign. (Söderström, 2001) 

 

Grafisk design, informationsdesign och interaktionsdesign är tre centrala begrepp som 

ger användaren en bredare och större användbarhet inom användandet av webbplatser. De 

tre behandlar olika delar inom webbplatsens gränssnitt och bör användas i ett samspel 

som underlag för god användbarhet. 

Ett exempel för att beskriva samspelet samt förklara innebörden av de tre designprinciper 

är att i grafisk design bestäms form, färg, skuggning och typsnitt för webbplatsens 
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gränssnitt. Inom interaktionsdesign bestäms det vilka interaktioner som ska ske, vilken 

typ av återkoppling och felmeddelande webbplatsen uppvisar vid fel. Informationsdesign 

bestämmer hur användaren hittar och förstår den informationen som finns på 

webbplatsen. (ibid) 

 
 

Figur 1: Cirklar av designprinciper. (Söderström, 2001) 

3.3.1 Grafisk design 

Det första och mest uppenbara en användare lägger märke till är den visuella 

utformningen som kallas grafisk design eller grafisk formgivning. Grafisk design är ett 

kreativt och konstnärligt språk som används för att lyfta fram och tydliggöra ett budskap 

på en webbplats. Den hanterar både estetiska och tekniska delar, då en webbplats 

samtidigt som den är snygg och välarbetad inte får vara alltför långsam med tungladdade 

bilder och fel val av färgskalor. (Söderström, 2001) (Koblanck, 1997) 

 

Grafisk design behandlar färg, form och de visuella byggstenarna, såsom linjer, nyanser, 

typsnitt, ytor, layout, struktur, bilder och skuggningar. Grafisk design behandlar vi varje 

dag i vår vardag när vi interagerar med webbplatser, datorsystem men också i det 

verkliga livet, då det istället handlar om fysisk design. Den grafiska designen är en form 

av kommunikationsätt som använder visuell formgivning för att förmedla ett budskap i 

ett givet sammanhang. (Koblanck, 1997) (Sundström, 2005) (Resmini & Rosati, 2011) 

3.3.2 Informationsdesign 

Förutom grafisk design så är en webbplats i behov av en design som behandlar systemets 

information. Om grafisk design handlar om att få användaren att se och gilla, så bygger 

informationsdesignen på att hitta och förstå webbplatsens innehåll. Informationsdesign 

innebär att enkelt utforma budskapet i form av text, bild och ljud för att användare lättare 

ska hitta det dem är ute efter.  Det kan ses som ett meddelande, en anvisning eller en 

upplysning som beskriver själva överföringen av information eller föreställning från en 

avsändare till en mottagare. (Pettersson, 2004) 
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Ordet design inom informationsdesign beskriver den kreativa processen i 

uppbyggnadsfasen av tillexempel produkter, webbplatser, miljöer eller system. Designen 

bildar ett samspel mellan ord, bild, ljud, ljus och grafisk form i ett givet sammanhang så 

att budskapet som ska framhävas skapas på ett tydligt och uttryckligt sätt. (Söderström, 

2001) 

3.3.3 Interaktionsdesign 

Den tredje designprincipen som en webbplats är i behov av är interaktionsdesign. 

Interaktionsdesign handlar om att göra och använda. Webbplatser kräver att användare 

interagerar med systemet och därför bör det skapas ett bra samspel mellan användaren 

och webbplatsen.  

Olika typer av interaktionssituationer en användare kan stöta på inom en webbplats är att 

köpa varor, skicka meddelande, spela, chatta eller registrera sig  

För att underlätta användarens integration och öka tillfredställelsen bör det utformas 

enkla och effektiva interaktiva designkomponenter. (Resmini & Rosati, 2011) 

Enligt Söderström (2001) så är navigationen en enkel och viktig del av interaktionen på 

en webbplats. Navigation är en funktion som möjliggör för användaren att enkelt och 

effektivt ska kunna hitta det som söks. Ett navigationssystem har i syfte att skapa en 

översikt över gränssnittets informationsstruktur och webbplatsens innehåll. Nielsen 

(2001) menar på att det finns tre grundfrågor som en användare bör få svar på för att 

förstå en webbplats: ”Vart är jag?”, ”Vart har jag varit?” och ”Vart kan jag gå?”. 

 

En annan interaktiv designkomponent är sökfunktionen som enligt Sundström (2005) 

genom åren har kommit att bli ett favoritverktyg bland många användare. För att 

sökningsfunktionen ska bli så effektiv som möjligt för användaren är det viktigt att den 

fungerar på ett tillfredställande sätt utan svårigheter. Enligt Sundström (2005) ska en 

sökmotor kunna hantera felstavningar, synonymer och böjningar samt att den ska vara 

tillgänglig att använda från alla webbplatsens sidor. Vidare nämner Sundström (2005) om 

sökningen inte matchar användarens sökord är det viktigt att webbplatsen ger tips och 

vägledning till användaren om vad som gjorts fel och ge återkoppling till sökningen. 

 

Återkoppling är enligt Löwgren & Stolterman (2004) en viktig underfunktion som får 

användaren att känna sig delaktig i kommunikationen med webbplatsen.  Återkoppling är 

både konstruktiv och destruktiv kritik som uppstår i ett meddelande när en användare 

interagerar med en webbplats. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som har hänt, 

varför och i vissa fall hur problem kan åtgärdas. 

3.4 Certifiering 

I en undersökning som Sifo har genomfört tillsammans med e-handelsleverantören E-

butik har det visat sig att certifieringar är viktigare än vad som uppfattats. Gunnilstam 
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(2011) skriver att hela 37 procent av de tillfrågade i Sifos undersökning menar på att en 

e-handelscertifiering av något slag ökar tryggheten vid konsumtion av varor på nätet. 

 

Certifiering innebär att företag bedöms enligt en viss förutbestämd standard eller norm 

och används som ett bevis på att kraven som ställts uppnåtts. (Trygg e-handel, 2010b) 

Det betyder att kraven för en godkänd bedömning går utöver vad lagen inom området 

kräver. Certifiering används för att signalera att en vara innehåller speciella 

kvalitetshöjande egenskaper som annars är svårupptäckta. En certifiering på en webbplats 

kan även signalera att sidan är säker och trygg för konsumenter att handla på. Enligt 

Trygg e-handel (2010a) skapar det tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad 

som gäller vid e-handel. För att öka en certifierings pålitlighet sköts godkännandet av 

certifieringen av en tredje part som inte har en direkt koppling till varken säljaren eller 

kunden.  

 

För att bli certifierad krävs det att en nätbutik följer vissa uppsatta regler. (Andersson & 

Gullstrand, 2009) 

Reglerna baseras på information angående priser, betalning, fraktkostnader samt att 

personliga uppgifter ska krypteras för att betraktas som säkra. (Rådmark, 2009)       

3.5 Förtroende 

Enligt Svensk distanshandel (2013) är certifiering en aspekt inom skapandet av ett 

förtroende hos en användare. Det förutsätter att webbplatsen är certifierad av 

myndigheterna och följer respektive lands lagstiftning. En mätning som utfördes av 

Trygg e-handel under slutet av 2012 visar att var fjärde konsument anser att certifiering 

är en av de viktigaste komponenterna inom e-handel. Konsumenterna menar att 

trygghetssymbolen ökar deras förtroende i att handla tryggt över nätet. (Ogvall, 2010) 

En annan aspekt i skapandet av förtroende är att webbplatsen uppfyller de kundlöften 

som utlovats. Förtroende har enligt Moorman, Deshpande och Zaltman (1993) definierats 

som villigheten att lita på en part med vilken man idkar någon form av utbyte. Inom e-

handel är det viktigt att skapa tillit och ett förtroende gentemot konsumenterna eftersom 

det förstärker relationen mellan kund och företag. (Figallo, 1998) 

 

När användare interagerar på en e-handelsplats involverar det olika nivåer av förtroende 

(Cheskin, 1999). Ju högre förtroende en kund har för en webbplats desto mer vill de 

konsumera de produkter som finns tillgängliga. Enligt Cheskin (1999) kan en webbplats 

som inte fungerar ge användaren ett dåligt intryck av företaget och påverka deras 

uppfattning av säkerheten på sidan. Cheskin (1999) menar att förtroende skapas genom 

första intryck, tidigare erfarenheter och ett företags goda rykte.  

Tid är en annan aspekt som har stor betydelse i förtroendeskapande. Användarens kontakt 

med webbplatsen är kortvarig vilket gör att systemet måste visa ett konsekvent beteende 

som inger förtroende hos användaren. Ju längre tid med goda erfarenheter, desto större 



21 

 

möjligheter finns det för ökat förtroende. Det blir därför viktigt att redan från början 

skapa ett beteende som får kunden att vilja komma tillbaka. (ibid) 

 

En webbplats som kräver känsliga uppgifter bör vinna nätkundernas tillit för att nå 

framgång. En del e-handels kunder känner en viss oro och osäkerhet när de ska 

genomföra ett köp via en e-handels sida. (VeriSign, 2010) 

Hall (2011) nämner att i säkerheten inom e-handel följer de olika punkter som bör uppnås 

för att skapa en känsla av trygg handel. Cheskin (1999) skriver att trygghet byggs upp 

genom en tillfredställd användning av webbplatsen. Inom e-handel innebär det att 

användare enkelt ska kunna navigera och hitta varor, utföra beställningar utan större 

problem samt alltid ha möjligheten till att få hjälp av webbplatsens supporttjänst. Att få 

återkoppling från systemet och ständigt veta vad som hänt är en annan viktig punkt i 

uppbyggnaden att känna sig säker att handla över nätet. (ibid) 

3.6 Omdömessystem 

Enligt Pine (1993) så är det inte längre tillräckligt att bara skapa en produkt utan hävdar 

att ett företag måste få fram produkter som uppfyller konsumenternas behov. I och med 

den stora tillväxten inom e-handeln har det ställts mer krav på företag att till sina kunder 

kunna erbjuda fler alternativ av informationsinsamling av en produkt. Genom att införa 

ett omdömessystem ökas mängden av information en konsument kan bearbeta innan de 

väljer vilken produkt som motsvarar deras behov. 

 

Enligt Huang, Chung & Chen (2004) är omdömessystem en komponent på en webbplats 

som har i syfte att betygsätta och rekommendera produkter i form av olika omdömen. 

Användningen av ett omdömessystem gör det möjligt för användare att dela och ta del av 

personliga åsikter, tankar och erfarenheter i ett samspel mellan olika användare för att få 

en ökad uppfattning gällande en produkt. (Schafer, Konstan, & Riedl, 2001) (Pine, 1993) 

 

Omdömessystem är en komponent som ökat försäljningen och konsumtionen av 

produkter över nätet. (Pine, 1993) (Huang, chung & Chen, 2003) 

Hung, Chung & Chen (2003) menar att kunders omdöme av en produkt kan hjälpa ett 

företag att komplettera deras trovärdighet av både produkten och webbplatsen.  

Enligt Pine (1993) har det visat sig att besökare har omvandlats till konsumenter genom 

att ta del av goda omdömen och åsikter.  

 

En stor del av dagens konsumenter undersöker en produkt innan de utför köp. Det har 

visat sig i en undersökning som 2012 presenterades av Graham (2012) och pekar på att 

61 % av konsumenterna läser andras omdömen innan de genomför ett köp. 

Konsumenternas omdömen ses som säljningsdrivande och något som kunder söker innan 

de genomför köp.  
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En fördel med omdömessystem är att företag får gratis marknadsföring via mun till mun-

metoden samt att de hjälper företag att avgöra vilka produkter som är värda att behålla.  

Ett omdömessystem kan innehålla inte bara positiva utan även negativa omdömen. En 

produkt som fått många negativa recensioner och omdömen kan enligt Ezinemark.com 

(2010) komma att försvinna eftersom produkten kräver förbättring och inte anses lika 

attraktiv. (EzineMark.com, 2010) (Graham, 2012) 

 

Negativa omdömen kan hjälpa ett företag att minska retur av varor samt rätta till 

missnöjen som skapats hos kunden. Ytterligare en fördel med omdömen är proportionen i 

positiva och negativa omdömen. Negativa omdömen kan få positiva omdömen att se mer 

trovärdiga ut. Ett exempel är om en produkt innehåller femton omdömen och två av dem 

är negativa, är tretton omdömen trovärdiga som i sin tur stödjer företagets försäljning för 

en produkt. (Graham, 2012) 
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4 Empirisk undersökning 

Kapitlet presenterar genomförandet av användbarhetstester och intervjuer. Det kommer 

även ske en presentation av intervjuresultatet. Varje intervju inleds med en beskrivning 

av respondenten samt hur deras utförande gick till. 

4.1 Presentation av användbarhetstester och intervjuer  

För att kunna utföra en analys genomförs intervjuer samt användbarhetstester på sex olika 

användare. Urvalet av användare baseras på e-handelsvana och att användarna på något 

sätt haft tidigare erfarenhet inom den här typen av tjänster över nätet. Genom att tillämpa 

sig av ett målinriktat urval, är användarna relevanta till forskningsfrågorna vilket ökar 

kvalitén på undersökningen. Det medför dessutom att användarna effektivt kan utföra 

uppgifterna och skapa en ökad kvalité på svaren under intervjufrågorna.  

Alla sex användare har utfört användbarhetstester på två webbplatser, en med 

omdömessystem och en utan omdömessystem. (Se Kapitel 4.1.1) Syftet är att tydligt 

framhäva skillnaden i hur användare påverkas i förtroendet av att interagera med ett 

omdömessystem på en e-handelstjänst.  

Undersökningen är utformad utefter en uppdragsbeskrivning (Se Bilaga 1) och en 

intervjuguide. (Se Bilaga 2) 

Användbarhetstestet påbörjades med ett par inledande frågor för att lära känna 

användaren samt upplysa respondenten om användbarhetstestets syfte. De baserar sig på 

allmänna frågor kring e-handel, omdömessystem, certifiering, förtroende och design. 

Efter de inledande frågorna utförde användaren två uppgifter inom respektive webbplats. 

Under tiden som användarna utförde de specifika uppgifterna var forskarna hela tiden 

närvarande som stöd ifall problem eller frågor skulle uppstå.  

Användbarhetstestet utgörs på uppgifter om att navigera sig på webbplatsen, granska 

certifieringsintyg, studera omdömen och recensioner på omdömessystemet, interagera 

med webbplatsens sökfunktion samt menyalternativ.  

Efter utförandet av uppgifterna ställde användaren upp i en intervju, där 

insamlingsmaterialet blev till ett underlag till den empiriska undersökningen. 

 

Val av e-handelsplatser 

Testpersonerna har besökt två olika webbplatser, en med omdömessystem och en utan 

omdömessystem. Valet av e-handelsplatserna har gjorts utifrån webbplatsernas 

användbarhetsgrad, då studien har avgränsat sig till användbara e-handelsplatser. De 

webbplatser som valts är nelly.com och madlady.se. Nelly.com är en e-handelsplats där 

det dagligen genomförs stora mängder av konsumtion samt att den innehåller ett 

omdömessystem men också ett certifieringsintyg som intygar att webbplatsen är säker att 

handla på. Den andra e-handelsplatsen, Madlady.se, är också en webbplats där det 

dagligen genomförs konsumtion och har precis som användbarhetstestet efterfrågar 
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varken ett omdömessystem eller certifieringsintyg. Webbplatsen anses användbar och 

gränssnittets uppbyggnad utgör inga svårigheter för testpersonerna i deras integration på 

sidan.  
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4.1.1 nelly.com och madlady.se 

Figur 2: nelly.com startsida 

 

Nelly.com är Nordens största nätbutik inom mode och skönhet. Företaget inledde sin 

verksamhet år 2004 och har idag över 850 varumärken i sitt sortiment för både killar och 

tjejer i en ålder mellan 18-35 år. (Nelly, 2013) 

Figur 3: madlady.se startsida 

 

Madlady.se är en e-handelssida som grundades år 2011 med en affärsidé att sälja unika 

och trendiga kläder samt accessoarer till modemedvetna tjejer mellan 16 och 30 år. 

Företaget erbjuder ett oslagbart sortiment av internationella varumärken såväl som 

egendesignade kläder och accessoarer. (Madlady, 2013) 
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Testperson 1 

Testperson (se Begreppslista 1.10) ett är en kvinna på 23 år som läser på Högskolan i 

Borås. Hon är just nu inne på sitt första år och studerar till sjuksköterska. Hon skulle 

beskriva sin e-handelsvana som hög, då hon konsumerar över nätet minst en gång i 

månaden. 

  

När testpersonen läst uppdragsbeskrivningen, fick hon möjligheten att ställa frågor ifall 

något kändes oklart eller underligt. Testpersonen började enligt beskrivningen och 

klickade sig in på nelly.com 

I den första interaktionen på startsidan försökte hon att navigera till certifieringssymbolen 

”Trygg e-handel”. Hon fann symbolen fort och placerade muspekaren över certifieringen 

för att granska intyget. När testpersonen blivit upplyst om intyget valde hon i nästa steg 

av uppgiften att navigera webbplatsens sökfunktion. Via sökverktyget valde hon att, ut 

efter uppgiftens instruktioner, söka efter klänningen vid namn: ”CELYN VERY 

KNOTTED BACK DRESS”. 

 

Testpersonen nämnde tidigt att sökverktyget gav henne möjligheten, innan hela sökordet 

fylldes i, att via ett val av alternativ välja och klicka sig in på uppgiftens produkt. 

Efter att funnit ha klänningen valde hon i nästa steg att med hjälp av webbplatsen 

menyalternativ finna samma produkt. Testpersonen tog sig till startsidan och med hjälp 

av menyalternativen samt sorteringsalternativen påbörja sin sökning av produkten. 

Interaktionen kändes smidig och hon hittade klänningen relativt fort. När hon var på 

produktens informationssida granskade hon de bilder som fanns tillgängliga. 

 

I nästa steg tog hon del av omdömessystemet och de recensioner som fanns tillgängliga 

om produkten. Testpersonen nämnde att hon hade fått en större uppfattning om 

produktens egenskaper gällande kvalité och storleksmått.  

 

Vidare placerade hon klänningen med valfri storlek i varukorgen och gick vidare till 

kassa för att slutföra uppgiften. I varukorgen registrerades hon som ”Ny kund” och fyllde 

i sitt personnummer där webbplatsen i en automatisk interaktion genererade hennes 

personliga uppgifter. Uppgiften avslutades när testpersonen kom fram till val av 

betalningssätt som var den avslutande delen i uppgiften. 

 

I den andra uppgiften var hennes första interaktion att orientera sig till webbplatsens 

sökfunktion. Med hjälp av verktyget sökte hon efter en produkt vid namn 

”Svartsammetsklänning – Georgia”.  

När testpersonen funnit produkten så klickade hon på logotypen som förde henne till 

startsidan. Med hjälp av menyalternativen, där hon nämnde att det fanns tydliga 

kategorier och rubriker, kunde hon enkelt hitta den specifika produkten. 



27 

 

 

När hon funnit klänningen klickade hon på knappen ”Lägg till i varukorgen” för att gå 

vidare till kassa och slutföra uppgiften. I nästa interaktion valde testpersonen att avsluta 

beställningen som ”Gäst kund” där hon fyllde i sina personliga uppgifter för att slutföra 

uppgiften. 

Testperson 2 

Testperson två är en 23 årig man som studerar till civilekonom på Högskolan i Skövde. 

Han skulle beskriva sin e-handelsvana som medel. 

 

Innan testpersonen påbörjade användbarhetstestet fick han en stund för sig själv att läsa 

igenom uppdragsbeskrivningen och möjligheten till att ställa frågor ifall något kändes 

oklart. Testpersonen startade, i sin första uppgift på nelly.com, med att finna 

certifieringssymbolen ”Trygg e-handel”. Han placerade muspekaren över certifieringen 

för att granska intyget och nämnde att han aldrig tidigare lagt märke till den här typen av 

intyg. 

I nästa interaktion, när han med hjälp av sökfunktionen skulle finna produkten som 

nämndes i uppdragsbeskrivningen, hittade testpersonen både sökfunktionen och 

klänningen utan större svårigheter. 

 

Efter att ha funnit klänningen via sökfunktionen, klickade han på webbplatsens logotyp 

för att ta sig till startsidan och i nästa steg finna klänningen med hjälp av webbplatsens 

menyalternativ. Sorteringsalternativen möjliggjorde att testpersonen enkelt och smidigt 

kunde finna klänningen. Han nämnde att webbplatsen hade tydliga rubriker och en 

stödjande sorteringsfunktion som underlättade hans navigation till klänningen. 

Testpersonen tyckte att sorteringsfunktionen innehöll goda valmöjligheter i att 

kategorisera varor utifrån särskilda egenskaper såsom produkttyp, märken, storlek och 

färg. 

 

I nästa steg där testpersonen tog del av omdömessystemet nämnde han att de var en 

funktion han aldrig tidigare använt. Han tyckte att det var en god komponent som ökade 

informationsinsamlingen av en produkt i form av åsikter och erfarenheter från tidigare 

konsumenter. 

 

Efter interaktionen med omdömessystemet placerade testpersonen klänningen med valfri 

storlek i varukorgen och för ta sig vidare till kassa. I varukorgen registrerades han som 

”Ny kund” och fyllde i sitt personnummer där webbplatsen automatiskt genererade hans 

personliga uppgifter.  

 

Vid avslutad uppgift på första webbplatsen fortsatte han vidare till andra uppgiften. 

Testpersonens första interaktion på madlady.se var att påbörja sin sökning. När han funnit 



28 

 

klänningen så valde han att läsa produktbeskrivningen samt ta del av de bilder som fanns 

disponibla. 

Testpersonens nästa uppgift var att finna samma klänning fast den här gången med hjälp 

av menyalternativen. Han nämnde att menyerna var tydliga och vägledande vilket gjorde 

att utförandet av uppgiften kunde genomföras på ett enkelt och smidigt sätt. 

 

Vidare valde testpersonen valfri storlek och klickade på knappen ”Lägg till i varukorgen” 

för att gå vidare till kassa. I nästa steg valde han att slutföra uppgiften genom att avsluta 

beställningen som ”Gäst kund” och fyllde i sina personliga uppgifter. 

Testperson 3 

Testperson tre är en man på 49 år som arbetar inom industrin. Testpersonen nämnde att 

han har ett stort intresse av datorer och är generellt väldigt tekniskt intresserad. Han 

skulle beskriva sin e-handelsvana som hög. Testpersonens inställning till 

användbarhetstestet var positivt och han var frispråkig med allt han gjorde. Det syntes 

fort att han var bekväm och van i att utföra den här typen av uppgifter.  

 

Användbarhetstestet startade med att testpersonen fick uppdragsbeskrivningen och 

noggrant läste igenom de olika stegen som skulle genomföras.  

Utan frågor påbörjade han med att klicka sig in på nelly.com och nämnde att det här var 

ett företag han tidigare hade hört talas om. Testpersonens första interaktion var att finna 

certifieringsintyget. Han påbörjade sin sökning på den nedre delen av webbplatsen men 

scrollade upp och upptäckte fort vart intyget befann sig. Testpersonen nämnde att av 

erfarenhet brukar sådana intyg placeras på den nedre delen av webbplatser. 

 

I nästa interaktion tog testpersonen en närmare titt på uppdragsbeskrivningen för att 

underlätta sin sökning av produkten, då han uppfattade klänningens namn som 

komplicerat. Steget avslutades med att testpersonen i sökfunktionen fick stöd i ett antal 

alternativ som matchade hans sökord.  

I och med testpersonens erfarenhet inom både e-handel och datoranvändning utfördes 

uppgiftens innehåll utan några större svårigheter. 

 

För att ta sig an nästa steg i uppgiftsbeskrivningen klickade testpersonen på företagets 

logotyp för att ta sig till startsidan.  Webbplatsens menyalternativ möjliggjorde det att 

klicka sig in på fliken ”Festklänningar” och från sida till sida skanna efter den specifika 

klänningen. Testpersonen insåg att utbudet av klänningar inom kategorin var omfattande 

och att det krävdes en sortering för att underlätta sökningen av produkten. Utifrån tidigare 

kontakt med klänningen, valde testpersonen att sortera klänningarna utefter en specifik 

färg och att bara de svarta festklänningarna uppvisas.  
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I nästa steg klickade sig han in på webbplatsens omdömessystem. Testpersonen 

granskade noggrant de omdömeskommentarer som fanns tillgängliga kring klänningen. 

Han nämnde att utifrån produktbeskrivningen, de tillgängliga bilderna samt konsumenters 

omdömen skapade en tydlig uppfattning kring produkten. 

 

Vidare valde testpersonen med valfri storlek att placera klänningen i varukrogen. I 

varukorgen valde han att utföra köpet som ”Ny kund” och genererade sina personliga 

uppgifter med hjälp av sitt personnummer. 

Testpersonen påbörjade den andra uppgiften genom att fylla i madlady.se i webbläsarens 

adressfält. 

Klänningen hittades med stöd av sökfunktionen utan större problem och testpersonen 

visade inte upp några som helst svårigheter i sitt beteende vid utförandet.  

 

I nästa steg när testpersonens uppgift var att finna klänningen med hjälp webbplatsens 

menyalternativ påpekade han att sorteringsalternativen inte var lika tydliga som på 

föregående sida. Testpersonen nämnde ytterligare att eftersom utbudet av klänningar inte 

var lika omfattande som på nelly.com möjliggjorde det att klänning hittades relativt fort. 

 

Testpersonen valde storlek och placerade produkten i varukrogen. I kassan utförde han 

beställningen som ”Gäst kund” och avslutade uppgiften med att fylla i personlig 

information såsom namn, gatuadress, e-post och telefonnummer. 

Testperson 4 

Testperson fyra är en kvinna på 25 år som studerar Systemvetenskap på Göteborg 

universitet. Hon skulle beskriva sin e-handelsvana som hög, då testpersonen nämnde att 

hon ofta handlar över nätet på grund av dess bekvämlighet och enkelhet. 

 

Testpersonen läste uppdragsbeskrivningen för att komma med frågor ifall något kändes 

oklart eller konstigt. Vidare nämnde hon att en av webbplatserna i uppdragsbeskrivningen 

är en webbplats hon ofta besöker för personligt bruk. 

 

Hon påbörjade uppgiften genom att klicka sig in på nelly.com och i hennes första 

interaktion med webbplatsen, nämligen att finna certifieringsintyget, uppstår problem. 

Testpersonen nämnde under sin sökning av intyget att hon förstår vad den här typen av 

intyg har för ändamål inom e-handel. Efter en stunds sökning fann hon till slut intyget 

och placerar muspekaren över symbolen för att granska innehållet. 

 

I nästa steg tog hon fram uppdragsbeskrivningen för att med hjälp av sökfunktionen finna 

uppgiftens produkt. Precis som tidigare testpersoner, nämnde även testperson fyra att ett 

alternativval gavs vid skrivandet av sökord som underlättade hennes sökning. 
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Testpersonen fann samma klänning utan större problem med hjälp av de 

menyalternativen som erbjuds och utförde uppgiften, med få klick, väldigt effektivt.  

 

I nästa interaktion tar hon del av omdömessystemet och läser de kommentarer som finns 

tillgängliga kring produkten. Testpersonen nämnde att komponenten gav henne ett 

positivt intryck av produkten eftersom det framställde information och 

rekommendationer kring storleksmått och kvalité. 

 

Hon placerade produkten, med sin egen storlek, i varukorgen och klickade sig vidare till 

kassa. Hon avslutade uppgiften med att genomföra beställningen som ”Ny kund”. 

 

Testpersonen påbörjade andra uppgiften genom att i adressfältet ta sig till madlady.se  

Hon hade varken med sökfunktionen eller med de olika menyalternativen några som helst 

svårigheter att finna klänningen.  Hennes erfarenhet i att handla över nätet visade sig vara 

en vital faktor som gav henne en fördel i genomförandet av uppgifterna. Hon nämnde att 

det var lätt att finna produkter på grund av mindre utbud. Testpersonen nämnde 

ytterligare att sökfunktionen erbjöd god återkoppling, då det gav henne matchningar på 

både ”Georgia” och ”Sammetsklänning”. 

 

Vidare i nästa steg ville testpersonen inte registrera sig som medlem utan valde att 

slutföra beställningen som ”Gäst kund”. Uppgiften avslutades med att hon fyllde i namn, 

adress och annan viktig information företaget är i behov av för att kunna leverera sina 

varor. 

Testperson 5 

Testperson fem är en kvinna på 52 år som är kassörska på en av Sveriges största 

detaljhandelsföretag. Hennes e-handelsvana betraktas som medel, då testpersonen 

nämnde att hon konsumerar över nätet i genomsnitt en gång per tredje månad. 

 

Testpersonen läste tydligt igenom uppdragsbeskrivningen och fick möjligheten att ställa 

frågor ifall något kändes oklart. Hon påbörjande uppgiften med att via Googles sökmotor 

söka efter nelly.com. I sin interaktion på nelly.com hade hon svårigheter i att finna 

certifieringsintyget ”Trygg e-handel”.  Hon nämnde att symbolen var liten och svår att 

upptäcka men att det var bra att det visades på startsidan.  

 

I nästa steg valde hon via sökfunktionen att söka efter en klänning vid namn: ”CELYN 

VERY KNOTTED BACK DRESS”.  

 

Testpersonen nämnde att sökverktyget var bra och stod för en god återkoppling i 

sökningen av produkten. Hon nämnde ytterligare att sökfunktionen erbjöd matchningar 

och alternativ, vilket underlättade hennes utförande av uppgiften. När hon fann 
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klänningen valde hon att gå tillbaka till webbplatsens startsida för att påbörja nästa 

uppgift.  

 

I nästa steg tog testpersonen hjälp av menyalternativen för att finna produkten. 

Testpersonen nämnde att interaktionen kändes ansträngande och att det visades för 

många produkter på en och samma sida.  

Interaktionen underlättades när testpersonen kom i kontakt med de olika 

sorteringsalternativen, då hon nämnde att hon effektivare kunde utföra sin sökning. 

 

Vidare tog testpersonen del av omdömessystemet och de kommentarer som fanns 

tillgängliga kring produkten. Hon nämnde att det fanns positiva och informativa 

omdömen angående klänningens storleksmått och kvalitetsegenskaper.  

Testpersonen placera i nästa steg klänningen med storleken ”medium” i varukorgen och 

gick vidare till kassan. I varukorgen utförde testpersonen sin beställning som ”Ny kund” 

och fyllde i sitt personnummer som automatiskt framställde hennes personliga uppgifter.  

Uppgiften avslutades när testpersonen kommit fram till val av betalningssätt. 

 

Hennes första interaktion på madlady.se var att använda sig av sökfunktionen och med 

hjälp av verktyget hitta en klänning vid namn ”Georgia”.  

Testpersonen kände sig i det här stadiet av användbarhetstestet allt mer bekväm och 

utförde uppgiften utan några större svårigheter. 

Nästa interaktion påbörjades med att testpersonen utnyttjade webbplatsens flik ”Kläder” 

till att navigera klänningen. 

Vidare valde testpersonen med hjälp av sorteringsalternativen att gruppera produkter för 

att lättare finna klänningen. 

 

När hon fann klänningen valde hon storlek och tryckte på knappen ”Lägg till i 

varukorgen”. Uppgiften avslutades med att hon genomförde beställningen som ”Gäst 

kund” och fyllde i sina personliga uppgifter. 

Testperson 6 

Testperson sex är en kvinna på 50 år som driver en egen frisörsalong i centrala Göteborg. 

Hennes e-handelsvana skulle beskrivas som låg, då testpersonen nämnde att datorer inte 

är i något större intresse. 

 

Testpersonen läste igenom uppdragsbeskrivningen och fick möjligheten att ställa frågor 

ifall något kändes oklart.  

I sin första interaktion på nelly.com fick testpersonen svårigheter i att finna 

certifieringsintyget. I sin sökning av intyget klickade sig testpersonen in på olika flikar 

och menyval där hon trodde den kunde uppvisas. Efter ett par minuter valde vi att 
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vägleda testpersonen till startsidan och när hon funnit certifieringsintyget placerade hon 

muspekaren på symbolen för granska intyget. 

 

I nästa interaktion, där hon skulle hitta en specifik produkt med hjälp av sökfunktionen, 

utfördes handlingen smidigare och enklare. Hon fann klänningen utan större svårigheter 

och berättade att sökverktyget gav henne god återkoppling. 

 

Vidare tog hon sig till samma klänning med hjälp av de olika menyalternativen.  

Interaktionen utfördes via snabbmenyn och fliken ”Festklänningar”, där hon valde att leta 

efter klänningen genom att bläddra mellan de olika sidorna. 

I nästa interaktion kom testpersonen i kontakt med webbplatsens omdömessystem för att 

ta del av tidigare konsumenters kommentarer och omdömen. Testpersonen nämnde 

kommentarerna var informativa och upplysande.  

Testpersonen valde därefter med valfri storlek att placera klänningen i varukorgen för att 

ta sig till den avslutande delen inom första uppgiften.  

 

Uppgiften avslutades med att testpersonen valde att utföra beställningen som ”Ny kund”, 

där hon fyllde i sitt personnummer vilket automatiskt framställde större delen av hennes 

personliga uppgifter.  

 

Testpersonens första interaktion på madlady.se var att lokalisera sökverktyget för att söka 

efter den angivna klänningen. Sökningen utfördes med goda resultat och testpersonen 

hade inga som helst bekymmer i att finna produkten som söktes. 

 

I nästa steg, när testpersonen skulle finna klänningen via de olika menyalternativen, valde 

hon att gruppera produkter genom att först klicka på fliken ”Kläder” och sedan 

”Klänningar”. Sorteringen medförde i att hon fann produkten enkelt och smidigt. 

 

Testpersonen valde med valfri storlek att placera varan i varukorgen, där hon i nästa 

interaktion slutförde beställningen som ”Gäst kund”. Uppgiften slutfördes med att 

testpersonen fyllde i personlig information gällande hennes leveransadress. 

Intervju frågor 

1. Vilken e-handelplats kändes mer förtroendeingivande, nelly.com eller 

madlady.com? Motivera. 

Här svarade alla sex respondenter att nelly.com var den webbplats som kändes mest 

pålitlig. Alla hade tidigare hört talas om eller på något sätt kommit i kontakt med den här 

webbplatsen och såg nelly.com som ett välbekant företag. För alla respondenter var 

madlady.se en okänd e-handelsplats och inget de tidigare besökt. Att webbplatsen var 

känd för respondenterna gjorde att den automatiskt kändes mer pålitlig. Större delen av 
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respondenterna grundade sin uppfattning i att nelly.com är certifierad av Trygg e-handel 

men även att webbplatsen var väl organiserad. De ansåg att den var väldigt enkelt och 

smidigt att finna produkter på.  

2. Skulle du kunna tänka dig lämna ut dina privata uppgifter, som t.ex. 

personnummer, kontokortsnummer, på någon av de här webbplatserna? Motivera 

svar för respektive sida. 

nelly.com:  

Två av respondenterna nämnde att det var okej att lämna ut information såsom 

personnummer och adress men att andra uppgifter såsom kontokortsnummer endast bör 

lämnas ut vid betalning. De nämnde att information gällande bankuppgifter inte bör 

lagras permanent på webbplatsen utan endast vid betalning och när köpet utförs som 

gästkund. 

De fyra andra respondenterna kände sig mer trygga och hade inga problem i att ange 

personliga bankuppgifter, då de upptäckte att nelly.com har ett samarbete med externa 

betalningstjänster. Det är företag som enligt dem är välkända och har certifieringar till att 

vara pålitliga. Respondenterna syftade främst till PayPal och Verified by Visa. 

madlady.se: 

Precis som på nelly.com var tre av respondenterna positivt inställda till att dela personliga 

bankuppgifter pågrund av de externa betalningstjänsterna som erbjöds på webbplatsen. 

Två av respondenterna var tveksamma till att lagra uppgifter gällande kontokortsnummer 

på nätet. Respondenterna nämnde att de inte kände sig säkra i vart den informationen 

lagrades. 

 

3. Hur upplevde du omdömessystemet på nelly.com? Påverkade det din uppfattning 

om produkten på något sätt?  

Fyra av respondenterna hade tidigare kommit i kontakt med omdömessystem på olika e-

handelsplatser och var positivt inställda till funktionen. Två av användarna hade aldrig 

tidigare stött på den här typen av funktioner men skapade under uppgiftens gång en 

väldigt positiv uppfattning kring produkten just pågrund av komponenten.  

Omdömessystemet på nelly.com upplevdes positivt av alla sex respondenter och ansågs 

vara ett informativt komplement för att få ökade tankar och åsikter gällande en produkt. 

Alla användare fick en positiv uppfattning om produkten, då de tog del av omdömen och 

recensioner från tidigare konsumenter. Den positiva uppfattningen grundades enligt 

respondenterna i att omdömen innehöll goda kommentarer angående klänningens 

egenskaper. 
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Två av respondenterna nämnde ytterligare att de fick viktig information när det gällde 

klänningens egenskaper kring kvalité och storleksmått. 

 

4. Upplevde du någon skillnad att genomföra köp på webbplatsen med 

omdömessystem kontra webbplatsen utan omdömessystem? Motivera. 

Alla sex respondenter nämnde att det kändes säkrare och tryggare att handla via en 

webbplats med omdömessystem.  

Respondenterna menade att omdömessystemet påverkar deras uppfattning om en produkt 

vilket i slutändan skulle kunna vara avgörande faktor till val av en produkt. En 

respondent nämnde att när han handlar virtuellt i jämförelse i fysisk butik, där 

användaren har möjligheten att komma i fysisk kontakt med varan, är de här omdömena 

en av få upplysningskällor de har möjlighet till. 

En av respondenterna nämnde ytterligare att det påverkade henne på ett positivt sätt, då 

det känns tryggare att utföra köp när det finns andra konsumenters åsikter och tankar 

tillgängliga kring en produkt. En annan respondent beskrev skillnaden i att med ett 

omdömessystem skapas det en större produktbeskrivning som i större utsträckning kan 

gynna användare ute på nätet. 

  

5. Skulle ett omdömessystem kunna påverka ditt beslutsfattande i val av en 

produkt? Motivera. 

Alla sex respondenter var övertygade om att ett omdömessystem skulle kunna påverka 

dem i valet av en produkt. De nämnde att ju mer produktinformation en användare kan ta 

till sig, desto mer ökar förtroendet och beslutet till att konsumera en produkt.  

En respondent nämnde att en produktinformation kan innehålla viktig upplysning 

angående en produkts egenskaper. Ett exempel respondenten nämnde var om folk 

kommenterar upprepande fel om varan, såsom att en dragkedjan lätt går i sönder, att 

klänningen krymper i tvätten eller att materialet inte håller. Sådana typer av kommentarer 

menade respondenten kan vara avgöranden vid beslutfattandet i val av en produkt. 

En annan respondent stärkte det genom att nämna ifall en produkt innehåller recensioner 

med goda omdömen och listar möjliga effekter av produktens användning kan bli en 

avgörande faktor ifall det utförs ett köp. 

6. I allmänhet hur mycket litar du på omdömen från andra konsumenter på en e-

handelswebbplats? 

Alla sex respondenterna var övertygade om att det beror på hur pålitlig webbplatsen 

verkar och hur omdömena beskrivs samt formuleras. En respondent nämnde att ifall 

kommentarer skulle komma att upprepas känns de mer trovärdiga och pålitliga. 
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7. Hade det någon inverkan på dig som kund, att nelly.com är kvalitetsstämplad av 

”Trygg-handel”? Hur i så fall? 

Större delen av respondenterna var överens om att en e-handelsplats som är 

kvalitetsstämplad ingiver en trygghet-, säkerhet och bekvämhetskänsla. En användare 

nämnde att certifieringsikonen skapade en större säkerhet i att lämna ut personliga 

uppgifter såsom personnummer och bankkortsnummer på webbplatsen.  

En annan respondent nämnde att det skapade en trygghetskänsla gentemot användaren då 

ifall det uppstår fel så vet användaren att det alltid går att lösa. 

Det fanns en respondent som inte höll med i övriga gruppens uppfattning. Användaren 

nämnde att certifieringssymbolen kändes onödig och inte alls hade någon inverkan på 

honom. 

8. Vad ansåg du om designen på webbplatserna? Kände du att de påverkade dig på 

något sätt under köpprocessen. Hur i så fall? 

Alla sex respondenter höll med om att designen på webbplatserna var organiserad och väl 

strukturerad. De nämnde att allt var tydligt kategoriserat vilket gjorde det lätt att hitta 

produkter. 

Två av respondenterna nämnde att webbplatserna var designade på liknande sätt. De 

tyckte webbplatserna var utformade på ett enkelt och stilrent sätt med mycket bilder, 

passande färger och en tilltalande design. 

En annan respondent nämnde att designen var tydligt och enkelt utformad samtidigt som 

de var väldigt professionellt gjorda. Det fanns heller inte något objekt eller element som 

påverkade respondenternas interaktioner eller användning av webbplatserna. 

 

9. Vad tyckte du om navigeringen? Var webbplatserna lättnavigerade? Motivera. 

nelly.com: 

Alla sex respondenter nämnde att navigeringssystemet på nelly.com var väldigt bra och 

enkelt utformad. Respondenterna menade att menyalternativen var väldigt klara, tydliga 

och informativa vilket skapade effektiva, lätta samt smidiga interaktioner för dem på 

webbplatsen. 

Fyra av respondenterna talade även väldigt bra om sorteringsfunktionen inom de olika 

menyalternativen vilket underlättade uppgiften och sorteringen av klädesplaggen. 

madlady.se:  

På madlady.se tyckte alla sex respondenterna att navigeringssystemet var hyfsat och 

relativt enkelt utformad. Alla var överens om att i jämförelse med tidigare webbplatsen 

var navigeringen inte lika tydligt och enkelt i samma utsträckning. Två av respondenterna 
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nämnde att sorteringsverktyget på madlady.se inte var lika detaljerad, vilket skapade en 

stor skillnad i att hitta och gruppera varor i jämförelse med nelly.com. 

10. Hur var interaktionen inom webbplatserna? Kände du att webbplatsen gav god 

återkoppling? 

nelly.com: 

Alla sex respondenter var överens om att det fanns en god kommunikation mellan 

användaren och systemet. Alla påpekade att, i uppgiften när de skulle finna klänningen 

via webbplatsens sökfunktion, fick de hela tiden matchningar och olika alternativ till 

sökningen. 

En av respondenterna nämnde även att återkoppling uppstod när det uppstod fel. 

Systemet gav tydlig information på vad som gjorts fel samt hur det skulle åtgärdas för att 

kunna gå vidare i processen. Ett exempel respondenten gav var vid registrering som ny 

kund och var tvungen att ange personnummer. Respondenten matade in tolv siffror och 

det resulterade i ett felmeddelande som visade ett format exempel samt hur många siffror 

som borde anges.  

madlady.se: 

Överlag tyckte alla sex respondenter att madlady gav en bra återkoppling vid de 

interaktioner som utfördes.  

Två av respondenterna nämnde att de var snabba i att vilja placera klänningen i 

varukorgen vilket resulterade i att de glömde att välja storlek. Ett felmeddelande uppkom 

på ett tydligt och synligt sätt vilket gjorde att respondenterna lätt kunde åtgärda misstaget. 

En av respondenterna nämnde ytterligare att eftersom klänningen på madlady.se endast 

fanns i en storlek, trodde de att systemet automatiskt skulle välja ”one size” men med 

hjälp av god återkoppling kunde den egna tolkningen enkelt åtgärdas. 

11. Fanns det någon information som kändes irrelevant eller störde dig i utförandet 

av uppgifterna? 

Ingen hade något att tillägga 

 

12. Finns det något du vill tillägga? 

 

Ingen hade något speciellt att tillägga. 
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5 Analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten från den empiriska datainsamlingen i 

utgångspunkt till den framtagna teorin. Syftet är att kapitlet, genom att ställa teori emot 

empiri, ska besvara delfrågorna och underlätta slutsatsen av studiens huvudfråga. Här 

kommer varje delfråga att analyseras och uppvisas var för sig. 

5.1 Delfråga 1 

Vilka effekter medför ett omdömessystem till en webbplats?  

Enligt Huang, Chung & Chen (2003) är ett omdömessystem en hjälpfunktion för 

konsumenter till att öka informationsinsamlingen gällande en produkt. Omdömen i ett 

omdömessystem innehåller kommentarer som presenteras i form av personliga åsikter, 

tankar och erfarenheter i syfte att komplettera konsumentens uppfattning av en produkt. 

Enligt Pine (1993) har komponenten ökat både förtroendet och konsumtionen hos 

användarna.  

I en undersökning som år 2012 presenterades av Graham (2012) visade det sig att 61 % av 

konsumenterna ute på nätet läser andras omdömen och att omdömen ses som ett 

säljningsdrivande hjälpmedel användare söker efter innan de genomför köp. Enligt Graham 

(2012) baseras trovärdigheten i kommentarer utefter proportionen av negativa och 

positiva omdömen. Ju fler positiva omdömen ett omdömessystem innehåller, desto mer 

ökar trovärdigheten. 

  

I undersökningen så nämnde alla respondenter att de upplevde kommentarerna i 

omdömessystemet som ett informativt hjälpmedel för att få en ökad uppfattning gällande 

en produkt. Samtliga respondenter nämnde att de kände sig säkrare och tryggare i att 

konsumera på webbplatsen med omdömessystem. Respondenterna nämnde ytterligare att 

de fick en god uppfattning när de tog del av de fördelaktiga kommentarerna och 

beskrivningarna kring klänningens egenskaper så som kvalité och storleksmått. 

Respondenterna menade att ju mer produktinformation en användare kan ta till sig, desto 

mer ökar förtroendet, vilket i slutändan kan vara en avgörande faktor i valet av att 

konsumera en produkt.  

 

Vidare nämnde en av testpersonerna, som aldrig tidigare tagit del av komponenten, att 

han skapat ett gott intryck till produkten eftersom det upprepades positiva kommentarer. 

  

En respondent nämnde ytterligare att den här typen av informationsinsamling är viktig 

vid virtuell konsumtion. I jämförelse med att handla i butik, där användaren har 

möjligheten att komma i fysisk kontakt med varan, menade respondenten att omdömen är 

en av få upplysningskällor som finns tillgängliga inom e-handel. 
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5.3 Delfråga 2 

Vad är det som skapar förtroende inom e-handel? 

Enligt en undersökning som gjordes av VeriSign Brand Trackning Research (2008) så 

visar det sig att en del användare känner en viss oro och osäkerhet över att konsumera 

varor över nätet. Fjordvang  2  2  nämner att många privatpersoner till en början väljer 

att konsumera produkter som relateras till låga kostnader. 

Företag som helt och hållet förlitar sig på den här typen av försäljningar bör vinna 

konsumenternas förtroende och tillit för att nå framsteg (Figallo 1998). Ju högre 

förtroende en kund har för en webbplats desto mer vill de konsumera de produkter som 

finns tillgängliga Förtroende skapas enligt Cheskin (1999) genom första intryck, tidigare 

erfarenheter och ett företags goda rykte. 

  

Enligt Svensk distanshandel (2013) är certifiering ytterligare en komponent i skapandet 

av ett förtroende hos en användare ute på nätet. I en undersökning som gjordes av Trygg 

e-handel visade det sig att var fjärde konsument anser att certifiering är en av de 

viktigaste komponenterna inom e-handel. Konsumenterna i undersökningen anser att 

symbolen ökar deras förtroende i att handla tryggt över nätet. (Ogvall, 2010) 

  

En användarens kontakt med webbplatsen är en kortvarig process vilket gör att systemet 

måste visa ett beteende som ger användaren förtroende. Ju längre tid med goda resultat, 

gör att användaren får en möjlighet till ökat förtroende inom webbplatsen. (Cheskin, 

1999)                              

Vidare talar Cheskin (1999) att en webbplats som inte fungerar effektivt kan ge 

användaren ett dåligt intryck av säkerheten på sidan. Några viktiga punkter vid 

uppbyggnaden av säkerheten vid konsumtion över nätet är att webbplatsens navigation 

ska möjligöra för användaren att hitta varor och utföra beställningar på ett enkelt och 

smidigt sätt. En användare ska även alltid få möjligheten till hjälp och god återkoppling 

ifrån systemet. 

                                                                                     

Den e-handelsplats respondenterna i undersökningen betraktade som mer 

förtroendeingivande och pålitligare var nelly.com. Det är en webbplats som alla tidigare 

enligt undersökningen hade varit i konakt med och där två av respondenterna tidigare 

hade konsumerat. Respondenterna grundade sin uppfattning på företagets goda rykte och 

tidigare erfarenheter.  

Tre av respondenterna nämnde ytterligare att certifieringssymbolen förstärkte deras val 

av att nelly.com ingav mer förtroende och pålitlighet än madlady.se. 

                                          

Fyra av respondenterna nämnde att de inte hade några större problem i att ange 

personliga bankuppgifter på någon av webbplatserna, då de upptäcktes att båda 
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samarbetade med PayPal och Verified by Visa som är externa och certifierade 

betalningstjänster.      

                                                             

Större delen av respondenterna var överens om att certifieringsstämpeln “Trygg E-

handel” ingav en trygghet-, säkerhet och bekvämhetskänsla. En respondent menade att 

symbolen uppfattades som ett säkerhetsintyg som intygar att ifall fel uppstår så kan det 

alltid åtgärdas. En annan respondent höll inte med i övriga testpersoners uppfattning och 

nämnde att certifieringssymbolen inte påverkade han på något sätt. 

Vidare talade alla sex respondenter i den empiriska undersökningen att webbplatserna var 

väldigt lätthanterliga och väl organiserade. Respondenterna nämnde att navigeringen på 

nelly.com var bra och enkelt utformat, vilket kändes väldigt tryggt. De kunde med hjälp 

av klara och tydliga menyalternativ enkelt hitta varan de fick i uppgift att söka efter, 

vilket skapade effektiva, lätta samt smidiga interaktioner på webbplatsen. 

Fyra av respondenterna nämnde även att de positiva resultaten i användningen av 

sorteringsfunktionen på nelly.com som underlättade deras kategorisering och gruppering 

av specifika plagg.            

 

Navigationen på madlady.se ansåg respondenterna att var enkelt utformad och skapade 

inga större svårigheter i deras interaktioner i utförandet av uppgifterna. 

Respondenterna var emellertid överens om att de tidigare erfarenheterna utifrån första 

uppgiften, där navigationen på nelly.com var mer detaljerat och tydligt, i större 

utsträckning tillfredsställde användaren. 

  

Under undersökningen visade det sig att alla respondenter var överens om att samspelet 

mellan systemet och användaren var väldigt bra och förtroendeingivande. Det fanns en 

god kommunikation i form av informativa återkopplingar gentemot användaren. Alla sex 

respondenter nämnde att sökverktyget gav dem god återkoppling i deras interaktioner, då 

komponenten ständigt erbjöd matchningar och alternativ till deras sökning. 

Två av respondenterna nämnde dessutom att webbplatserna gav tydliga felmeddelanden i 

vad som har gjorts fel samt indikationer i hur de skulle åtgärdas.    

5.4 Delfråga 3 

Vilka faktorer bidrar till utformningen av en användbar e-handelsplats? 

Enligt Söderström (2001) finns det tre olika typer av design som påverkar och ger 

användaren en större användbarhet i deras användning av en webbplats. De tre 

designprinciperna är: grafiskdesign, informationsdesign och interaktionsdesign. 

Designprinciperna hanterar olika delar inom webbplatsens gränssnitt och bör användas i 

ett samspel som underlag för god användbarhet. 
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Grafisk design är ett kreativt språk som behandlar färg, form och de visuella 

byggstenarna i utformningen av ett gränssnitt. Det är en form av kommunikationssätt som 

används i syfte att lyfta fram och tydliggöra ett budskap i ett givet sammanhang. 

(Koblanck, 1997) 

  

Informationsdesign är en designprincip som innebär att utforma budskap i form av text, 

bild och ljud för att användare lätt ska hitta det dem söker efter. Enligt Pettersson (2007) 

kan det ses som ett meddelande, anvisning eller en upplysning som beskriver 

överföringen av data till mottagaren. 

  

Interaktionsdesign innebär om att skapa ett bra sampel mellan användare och webbplats. 

Enligt Söderström (2001) bygger de på att utforma enkla och effektiva interaktiva 

designkomponenter för att öka användarens tillfredställelse i användningen av 

webbplatsen. 

Tre interaktiva komponenter som bör beaktas i utformandet av god interaktionsdesign är 

navigation, sökfunktion och återkoppling. (Söderström, 2001) (Löwgren & Stolterman, 

2007) 

  

Två av respondenterna nämnde att webbplatserna var utformade på liknande sätt som 

kändes tilltalande. De ansåg att den tilltalande designen baserades på webbplatsens goda 

färgval samt en tydlig och stilren layout. Respondenterna nämnde även att webbplatserna 

innehöll informativa bilder på produkter, vilket hjälpte webbplatsen att lyfta fram och 

stärka sitt budskap. 

  

När det gällde navigeringen på webbplatserna så var respondenterna överens om att den 

var enklare och effektivare på nelly.com. De ansåg att menyalternativen på sidan var 

väldigt tydliga, informativa och detaljerade vilket gjorde att utförandet av uppgifterna 

genomfördes väldigt smidigt och effektivt. 

Två av respondenterna nämnde även att nelly.com ansågs mer användbar, en av 

anledningar var att webbplatsen hade en bättre sorteringsfunktion vilket underlättade 

deras sortering och gruppering av olika klädesplagg. 

  

I uppgiften, när respondenterna via webbplatsens sökfunktion skulle hitta en specifik 

klänning, nämnde de att det var möjligt att utföra en effektiv sökning eftersom 

komponenten ständigt erbjöd matchningar och alternativ. 

  

Alla sex respondenter var överens om att god användbarhet involverar en god 

kommunikation mellan användaren och systemet. De påpekade att webbplatsen erbjöd 

god återkoppling främst inom sökningen av varor men även vid de interaktioner när de 

utfört olika typ av fel. De menade att systemet uppvisade tydlig och synlig information på 

vad som gjorts fel samt hur det skulle åtgärdas. 
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6 Diskussion 

I kapitlet presenteras slutsatser kring studien utifrån analysen. Kapitlet kommer även 

redovisa svar på huvudfrågan, undersökning- och metodutvärdering samt fortsatt 

forskning. 

6.1 Slutsatser 

Vi har identifierat att en av utmaningarna med elektronisk handel är att etablera 

förtroende och attrahera kunden till att konsumera över nätet. Studien baserar sig på att 

sätta omdömessystem i fokus och skapa en uppfattning för hur komponenten påverkar en 

användares förtroende inom e-handel.  

Vi har under analysen med utgångspunkt från delfrågorna skapat ett övergripande 

mönster och samband för att kunna identifiera och besvara huvudfrågan. 

Hur påverkar omdömessystem förtroendet vid e-handel? 

Förtroende inom e-handel skapas genom första intryck, tidigare erfarenheter och en 

näthandels goda rykte. För att skapa ett förtroende ute på nätet är det viktigt att tänka på 

webbplatsens utformning.  

 

Det finns tre typer av utformningsprinciper som en webbplats bör beakta för att kunna 

tillfredställa en användare. Två av principerna behandlar den visuella och den informativa 

utformningen, då det syftar till hur innehållet presenteras samt hur användaren upplever 

informationen på webbplatsen. Den tredje principen behandlar den interaktiva 

utformningen och syftar till att skapa ett bra samspel mellan användare och webbplats. Ju 

bättre resultat som uppnås vid besöket av en webbplats, desto mer ökar förtroendet hos 

användaren. 

Genom att införa interaktiva komponenter skapas det ett informativt kompliment som 

ökar användarens förtroende och tillförlitlighet för en e-handelsplats. Olika typer av 

interaktiva komponenter som ökar förtroendet är certifieringar, externa betalningstjänster, 

sökfunktion och återkoppling. 

 

Omdömessystem är en interaktiv komponent som vid e-handel erbjuder konsumenter fler 

alternativa informationsinsamlingar gällande en produkt. Komponenten innehåller 

upplysande kommentarer i form av personliga tankar, åsikter och erfarenheter kring en 

produkts egenskaper. Kommentarerna hjälper konsumenter att påverka deras uppfattning 

gällande specifika produkter. Ju mer produktinformation en användare kan ta till sig, 

desto mer ökar förtroendet och beslutet till att konsumera en produkt.  Omdömessystemet 

erbjuder med dess positiva effekter konsumenter att på ett säkert och tryggt sätt handla 

varor över nätet.  
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Vid virtuell konsumtion, i jämförelse med att handla i fysisk butik där kunden har 

möjlighet att komma i fysisk kontakt med produkten, ses omdömessystemet som en av få 

upplysningskällor en användare har möjlighet till.  

 

Ytterligare en effekt som omdömessystemet medför, till skillnad från i fysisk handel då 

en konsument upplever produkten kroppsligt, är att användaren får mer informationen 

gällande materiella egenskaper kring produkten i form av kommentarer.  

 

Effekterna är vitala i skapandet av en effektiv och förtroendeingivande näthandels butik. 

Ju mer förtroende en användare får för en webbplats, desto större vilja till användning av 

webbplatsen skapas det.  

 

På grund av dess fördelaktiga kommentarer och åsikter ifrån andra konsumenter skapas 

det en bredare överblick och ökad produktinformation som en kund kan ta till sig innan 

de beslutar sig att konsumera en produkt. Det skapas ett samspel mellan användare där 

det handlar om att dela med sig negativa och positiva personliga åsikter gällande en 

produkt. Den ökade produktinformationen kan ingiva ett ökat förtroende till användaren 

av både produkten och webbplatsen i sig samt att det i slutändan kan bli till en avgörande 

faktor i valet av konsumtion gällande en produkt. Genom att införa ett omdömessystem 

gör det att användare kan handla över nätet på ett mer säkert och tryggt sätt, då det 

påverkar förtroendet i en positiv riktning på grund av dess fördelaktiga kommentarer. 

Förtroendekomponenten upplevs som en köps drivande och tilltalande komplement som 

användare söker efter inom dagens e-handel. 

6.2 Egna reflektioner 

Utvecklingen av elektronisk handel har möjliggjort att internet besökare har konverterats 

till konsumenter. Konsumtion över nätet erbjuder användare att utföra köp på ett bekvämt 

och tillfredställande sätt från sina egna hem datorer. Fler företag har nu mera inlett en 

ökad försäljning över nätet, då de i ett större utbud kan erbjuda kunder olika typer av 

varor. Genom att införa olika komponenter på en e-handelsplats kan företag påverka en 

användares förtroende. En liten komponent, så som ett certifieringsintyg ifrån “Trygg e-

handel”, kan göra så stor skillnad utifrån ett användarperspektiv och deras uppfattning 

gällande webbplatsens säkerhet. 

 

Genom att införa ett omdömessystem så erbjuds konsumenter att ta del av viktig 

information gällande en produkts egenskaper. I den empiriska undersökningen har vi fått 

en uppfattning om att konsumenter idag är i behov av rekommendationer och 

produktbeskrivningar gällande en produkts passform, storleksmått och 

kvalitetsegenskaper. Vi anser att omdömen gällande produktegenskaper är viktigt, då det 

helst vill undvikas retur av varor vilket ses som en långvarig process. 
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Utifrån erfarenhet och tidigare köp inom olika näthandelsbutiker, har ett omdömessystem 

alltid upplyst oss positivt och påverkat vårt val ifall vi ska genomgå med en konsumtion 

av en specifik produkt. Produktens priskategori kan emellertid påverka vårt engagemang 

av omdömesinsamlingen. 

6.3 Utvärdering av undersökning 

Relevans 

Studiens ämnesval anses vara relevant inom informatikområdet eftersom det har visat sig 

finnas en brist på förtroende inom e-handel.  Vi anser att de begrepp vi behandlar samt de 

olika forskningsfrågorna tydligt håller sig till ämnesområdet. 

 

Tydlighet 

Tydlighetskriteriet har behandlats i vår studie genom att tolkningar och resultat 

tydliggjorts samt tydligt uppvisat källor till respektive teoriavsnitt. Studien är även 

uppdelad i tydliga kapitel, vilket gör att är den är välstrukturerad och lätt läslig. 

Ärlighet 

All presenterad information framställs på ett korrekt och fördomsfritt sätt. Alla 

respondenter har dessutom blivit tydligt informerade om studiens syfte samt 

intervjumaterialet som bearbetats. 

Validitet  

Studien uppfyller en god validitet då den teoretiska referensramen och insamlingen av 

data under intervjuerna stämmer överens bra. Begrepp och viktiga nyckelord som 

används under det teoretiska underlaget upprepas ofta av respondenterna under intervjun.  

Reliabilitet  

Vi anser att studien uppfyller en god reliabilitet då insamlingen av information utfördes 

på ett tillförlitligt sätt. Studien har säkerställt reliabiliteten genom att använda sig av 

ljudinspelning och att alla intervjuare var närvarande under intervjun. För att utföra en 

effektiv intervju så använde vi oss av olika roller under intervjun där en ställde frågorna 

och förde en god kommunikation med respondenten samt att de resterande forskarna 

antecknade noggrann vad som svarades. 

Insamlingen från den empiriska undersökningen transkriberades och diskuterades mellan 

forskarna för att gemensamt säkerställa svaren. 
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6.4 Metodutvärdering 

6.4.1 Metodval 

Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod och utförs i syfte att få en djup 

förståelse inom det valda området. Metoden ansågs mest lämpad för vår studie och 

fungerade bra. 

6.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes direkt efter avslutat användbarhetstest och frågorna var 

skapade utifrån den teoriska referensramen som tagits fram.  Intervjuerna utfördes i en 

semi strukturerad intervjuform med hjälp av en intervjuguide. 

Intervjuformen erbjöd respondenten att fritt uttrycka sina svar, tankar, åsikter och 

erfarenheter till specifik fråga. Den insamlade informationen kändes tillräckligt för att 

kunna utföra en analys och få svar på studiens forskningsfrågor.  

Frågorna uppfattades som välformulerade och enkla, vilket gjorde att det formades en 

effektiv och god tvåvägs kommunikation mellan testpersonen och intervjuaren.  

6.4.1 Användbarhetstester 

Intervjuerna baseras på användbarhetstester från sex olika testpersoner på två 

webbplatser, en med omdömessystem och en utan omdömessystem. Syftet var att tydligt 

uppvisa hur testpersonernas förtroende påverkas av ett omdömessystem. E-

handelsplatserna vi valde var nelly.com och madlady.se och användbarhetstestet gick ut 

på att navigera produkter, interagera med omdömessystemet och granska 

certifieringsintyget. Användbarhetstestet fungerade bra och uppgifterna löstes utan större 

problem av samtliga testpersoner.  Uppgifterna i användbarhetstestet möjliggjorde att vi 

fick tillräckligt med data för att få en djupare förståelse inom området. 

6.5 Fortsatt forskning 

Studien belyser hur ett omdömessystem påverkar en användares förtroende inom e-

handel. En vidare forskning som skulle vara intressant är hur olika externa 

betalningstjänster skulle kunna påverka användares förtroende och tryggheten i att utföra 

ekonomiska transaktioner över nätet.  

Ett annat förslag är att ta allmänt reda på vilka komponenter som ökar användarens 

förtroende i att utföra transaktioner över nätet. 
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1 

Uppdragsbeskrivning  

Webbplatser 

De två webbplatserna som används inom användbarhetstestet är följande: 

 

Webbplats 1: http://www.nelly.com 

Webbplats 2: http://www.madlady.se  

Uppgift 1  
 

1. Gå in på http://www.nelly.com 

 

2. Finn certifieringssymbolen och läs intyget genom att lägga musen över symbolen. 

 

3. Hitta en svart festklänning vid namn ”CELYN VERY KNOTTED BACK DRESS”. 

Pris 399: - med hjälp av sökfunktionen 

 

4. Hitta samma festklänning, med hjälp av webbplatsens meny- och 

navigeringsalternativ. 

 

5. Läs och studera omdömeskommentarerna om produkten 

 

6. Lägg till produkten med valfri storlek i varukrogen 

 

7. Gå vidare till kassan och avbryt uppgift vid val av betalningssätt. 

 

Uppgift 2  

 

1. Gå in på http://www.madlady.se 

 

2. Hitta en svart klänning vid namn ”Svart Sammetsklänning – Georgia”. Pris 329,  :- 

med hjälp av sökfunktionen. 

 

3. Hitta samma klänning, med hjälp av webbplatsens meny- och navigeringsalternativ. 

 

4. Lägg till produkten med valfri storlek i varukrogen 

 

5. Gå vidare till kassan och avbryt uppgift vid val av betalningssätt. 

 

 

http://www.nelly.com/
http://www.madlady.se/
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8.2 Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

1. Testperson 

 

 

2. Ålder? 

 

 

3. Kön? 

 

         Man                 Kvinna 

 

4. Yrke/utbildning? 
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Inledande frågor 

1. Hur ofta använder du dig av e-handelstjänster? 

 

Sällan                                              Ofta 

           1     2     3     4     5     6     7    

 

2. Vad har du för intryck av dagens e-handel? 

 

Dålig                                             Bra 

         1     2     3     4     5     6     7    

 

3. Hur är din syn på säkerheten inom e-handel?  

 

Osäkert                                             Säkert 

             1     2     3     4     5     6     7    

 

4. Lämnar du ut personlig information/uppgifter, såsom tillexempel personnummer 

och kontokortsnummer? 

 

            Ja                     Nej 

 

5. Är du bekant med omdömessystemen som finns på en e-handelsplats?  

 

            Ja                     Nej 

 

6. Är det viktigt för dig att en e-handelssida är certifierad och har någon sorts av 

kvalitetssymbol, såsom ”Trygg e-handel”? 

 

Inte viktigt                                             Viktigt 

                  1     2     3     4     5     6     7    

 

7. Hur viktig är webbplatsens design/gränssnitt för ditt förtroende av ett företag? 

 

Inte viktigt                                              Viktigt 

                  1     2     3     4     5     6     7    
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Intervjufrågor  
 

1. Vilken e-handelplats kändes mer förtroendeingivande, nelly.com eller madlady.com? 

Motivera. 

  

 

2. Skulle du kunna tänka dig lämna ut dina privata uppgifter, som t.ex. personnummer, 

kontokortsnummer, på någon av de här webbplatserna? Motivera svar för respektive sida. 

 

nelly.com: 

 

 

madlady.com: 

 

 

3. Hur upplevde du omdömessystemet på nelly.com? Påverkade det din uppfattning om 

produkten på något sätt? 

 

 

4. Upplevde du någon skillnad att genomföra köp på webbplatsen med omdömessystem 

kontra webbplatsen utan omdömessystem? Motivera. 

 

 

5. Skulle ett omdömessystem kunna påverka ditt beslutsfattande i val av en produkt? 

Motivera. 

 

 

6. I allmänhet hur mycket litar du på omdömen från andra konsumenter på en e-

handelswebbplats? 

 

 

7. Hade det någon inverkan på dig som kund, att nelly.com är kvalitetsstämplad av 

”Trygg-handel”? Hur i så fall? 

 

 

8. Vad ansåg du om designen på webbplatserna? Kände du att de påverkade dig på något 

sätt under köpprocessen. Hur i så fall? 

 

 

9. Vad tyckte du om navigeringen? Var webbplatserna lättnavigerade? Motivera. 

 

nelly.com: 
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madlady.se: 

 

 

10. Hur var interaktionen inom webbplatserna? Kände du att man fick god feedback? 

 

nelly.com: 

 

 

madlady.se: 

 

 

11. Fanns det någon information som kändes irrelevant eller störde dig i utförandet av 

uppgifterna? 

 

 

 

12. Finns det något du vill tillägga? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forsknings verksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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