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Abstrakt 

Kan det första intrycket på en webbsida för elektronisk handel påverka tilliten till företaget? 
Om ja, vilka faktorer är då avgörande? Hur viktig är egentligen den grafiska utformningen 
och användbarheten, för tilliten, i det första intrycket? För att utröna detta utfördes en Design 
Walkthrough med nio personer, med varierande erfarenhet av handel via Internet. 
Sammanlagt valdes nio webbsidor ut från tre populära e-handelsbranscher; Kläder, Elektronik 
och Böcker. Personerna som ingick i studien delades in i tre grupper som tittade på en bransch 
vardera. Ett antal frågor ställdes under tiden som gällde det första intrycket och faktorer som 
kan påverka tilliten till sidan. Slutligen fick de berätta vilken sida de fick mest förtroende för 
och varför, baserat på det första intrycket. Resultatet från undersökningen visade på att det 
första intrycket är viktigt och att tillit till en webbsida kan skapas hos användaren redan här. 
Att ett företag är känt skapar direkt mer tillit hos användaren. Stereotypen av en 
förtroendeingivande webbsida har hög användbarhet, innehåller relevant information och 
layouten på sidan kännas professionell.  

Nyckelord 

Tillit, Design Walkthrough, Webbsida, Första intryck, Elektronisk handel, E-handel 

Inledning  

Elektronisk handel tillför nya affärsmöjligheter genom sänkta kostnader - vilket underlättar 
vid utbyten med affärspartner och kunder. Trots de nya möjligheterna finns det ett antal 
faktorer som hejdar utvecklingen (Roy et al, 2001). En av dessa, och kanske även den största, 
är tillit. På Internet sker inga personliga möten och personen som ska handla kan då inte 
avgöra om denne kan lita på försäljaren på samma sätt som i en butik. Blir något fel finns det 
kanske heller inte samma möjlighet att få tag på företaget som i en butik. Därför kan det 
krävas större tillit från kundens sida vid elektronisk handel än vid handel via. Lyckas 
företagen inte skapa tillit hos kunderna på dess webbsida är sannolikheten stor att de lämnar 
sidan utan att ha handlat något. Denna studie avser att undersöka om det första intrycket av en 
webbsida kan skapa tillit och hur avgörande tilliten är för ett eventuellt köp. Vilka faktorer är 
avgörande för att skapa denna tillit och vilka ger motsatt effekt?  

Internet & Elektronisk handel 

Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv kommunikation 
av text, ljud och bild och är lämpligt för tvåvägskommunikation mellan flera användare. 
Under 1990-talet ökade antalet Internetanvändare markant, och flera företag som sysslade 
med informationsteknologi (IT) blev så stora att de övervärderades kraftigt och gick i 
konkurs. Sedan dess har de flesta företag och många privatpersoner en egen webbplats. 
Internet en viktig faktor i världens ekonomi och ett viktigt massmedium för nyheter, 

 1

http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorn%C3%A4tverk
http://sv.wikipedia.org/wiki/IT
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldens_ekonomi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Massmedium
mailto:2@student.ltu.se


underhållning, handel, utbildning och marknadsföring. Mycket av den ekonomiska 
verksamheten på Internet är dock oseriös och ibland olaglig såsom spam olika former av 
bedrägeri” (Wikipedia, 2006). ”Internetannonseringen svarar idag för 6 – 7 procent av hela 
reklamkakan, 2004 var siffran 4,5 procent”. Om tre till fem år uppskattas Internets andel av 
reklaminvesteringarna att uppgå till 15 procent, ”vilket är samma andel som TV har 
idag”(Wikström, 2005) 

I rapporten ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005” från Statistiska 
Centralbyrån, SCB, använde mer än hälften, av personerna som deltog i studien, datorn varje 
dag. 8 av 10 angav att de hade Internet hemma. Drygt var tredje person angav att de använt 
Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (bortsett från bank- eller andra finansiella 
tjänster) under första kvartalet 2005. Sverige hamnade tillsammans med Storbritannien i topp, 
i datoranvändning, inom EU. Frågorna i undersökningen gällde tidsperioden april 2004 - mars 
2005 och ställdes till ett antal personer i åldern 16-74 år och folkbokförda i Sverige.  

Rapporten från SCB visade också på att det är nästan lika vanligt att kunder handlar från 
företag över Internet som de inte känner till sedan tidigare som att handla från ett företag som 
även har butiker eller försäljning via katalog. Som den vanligaste anledningen till att inte 
handla via Internet angavs att de inte hade ett behov av det. Det näst vanligaste skälet till att 
inte köpa eller beställa varor eller tjänster via Internet var att de föredrog att handla där de 
kunde få personlig kontakt med säljaren och se varan. Denna anledning angavs i större 
utsträckning bland de äldre personerna i undersökningen än hos de yngre. Övriga skäl till att 
inte handla via Internet för privat bruk var att de var oroliga för att lämna ut 
kreditkortsnummer, lämna ut personliga uppgifter eller att man är orolig att inte kunna 
returnera beställda varor eller få rättelse vid klagomål. Detta svarade dock endast en bråkdel 
av de tillfrågade. Totalt har cirka hälften handlat varor eller tjänster via Internet vid minst ett 
tillfälle. Generellt sett tenderar yngre att handla via Internet i större utsträckning än äldre. 
Fortsättningsvis skriver SCB i rapporten att ”den vanligaste varan/tjänsten att köpa via 
Internet är resor och logi, därefter kommer kläder/sportartiklar och filmer eller musik följt av 
böcker och tidningar. Tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet är ovanligt, endast en 
procent av de tillfrågade uppger att de köpt detta på Internet. Samma låga andel anger att man 
handlat mat- eller specerivaror via Internet”. Undersökningen visade även på tydliga 
skillnader mellan vilka varor eller tjänster som kvinnor respektive män handlat på Internet för 
privat bruk. Vanligast är att kvinnor köper kläder eller sportartiklar medan männen i första 
hand köper resor eller logi samt filmer eller musik. Det var nästan dubbelt så vanligt att 
kvinnor köpte kläder eller sportartiklar via Internet än vad det var för männen. I gengäld 
köper männen i betydligt större utsträckning hemelektronik eller kameror, datorer eller 
datautrustning och programvara eller dataspel än kvinnorna.  

Med elektronisk handel, även förkortat e-handel, menas beställning/köp av varor eller tjänster 
elektroniskt, ofta via Internet. Materiella ting som exempelvis böcker, kläder och cd-skivor 
kallas varor. Till tjänster räknas bland annat handlingar som du låter någon annan utföra och 
upplevelser. Data som levereras elektroniskt som texter, musik, filmer eller dataprogram 
räknas inte som materiella ting och klassas därför också som tjänster (Skatteverket, 2006). 
Fler och fler e-handlare börjar erbjuda möjligheten att betala med faktura - vilket skapar en 
större trygghet hos kunden. Med det betalningssättet behöver kunden inte lämna ut sina 
kontonummer och kan betala när varan levererats, utan att behöva betala de extra avgifter som 
uppstår vid postförskott. Försäljningen i de nätbutiker som testat lösningen har ökat med 
mellan 20-30 procent. Mellan 30-50% väljer faktura som betalsätt om det alternativet finns. 
Användningen av direktbetalning via bank eller kort fortsätter också att öka på nätet och 
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kommer att göra det även framöver. Men att enbart erbjuda kortbetalning gör att vissa kunder 
stängs ute. Ju fler betalningssätt man kan erbjuda kunden desto fler kommer att handla i din e-
butik, menar Jörgen Bertilsson, vd på företaget Incordia som är marknadsledande på e-
handelssystem i Norden (Incordia, 2006)  

Layout & Användbarhet 

Den mest effektiv lösningen för att skapa förtroende är enligt Yun Yang, Young Hu och 
Juhua Chen (2005) att bygga in faktorer som påverkar tilliten i gränssnittet. Vissa anser att 
dessa faktorer fungerar som komplement för den personliga försäljaren och därmed uppväger 
nackdelen med bristen på mänsklig kontakt i e-handeln. 

Bo Bergström skriver i boken ”Visuell kommunikation” att färger ger en stark upplevelse och 
vårt känsloliv skulle vara bra mycket torftigare om vi inte fick njuta av vårens grönska. Att 
det finns en vedertagen syn på färg demonstreras genom att kranens blåa och röda prick får 
symbolisera det varma och det kalla vattnet. Rött förknippas av många även som kärlekens 
färg, blått som respektfullt och vemodigt och grönt som livets och ungdomens färg. Vad olika 
färger står för kan skilja sig från kultur till kultur. Gult kan symbolisera falskhet i en del av 
världen och vara helig i en annan. ”Det mest fantastiska med färg är att upplevelsen är helt 
personlig”. Många delar konstnären Wassily Kandinskys uppfattning att färger är aktiva. Han 
tolkar färgernas psykologiska innebörd som följer; ”Gult strävar mot åskådaren och strålar 
utåt alla gränser. Blått drar sig undan likt en snigel som drar sig in i sin spiralsnäcka. Grönt är 
passivt, rofyllt och representerar den idealiska jämvikten. Rött är livligt, men har en 
målmedveten, behärskad kraft och en rörelse inom sig själv”. Färgernas betydelse i visuell 
kommunikation är att de ska attrahera, skapa stämning och att strukturera materialet.  

Design och webbyrån Penseo har specialiserat sig på marknadsföring via Internet menar att 
valet av färgerna för dina webbsidor kommer att ha avgörande betydelse för hur dina besökare 
uppfatta ditt budskap. Människor får nämligen det första intrycket av en webbsida innan vi 
hunnit läsa den första stavelsen. Hos de flesta av oss utgör det man ser ungefär mellan sextio 
och sjuttio procent av alla sinnesintryck. De menar även att trovärdigheten är den viktigaste 
faktorn för all marknadsföring. De skriver vidare att design och färger kan användas på 
mycket effektiva sätt för att förmedla en känsla av trygghet och trovärdighet. Vissa färger 
väcker vissa känslor eller förväntningar, helt beroende på den kulturen eller samhället vi växt 
upp i - andra färger har en mer universell verkan, som till exempel röd och gul för varningar 
eller försiktighet (Penseo, 2006). 

Tidigare forskning 

Fenomenet ”tillit” är vitt diskuterat inom sociologi-, social psykologi- och filosofilitteratur. 
Det finns kanske inte heller någon annan ensam variabel som påverkar mellanmänskligt- och 
gruppbeteende så fullständigt som tillit gör. Det har även föreslagits att samhället skulle 
kollapsa om inte tilliten fanns (Jones S & Marsh S, 1997). Tillit är, enligt moralfilosofen 
Anette Baier, när en människa vågar göra sig sårbar inför någon annan och då denne upplever 
att motparten inte kommer att utföra ofördelaktiga handlingar gentemot dig. Ett klimat av tillit 
underlättar vid samarbeten mellan människor och gynnar ömsesidigt omhändertagande 
(Frieman B et al, 2000). Luhmann menade att det finns en nära koppling mellan tillit och risk 
- utan risk skulle det inte finnas något behov till just tillit. Tillit kan ses som en kognitiv och 
social mekanism som hjälper oss att reducera komplexitet vilket i sin tur hjälper oss att 
resonera förnuftigt om möjligheterna i vår vardag och att hantera olika nivåer av osäkerhet 
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och risker. Tilliten innebär en upplevd säkerhet vilket gör det möjligt att etablera starka och 
snabba kommunikationskanaler - vilket i sin tur medför en enorm reducering av kostnaderna 
för interaktion (Bergvall & Demblad, 2004).  

 

Tillit i elektronisk handel 

Utmaningen med elektronisk handel kan sammanfattas i några enkla steg; attrahera kunden, få 
dem att besöka webbsidan, etablera ett förtroende, få dem att handla, och viktigast av allt; få 
dem att komma tillbaka (Egger, 1999). Om inte kunden känner förtroende för företaget och 
dess verksamhet är det mest sannolikt att de lämnar sidan utan att ha köpt någon av de tjänster 
eller produkter företaget erbjuder. Sidan måste snabbt etablera ett förtroende och visa att 
företaget kan lösa kundens problem vare sig det gäller lägenheter, weekendresor eller böcker, 
annars kan kunden snabbt klicka sig över till din konkurrents webbsida (Yun Yang et al, 
2005). Florian Egger (1999) har identifierat ett antal avgörande faktorer vid etablerandet av 
tillit hos en besökare på en webbsida. Den första är igenkänning vilket syftar både till hur lätt 
systemet är att använda och igenkänningen av sidans terminologi och uppbyggnad. Den andra 
är systemets attityd – vilket intryck får användarna av sidan? Detta kan påverkas av vilka 
funktioner och information som finns – och hur den presenteras genom grafisk design och 
layout. Webbsidan bör även reflektera företagets kultur och identitet.  

Ett antal studier har visat att från en användares synvinkel så saknas ofta förtroendet i 
säkerhetstransaktionerna. Kunderna är även oroliga över hur konfidentiellt deras uppgifter 
hanteras och misstror partnerleverantören. Teknologins framsteg har dock gjort många 
förbättringar i säkerheten men att etablera förtroende är fortfarande ett stort hinder som 
begränsar hur användaren agerar och gör affärer på Internet (Roy et al, 2001). Eftersom det 
mesta av interaktionen mellan försäljare-köpare sker via webbsidan i elektronisk handel är det 
viktigt att utforma sidan med användarperspektiv. Användarnas brist på tillit till webbsidorna 
har identifierats som en stor barriär för elektronisk handel. Det är därför viktigt att veta vilken 
process användaren/kunden går igenom vid bedömandet av en webbsidas trovärdighet (Egger, 
1999) 

Enligt Peter Keen är tillit grunden till alla handel. Det är tillit som bestämmer takten för 
etablering av elektronisk handel – inte tekniken (Bergvall & Demblad, 2004). Det kan finnas 
många anledningar att betvivla information som publiceras på Internet. Eftersom vem som 
helst kan lägga upp en webbsida kan det vara svårt att veta vad som går att lita, därför ökar 
även trycket på dem som innehar webbplatserna att skapa trovärdiga webbsidor.  

I och med att Internet som medium växer kommer de individuella webbsidorna bli mer och 
mer beroende av användarens tillit. Vissa vana Internet och e-handelsanvändare har tenderat 
att sänka sina krav och handlat från mindre trovärdiga sidor (Riegelsberger J & Sasse M. A, 
2001). Rapporten ”Tillit till e-handelsplatser – ur ett konsument-perspektiv” visar på att 
”rykte, upplevd säkerhet och upplevt skydd av personuppgifter är de faktorer som påverkar 
konsumenternas tillit till e-handelsplatser i största grad.” Undersökningen visade även på att 
fotografier på anställda har mycket liten påverkan på tilliten. Vilket eventuellt kan förklaras 
med att det fanns en viss igenkänning från andra, mer trovärdiga sidor. Enligt Luhmann krävs 
det nämligen att man är bekant med den aktuella omgivningen för att tillit ska uppstå 
(Bergvall & Demblad, 2004).  

 4



Risken med handel via Internet kan minskas för potentiella kunder genom att säkerställa att de 
interagerar korrekt med systemet. Ökad igenkänning, teknologiskt och lagligt/reglerande 
lösningar kan minska den nuvarande motviljan hos e-handelskunder, men inte ta bort den helt. 
Tre strategier som e-handlare grundar sitt beslut om köp via Internet har identifierats; 1. Är 
försäljaren känd? 2. Hur mycket tjänar jag på att handla just här? 3. Hur stor risk har jag råd 
att ta? (Riegelsberger J & Sasse M. A, 2001). Det har föreslagits att människor-data 
gränssnittsdesign har signifikant inflytande på användares attityder och uppfattning om 
trovärdighet hos en leverantör (Roy et al, 2001). Samtidigt så har möjligheterna att bygga tillit 
hos oerfarna Internetanvändare genom gränssnittet visat sig begränsat. De förlitar sig främst 
på rekommendationer från andra, hur känd butiken är och dess rykte. Detta innebär att redan 
kända och etablerade företag har större chans att attrahera potentiella kunder. De måste dock 
möta användarnas förväntningar. Negativa upplevelser på en webbsida gör inte bara att 
användaren ratar webbsidan utan kan även leda till att hela deras uppfattning om företaget 
försämras, de berättar för sina vänner om upplevelsen och företagets rykte försämras - vilket 
har identifierats som en nyckelvariabel för att skapa tillit (andras åsikter). När det gäller mer 
erfarna användare är gränssnittet till mer hjälp. De har ofta byggt upp en repertoar över hur 
trovärdiga webbsidor bör se ut. De däremot kan tendera att bli en aning avtrubbade och 
därmed även handla från ”mindre pålitliga” webbsidor. Något som kan vara bra att tänka på 
för att skapa tillit är att vara öppen med information om fraktkostnader, information om 
produkterna, garantera skydd av personuppgifter, att ha en konsekvent och tydlig design och 
att ha en god Usability (användbarhet) på sidan, liknande andra etablerade webbsidor. Dock 
beror tilliten på fler faktorer än så, som personliga och kulturella faktorer (det kan till exempel 
vara en god idé att använda två skiljda gränssnitt för två olika målgrupper för att möta 
respektive grupps behov). Tilläggas ska även att dilemmat; att även andra, mindre seriösa 
bolag, kan följa samma riktlinjer för att skapa tillit på webben finns kvar. Att ett företag själva 
försäkrar att de är seriösa har ingen funktion alls (Riegelsberger J & Sasse M. A, 2001).   

Enligt Helander, Khalid och Tham, 2001, finns det tre tillfällen då trovärdigheten hos ett e-
handelsföretag kan kommuniceras; före, under och efter ett köp.  Före köpet görs detta genom 
branding, det vill säga genom varumärkes byggande, under genom användargränssnittet och 
användarens direkta erfarenhet/upplevelse och efter genom uppföljning (orderbekräftelse och 
liknande). Fokusen kommer att ligga vid faktorer som påverkar tilliten i det första intrycket, i 
förstadiet till ”under köpet”. Här kan både faktorer från ”före” och ”under köpet” tänkas 
påverka. Branding kan inte förbises eftersom användaren bär med sig upplevelsen av 
företagets marknadsföring till mötet med webbsidan, vilket kan tänkas påverka användarens 
uppfattning av trovärdigheten på webbsidan.  

Innan en användare besöker en webbsida kan denna redan ha bildat sig en uppfattning av 
företaget genom egna och andras erfarenheter och genom rykten. Hur trovärdig ett företag 
uppfattas som beror ofta på hur starkt brand (varumärke) företaget har (Egger, 1999). 
Branding som betyder ”att brännmärka” och handlar om att märka ut en produkts territorium 
och hos kunden skapa en känsla av samhörighet. Produkten tillverkas i fabriken men 
varumärket föds och växer sig förhoppningsvis starkt i konsumenternas sinne. Det handlar om 
en föreställning av produkten och företaget, en viss image som tillskrivs produkten och dess 
bärare. Den position varumärket har i konsumenternas medvetande utgör företagets mest 
värdefulla tillgång. Många produkter är i dag väldigt lika. Konsumenterna väljer då ofta att 
söka sig till företag med gott anseende och som de känner förtroende för. En produkt kan lätt 
kopieras – men aldrig ett starkt varumärke. Det gäller att utnyttja och förstärka det förtroende 
företaget redan har. Kärnvärdena är byggstenarna. Tre viktiga instrument för framgångsrika 
varumärken är att vara konsekvent, koncentrerat (att inte säga ”kan allt” utan mer fokuserat på 
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en sak) och trovärdighet (Bergström, 2001). Marcus Aron skriver i artikeln Branding 101 
(2004) att ett första steg mot ett köp av en produkt eller tjänst via ett företags webbsida är att 
få besökaren att stanna kvar. Branding kan här vara en avgörande faktor.  

En annan viktig faktor är att webbsidan ska vara lätt att använda och att besökaren hittar den 
information de söker (Nielsen J, 2003). Gränssnittsdesignen på en Internetförsäljares 
webbsida spelar enbart en begränsad roll i byggandet av tilliten hos ovana Internetanvändare 
men kan lätt skapa misstanke genom dålig användbarhet (Riegelsberger J & Sasse M. A, 
2001). Begreppet usability betyder användbarhet på svenska och kan ses som ett mått på 
kvalitén för hur lätta användargränssnitt verkligen är att använda, hur effektiva de är, antal fel 
och användarens tillfredställelse efter användning. Ett annat viktigt begrepp, lika viktig som 
usability, är utility vilket syftar till designens funktionalitet. Det spelar ingen roll om 
någonting är lätt att använda om det inte är vad användaren ville ha och tvärt om. Som Jacob 
Nielsen skriver i artikeln ”Usability 101: Introduction to Usability” att användbarheten på 
webbsidor är viktig av den anledningen att om en webbsida är svår att använda så lämnar 
besökaren sidan. Om en webbsida misslyckas med att tydligt visa vad företaget erbjuder och 
vad besökaren kan göra på sidan, så lämnar besökaren sidan. Om besökaren virrar bort sig, så 
lämnar de sidan. Samma sak om informationen på webbsidan är svår att förstå eller inte svarar 
på besökarens frågor, så lämnar de sidan. Nielsen menar att det inte finns besökare som skulle 
läsa manualen för en webbsida eller som alls spenderar mycket tid åt att försöka lista ut 
exempelvis en webbsidas gränssnitt. Att lämna webbsidan är det första försvaret som en 
användare gör när de stöter på svårigheter – det finns alltid andra webbsidor att besöka 
(Nielsen J, 2003). ”Under köpet” kan delas in i två tidpunkter då tilliten påverkas. Den första, 
och kanske även den viktigaste är första intrycket. Till den andra kan både när användaren 
bekantat sig lite mer med systemet och när köpet är genomfört och produkten är levererad 
räknas. Men för att nå hit måste du först och främst få användaren att stanna kvar, och på 
webben är konkurrensen stor. Företagen konkurrerar med bland annat varor, teknik, innehåll 
och design. Därför är första intrycket a och o. Lyckas webbsidan inte skapa ett bra första 
intryck hos användaren klickar de sig snabbt vidare till en konkurrerande webbsida (Marsh S. 
& Meech S, 2000). Företagen bör därför sätta sig in användarens roll för att se webbsidan 
utifrån kundens perspektiv. Vad är egentligen det första som möter dem?  

Studiens utförande  

Studien avsåg att undersöka om och i så fall vilka faktorer som påverkar tilliten i det första 
intrycket av en webbsida. Detta mellan kund och företag (B2C - business-to-consumer) via 
Internet. För att utröna detta utfördes en Design Walkthrough.  

Material 
Nio webbsidor valdes ut ur tre ur populära branscher som säljer varor via Internet; Kläder, 
Elektronik och Böcker (CSB, 2005). Kriterier för webbsidorna i respektive grupp var att de 
skulle sälja varor via Internet och det ska finnas både kända och mindre kända/okända företag 
i varje grupp. Utformningen av gränssnittet ska även det vara varierande sidorna emellan. 
Detta för att underlätta vid en jämförelse och reflektion hos testpersonerna mellan olika typer 
av grafiskdesign och användbarhet på sidorna.  
Webbsidor som ingick i studien; 
 
A. Böcker/CD-skivor 
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1a. www.mareld.se  – är en specialbokhandel i Stockholm som funnits sedan 1988 och 
koncentrerat sin utgivning på facklitteratur inom psykologi, psykoterapi, familjeterapi etc. 
2a. www.cdon.com – Säljer musik, film, spel och böcker över nätet. I undersökningen ligger 
fokusen på bokförsäljningen. 
3a. www.bokus.com – Bokus är en bokhandel via Internet och som startades i augusti 1997 
och ägs nu av KF.  
 
B. Kläder 
1b. www.zoovillage.se - Säljer ungdomskläder över Internet. 
2b. www.hm.com Hennes & Mauritz – klädföretag som finns i 22 länder, bland annat i 
Sverige. Företaget har även försäljning via katalog och Internet.  
3b. www.tailoronline.com – Säljer herrkläder över Internet. 
 
C. Elektronik 
1c. www.netonnet.se NetOnNet öppnade 1999 och säljer elektronik över Internet. 
2c. www.elji.se ELJI Elektronik grundades som konsultföretag 1980 och i oktober 1999 
öppnades webbutiken www.elji.se.   
3c. www.elgiganten.se 1994 öppnades första varuhuset i Sverige och 2001 lanseras 
webbsidan.  
 
Testpersoner 
De nio testpersonerna i Design Walkthrough-studien var mellan 18-53. Den nedre gränsen 
sattes vid 18 år på grund av att en svensk medborgare under 18 år inte får ingå avtal och får 
därmed inte handla över Internet enligt Sverige Rikes lag. Testpersonerna valdes ut för att få 
en någorlunda jämn spridning i kön och ålder. Testperson delades in i tre grupper med spridda 
åldrar, kön och erfarenhet av elektronisk handel. De tre grupperna tittade, enskilt, på 
webbsidor från en bransch vardera.  
 
Grupp A - Böcker  
Testperson 1a: Man, 49 år  
Testperson 2a: Kvinna, 29 år 
Testperson 3a: Kvinna, 46 år  
 
Grupp B - Kläder  
Testperson 1b: Kvinna, 24 år  
Testperson 2b: Man, 26 år  
Testperson 3b: Kvinna, 47 år  
 
Grupp C - Elektronik  
Testperson 1c: Kvinna, 30 år  
Testperson 2c: Kvinna 19 år  
Testperson 3c: Man, 52 år
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Utformning av frågor 
Frågorna delades in i tre grupper; Före-, under- och efterfrågor. Frågorna som ställdes före 
studien rörde Testpersonens vanor på Internet och i elektronisk handel. Frågorna som ställdes 
under studien behandlade testpersonens första intryck av webbsidan och deras tillit till 
respektive företag. Efter studien ombads testpersonerna att ange vilken av de tre webbsidorna 
de ansåg sig ha störst förtroende för och varför. Ett antal följdfrågor ställdes för att få 
testpersonerna att reflektera över faktorer som påverkat deras tillit.  Dessa frågor ställdes vid 
varierande tidpunkt beroende på testpersonernas kommentarer av webbsidorna. Dock ställdes 
alla frågor förr eller senare.  
 
Design Walkthrough 
Design Walkthrough har genomförts i över 20 år och är en bra metod för att få feedback från 
användarna och att engagera dem i designen av olika system (Karat, 1997). Studien utfördes 
med en testperson i taget. Efter att testpersonerna svarat på frågor som gällde deras 
Internetvanor och erfarenhet av elektronisk handel fick de uppdraget att tänka sig in i följande 
situation; ”Tänk dig att du behöver en viss mobiltelefon/kokbok/jeans (beroende på bransch). 
Du går in på tre webbsidor som säljer den produkten för att sedan bestämma dig vilken du vill 
handla från”. Testpersonerna fick sedan tillbringa mellan 3-5 minuter på varje webbsida för 
att kunna bilda sig ett första intryck och svara på frågor kring deras tillit till företaget. De får 
där klicka sig runt fritt för att kunna bild en uppfattning om sidan. Utifrån de svar 
testpersonerna sedan gav ställdes ett antal följdfrågor. Undersökningarna varade sammanlagt 
mellan 15-20 minuter. 

Testpersonerna i respektive grupp tittade på de tre webbsidorna i följande ordning; 

 
 
A. Böcker 
 

 
 

www.cdon.com

 
 

www.mareld.se 

 
 

www.bokus.com 
Testperson 1a  1 2 3 
Testperson 2a  3 1 2 
Testperson 3a  2 3 1 
 
 
B. Kläder 
 

 
 

www.hm.com 

 
 

www.tailoronline.com

 
 

www.zoovillage.se
Testperson 1b  1 2 3 
Testperson 2b  3 1 2 
Testperson 3b  2 3 1 
 
 
C. Elektronik 
 

 
 

www.netonnet.se

 
 

www.elji.se 

 
 

www.elgiganten.se
Testperson 1c  1 2 3 
Testperson 2c  3 1 2 
Testperson 3c  2 3 1 
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Utförande av studien 
Studien utfördes under april månad, 2006, i testpersonernas hem- eller arbetsmiljö för att 
skapa en så vardaglig situation för studien som möjligt. Detta med åtanke att testpersonerna 
skulle slappna av och koncentrera sig på sina känslor och reaktioner för webbsidan istället för 
på själva studiesituationen.  
 
Bearbetning av resultatet 
I sammanställningen av resultatet görs först en presentation av de sidor som testpersonerna 
fick mest förtroende för och deras förklaringar till detta – där just orsaken är det viktiga. 
Keewords som visar på vad användaren tyckte var viktigt för att få ett förtroende för en 
webbsida plockas även ut ur materialet. Detta kopplas tillbaka till tidigare forskning och 
förstärks med citat från testpersonerna.  
 
Resultat  

Grupp A – Böcker 

Testperson 1a  

Bakgrund: Man, 49 år, före detta Fabriksarbetare, nu lokalskötare. Besöker Internet flera 
gånger per dag hemifrån genom en bredbandsuppkoppling. Erfarenhet från elektronisk handel 
är enbart bankärenden och aktiehandel. Saknar erfarenhet från köp av böcker.   

Webb 1: www.cdon.com – Testperson 1a upplevde att sidan var extremt plottrig och ville 
direkt lämna den. Därför hann han heller inte bilda ett förtroende för sidan. Han 
kommenterade med att ”den är chåttrig, jag fattar ingenting”. Han hade inte besökt webbsidan 
förr och kände inte heller till företaget. Testperson 1a hade hellre sett att första sidan bestod 
av en ”Välkommen till”-sida så besökaren förstår vart den kommit. ”Stort och enkelt – sen 
kan man klicka sig vidare”. ”Användbarheten på sidan är väldigt viktig så man förstår vad 
man ska göra”.  

Webb 2: www.merald.se - Testperson 1a har inte besökt webbsidan tidigare och känner inte 
till företaget. Hans första kommentar var ”Här är det lugnare (än på cdon), stora fina robusta 
saker”. Han menade att det var en ”lagom första sida – intressant – bra med bilder”. Vidare 
säger han att layouten spelar roll på så sätt att man måste förstå vad man ska göra och att den 
inte får vara för plottrig, för då lämnar han sidan. Här skulle han kunna tänka sig att handla. 
Han tycker heller inte att det påverkar förtroendet när layout förändras när han besöker själva 
platsen för beställningen av böcker. Bilder på sidan spelar heller ingen roll.  

Webb 3: www.bokus.se - Han hade inte besökt webbsidan tidigare men kände igen företaget. 
Första intrycket var att den är lite plottrig men efter ett tag upplever han den som mer 
behaglig. Han kommenterar med att den känns bättre än CDON´s webbsida men sämre än 
Mareld i layouten.  

Övriga kommentarer: Testperson 1a säger att ”Märket spelar roll, men ibland kan man inte 
lita på dem heller”, ”Det finns aldrig en hundra procents garanti vid handel på Internet”. Han 
känner därför aldrig fullt förtroende för någon och ”drar sig för att göra affärer”. Men han 
säger också att om man kan betala när man får varan är förtroendet inte lika viktigt, det är när 
han måste ge ut kontonummer som han funderar ”både en och två gånger” innan han handlar. 
För att han ska handla på en webbsida krävs det, förutom ett förtroende, att varan är betydligt 
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billigare än vad den är i vanliga butiker och att den håller hög kvalitet. ”Vad som avgör köpet 
är priset men förtroendet är väldigt viktigt. Jag skulle inte handla om jag inte hade ett 
förtroende för företaget”. Att företaget ska vara känt är inget måste men ”om det är känt är det 
lättare att man handlar där”. För att bilda en uppfattning om företaget läser han den 
information som finns tillgänglig och frågar andra om deras erfarenheter – vilket är viktigt.  

Testperson 1a valde i slutändan Bokus som den webbsida han kände mest förtroende för och 
därför kunde tänka sig att handla från. Detta för att han upplevde den som professionell vilket 
påverkar förtroendet positivt.  

De tre största faktorerna som påverkar hans förtroende till en webbsida för elektronisk handel 
är; Layouten, Användbarheten och Informationen.  

Testperson 2a  

Bakgrund: Tjej, 29 år, Mediedesigner. Arbetar vid datorn hela dagarna, har 
bredbandsuppkoppling och använder därför Internet otaliga gånger per dag. Beräknar att hon 
sitter cirka 2 aktiva timmar om dagen. Hon har handlat 3 gånger via Internet de senaste 12 
månaderna och då fotografier från en bildbyrå. Det som då avgjorde att hon vågade handla var 
på grund av andras goda erfarenheter av sidan.  

Webb 1: www.mareld.com –Testperson 2a har inte besökt webbsidan tidigare och känner inte 
till företaget. ”Första intrycket är att den känns oprofessionell. Den ser ut som något man 
gjort i word…….den inger inget förtroende alls, jag hade inte kunnat tänka mig att handla 
från sidan och hade inte stannat såhär länge om det inte hade varit för att den ingick i 
studien. Ingenting på webbsidan påverkar mitt förtroende positivt. Ger inget förtroende 
någonstans”. Hon säger vidare att ”den håller inte ihop”.  

Webb 2: www.cdon.com – Hon har besökt denna sida förr men har inte handlat något. 
Hennes första intryck av sidan är att den ”känns mer professionell” än Marelds webbsida och 
tillägger”- kanske för att den är känd”. Hon tycker att den känns lite rörig men att den 
samtidigt är lätt att navigera. Hon känner ett förtroende för företaget och skulle eventuellt 
kunna tänka sig att handla från sidan. På frågan om färgerna på sidan påverkar förtroendet 
svarar hon ”lite. Fräscht. Gillar grönt. Enkelt”.  

Webb 3: www.bokus.com – Första intrycket är att det är bra navigering ”så man ser vart man 
ska gå”. ”Den blågrå färgen tycker jag känns professionell” och det är ”bra balans, färgerna 
går igen i loggan”. Hon får ett förtroende och skulle kunna tänka sig att handla från sidan.   

Övriga kommentarer: Testperson 2a handlar sällan via Internet, ”Det är trevligare att handla 
i butik. Man får mer känsla för produkterna då. Tilliten är större i en butik än på Internet”. 
”Vad som avgör om jag handlar från en webbplats eller inte är om den känns 
pålitlig…förtroendet blir viktigare om det handlar om lite mer pengar”. Om hon ska handla 
via Internet är det även viktigt att det är ett företag hon känner till. Andras erfarenheter och 
rekommendationer spelar också in. Om rekommendationer som finns från andra kunder på 
webbsidan säger hon att de ”säger mig ingenting”. Testperson 2a kände mest förtroende för 
Bokus webbsida eftersom den kändes professionell, det vill säga att den inte känns som ett 
”hemmabygge”. Det första intrycket tycker hon är jätteviktigt. Om fotografier på sidan säger 
hon att de inte behöver finnas. Finns det dock är det viktigt att de känns professionella, ”inget 
dravel”. Användbarheten på sidan är jätteviktigt. Något som också påverkar tilliten är att det 
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sak finnas aktuella varor på sidan, gärna på förstasidan. Om hon inte får ett bra första intryck 
klickar hon snabbt bort sidan och tillägger att konkurrensen på Internet är hård. 
Avslutningsvis säger hon att ”Utan tillit – inget köp. Spelar ingen roll vilken summa”. 

De tre största faktorerna som påverkar hennes förtroende till en webbsida för elektronisk 
handel är; Att sidan känns professionell, att det är ett känt företag och andras 
erfarenheter/rekommendationer.  

Testperson 3a  

Bakgrund: Kvinna 46 år, läkarsekreterare. Besöker Internet ca 1 timme per dag och då 
mestadels på jobbet. Hon handlar via Internet ganska ofta och uppskattar det till 10 gånger de 
senaste 12 månaderna, av dessa är 4 gånger beställningar från www.hm.se. Hon har beställt 
allt från roliga inredningssaker, böcker, kläder till kryddor och smink.  

Webb 1: www.bokus.se Testperson 3a har handlat från sidan förr och berättar att hon fick 
förtroende för dem mycket på grund av att de var kända. Positivt med webbsidan tyckte hon 
var att ”man kan lätt ta reda på hur man handlar. Att det dessutom är kopplat till medmera 
(affärskedjan Konsums bonus-system) ger mycket förtroende eftersom det är så känt”. Hon 
upplever även den gråblå färgen på sidan som förtroendeingivande.  

Webb 2:  www.cdon.com Testperson 3a har besökt sidan men har inte handlat från den 
tidigare. Hon tyckte att användbarheten var ganska bra och att färgerna kändes 
förtroendeingivande (grönt). Hon känner förtroende för företaget och kan tänka sig att handla 
här ”dels för att det är en svensk sida”. På frågan om färgerna påverkar hennes förtroende 
svarar hon ”omedvetet kanske”. Hon säger att det första intrycket på en webbsida är viktigt - 
får hon inte ett bra första intryck så backar hon och söker sig till andra sidor istället. 

Webb 3: www.mareld.se Testperson 3a har handlat från webbsidan förr och kan tänka sig att 
göra det igen. Om hennes första intryck av sidan säger hon följande ”ja den känns 
förtroendeingivande”. ”Enkel, har inte satsat så mycket på utseende”, ”Positivt – trots låg 
budget”. Hon säger vidare att den är ”funktionell vilket ger mig ett högt förtroende för sidan”. 
Hon tyckte att även att informationen var bra och att det var lätt att hitta på sidan. Det som 
också påverkade hennes förtroende positivt var att det fanns fotografier från bokhandeln på 
webbsidan ”det känns mer äkta med foton på affären” (säljer både från butik och via webben). 
Fotografier på produkterna tycker hon gör det roligare och ”det ökar chansen att jag hittar det 
jag vill ha”. Hon påpekar dock att webbsidans brunröda färg kan vara svår att uppfatta för 
personer med någon form av synskada och att det ser lite plottrigt ut med så många olika 
typsnitt och storlekar på texterna.  

Övriga kommentarer: Hon tycker att förtroendet är viktigt för ett eventuellt köp. Testperson 
3a tycker även att det första intrycket på en sida är viktigt och menar att ”Kända märken - 
större förtroende”. Hon anser inte att foton på personalen påverkar hennes förtroende men 
menar att om det finns fotografier på sidan måste de vara av bra kvalité. Testperson 3a fick 
mest förtroende för Marelds webbsida ”de kändes mer seriösa”. Hon arbetar själv med att 
administrera en webbsida på arbetet och berättar vad hon tycker är viktigt där ”ska tala om 
hur man når dem, var de finns och till vem de vänder sig till – mycket information är viktigt”. 
Det är även viktigt att länkar på sidan fungerar och att man har kontroll och vet vad som 
sänder (får feedback). Vad som i slutändan avgör om hon ska handla eller inte är om hon 
måste uppge kontonummer – det vill hon inte göra.  

 11

http://www.hm.se
http://www.bokus.se
http://www.cdon.com
http://www.mareld.se


De tre största faktorerna som påverkar hennes förtroende till en webbsida är; Att företaget är 
känt, att sidan är funktionell och att det finns mycket information – bland annat hur man 
kontaktar företaget.  

Grupp B - Kläder 

Testperson 1b  

Bakgrund: Kvinna, 24 år, Mediedesigner. Arbetar vid datorn minst 8 timmar om dagen och 
är då uppkopplad hela tiden, ”men man sitter ju inte aktivt på Internet, men den är 
uppkopplad”. Har handlat 4 gånger via Internet de senaste 12 månaderna och då fotografier 
från en bildbank. Det som då avgjorde att hon vågade handla var att sidan såg seriös ut och 
var professionellt utförd. Dessutom innehöll adressen ”https” vilket hon hört har något med 
högre säkerhet att göra. Men hon tillägger att det var en chansning först gången. 

Webb 1: www.hm.se – Hon har besökt webbsidan förr och känner till företaget väl. Hon har 
dock aldrig handlat från sidan tidigare, kanske för att butiken även finns på orten. Det första 
intrycket är att den är ”ren, uppstyltat, inte 2000 länkar vilket känns oseriöst”. ”Snygg, 
stilren” – vilket påverkar positivt. Hon känner förtroende för webbsidan, mest för att hon vet 
vilka de är sedan tidigare, och skulle kunna tänka sig att handla från sidan. ”Man vet att man 
får kontakt med dem lätt”. Men tillägger ”men det känns enklare att kolla och köpa i katalog”. 
Färgerna på webbsidan tycker hon inte påverkar förtroendet eftersom de är så kända – ”de 
skulle kunna ha vilken färg som helst”. Dock är användbarheten på första sidan inte så hög 
vid detta besök- sidan har en länk till barn och herr men ej till dam.   

Webb 2:  www.tailoronline.com – Testperson 1b har inte besökt sidan förr och känner heller 
inte till företaget. Första intrycket är att den känns ”Gryllig, mycket länkar, text och bilder. 
Förtroendet är inte så högt. Helhetsbilden är dålig”. Fotografiernas kvalitet på sidan påverkar 
negativt på förtroendet – ”ser ut som hemmatagna bilder, inte seriöst”. Hon säger vidare att 
den inte känns stilren – vilket den hade behövt vara med tanke på de dyra produkterna. ”Den 
hade behövt mindre färg. Det är ju i och för sig blått och blått är ju annars 
förtroendeingivande – var bara blandat med så mycket annat”. Hon skulle inte kunna tänka sig 
att handla från webbsidan ”känns inte seriöst och så säljer de dyra märken, känns inte 
pålitlig”. Slutgiltiga kommentaren är ”Nej, nej, nej. Ful. Den måste vara mer stilren. Känns 
oseriöst att ett företag som säljer så dyra kläder har så låg användbarhet”.  

Webb 3: www.zoovillage.se – Hon har besökt webbsidan förr och även handlat från den 
tidigare. Hon kan fortfarande tänka sig att handla från sidan igen. Hon säger att det är 
”mycket image på sidan, så tufft, vågat med färger och så”. Vad som avgjorde att hon fick 
förtroende och handlade från sidan var dels att de hade kända märken på kläderna och att de 
hade en fin webbsidan, ”Imagen på sidan är viktig”.  

Övriga kommentarer: Testperson 1b tycker att det känns säkrare om företaget även finns 
som butik, speciellt när det finns på orten. Det påverkar att företaget är känt, ”helt klart”. Det 
första intrycket tycker hon är ”jätteviktigt”. ”Det sak kännas seriöst direkt. Inget får kännas 
osäkert”. Om fotografier på sidan säger hon att det är viktigt eftersom hon vill se produkterna. 
”Det ska vara bra bilder, ska gå att förstora”. Hon tittar även på vilken annan reklam som 
finns på sidan. Reklam från andra kända företag ger högre förtroende än reklam från helt 
okända. Den måste också vara professionellt utformad. Den webbsida som hon kände mest 
förtroende för var HM, men även Zoovillage har hennes förtroende. Det som avgjorde var att 
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HM även finns i vanliga butiker, man kan lätt gå kontakt med dem. Det som avgör om hon 
ska handla från en webbsidan eller inte är följande; ”antingen ska butiken finnas, vara 
välkänd, ha ett bra rykte, att någon hon känner handlat där förut och att det ser seriöst ut”. 
Vad som kännetecknar en ”Seriös” sida är att de ”gärna får sån härra länk där de skrivit om 
säkerheten. Hur de använder ens personuppgifter. Och så ska det finnas kontaktuppgifter”. 
Hon tycker också att en https adress påverkar tilliten positivt.  

De tre största faktorerna som påverkar hennes förtroende till en webbsida för elektronisk 
handel är; Sidan ska se seriös ut, att någon hon känner handlat där förr och att företaget är 
känt/har ett bra rykte.  

Testperson 2b  

Bakgrund:  Man, 26 år, Fordonsmekaniker. Har bredbandsuppkoppling hemma och 
spenderar 2 timmar per dag på Internet i snitt. Han har handlat via Internet 4-5 gånger de 
senaste 12 månaderna och då bland annat resor och mobiltelefon.  

Webb 1: www.tailoronline.com – Testperson 2b har inte besökt webbsidan tidigare och 
känner inte till företaget. Han upplevde att han fick ett förtroende för webbsidan i det första 
intrycket. Han säger vidare att det fanns bra information. Dock att det är tecknade bilder på 
kläderna och dålig kvalitet på bilderna ger ett dåligt intryck ”det är epigt” vilket påverkar 
förtroendet. Han tycker att sidan överlag var bra gjord men tråkig. Han säger att den känns 
strikt – vilket dock ”nästan är positivt”. På frågan om färgerna på sidan spelar någon roll för 
förtroendet svarar han ” blått kanske är en bra färg, vad vet jag. Det är ju sånt där som sker 
omedvetet”. Han skulle dock inte kunna tänka sig att handla från företaget, han kommenterar 
med att ”jag vill gärna prova kläderna”.  

Webb 2:  www.zoovillage.se – Han har inte besökt webbsidan tidigare och har aldrig hört 
talas om företaget. Han tyckte att det var en snygg webbsida men att den var lite ”plottrig” 
men tillägger att det ”blev bättre när man blir van den”. Beroende på de höga priserna på 
sidan skulle han inte välja att handla från företaget.  

Webb 3: www.hm.se – Han har inte besökt webbsidan tidigare men känner till företaget väl, 
”Man vet att det finns och är bra”, ”det är väldigt viktigt att det är ett känt märke – seriöst”. 
Första intrycket är att det inte finns så mycket information på första sidan – vilket dock 
varken ger till eller från för förtroendet. ”Det finns ingen knapp för produkter – om man nu 
ens kan beställa här”. Bra bilder. Han säger även att det är ”irriterande med slideshows” men 
samtidigt tycker han att det är snyggt gjort med den rörliga grafiken. Han upplever att 
upplägget på sidan blir bättre ”när man väl kommer in”. Han får ett förtroende för webbsidan 
och kan tänka sig att handla från sidan – till och med hellre än i affären. Förtroendet grundas i 
det här fallet mycket på att företaget är känt. Något som han upplevde som positivt var att 
webbsidan hade ett dressing room där användaren kunde välja sin egen kroppsform för att 
sedan prova kläder på webben – ”man kan se så man köper rätt grejer”.  

Övriga kommentarer: Testperson 2b tycker att det första intrycket av en webbsida är mycket 
viktigt. För att han ska handla krävs det att webbsidan har bra säkerhet, bra information, bra 
priser och betalningsmöjligheter. ”Förtroendet är ganska viktigt för ett eventuellt köp men jag 
skulle samtidigt inte handla om jag inte hade fullt förtroende för företaget och webbsidan”. 
Han har inte reflekterat över om layouten påverkar förtroendet men tror i så fall att detta sker 
omedvetet. Att det finns fotografier på webbsidorna är viktigt för informationens skull men 
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det påverkar inte hans tillit. Han tycker att användbarheten på en webbsida är viktig, ”en dålig 
webbsida går man ju ut ur ganska fort”. ”Det måste vara tydligt vad man ska göra och hur 
man gör det. DIREKT man kommer in”. För att han ska handla ska det finnas information om 
produkterna och fraktkostnader. Han tycker dock inte att det är så viktigt att det finns 
information om själva företaget.  

”Jag fick mest förtroende för Tailor Online – grundat enbart på webbsidan. Det fanns mycket 
information om storlekar och mycket bilder vilket var bra. Men eftersom HM är mest känt så 
har jag egentligen mer förtroende för dem”.  

De tre största faktorerna som påverkar hans förtroende till en webbsida är; Användbarhet 
(snabbt och enkelt), Information och att det är ett känt företag. 

Testperson 3b  

Bakgrund: Kvinna 47 år, kokerska. Har bredbandsuppkoppling och sitter i en timme i snitt 
på Internet per dag i hemmet. På arbetet beställer hon varor via Internet cirka två timmar i 
veckan. Hon har aldrig handlat via Internet ensam, dock beställt en resa tillsammans med en 
annan person och då betalat med dennes kort vid bokningen. Orsaken är att hon bara ”inte 
börjat”. 

Webb 1: www.zoovillage.se – känner inte till företaget sedan tidigare. Hennes första intryck 
av sidan är att den är ”ganska rörig, mycket intryck” men hon spekulerar om orsaken ”men 
det är ju för att jag inte är van”. Hon kan inte svara på om hon känner förtroende för 
webbsidan och kommenterar med att ”kan inget sedan tidigare”. På frågan om hon kan tänka 
sig att handla från sidan säger hon att ”det beror på frakt och sånt, sen är det lite dyra kläder 
och inte min stil”.  

Webb 2: www.hm.se – Hon känner till företaget i och med att de har butiker runt om i landet 
och har postorder men har inte besökt deras webbsida förr. Om Hennes & Mauritz webbsida 
säger hon ”betydligt lugnare, men man hittar inte vart man ska gå”. Användbarheten är viktig, 
”man ska hitta dit man ska”. Hon känner ett förtroende för webbsidan och skulle kunna tänka 
sig att handla här.  

Webb 3: www.tailoronline.com – känner inte till företaget sedan tidigare. Första 
kommentaren var ”jag skulle fort gå tillbaka till hm”. På frågan om hon får ett förtroende för 
företaget svarar hon följande ”ja det ser ju seriöst ut, men jag vet inte om jag skulle handla 
här. Tråkiga grejer. Nej för dyrt. Vill känna på sakerna när jag handlar. Det ser så 
gammalmodigt ut. 

Övriga kommentarer: Det företag vars webbsida testperson 3b fick störst förtroende för och 
skulle välja att handla från var Hennes & Mauritz, ”för att jag känner igen dem”. ”Zoovillage 
var ju också bra men lite för gryllig och ungdomlig för mig”. Vad som avgör om hon ska 
handla på en webbsida, eller inte, är ”mycket pris”. Förtroendet tycker hon är väldigt viktigt 
för ett eventuellt köp. Om hon känner till företaget sedan tidigare är det ”en trygghet” men 
inget måste. ”Man tror att det är seriöst om det är känt”, ”HM kände jag mer förtroende för att 
det är något jag känner igen”. Andras erfarenheter lägger hon stor vikt på för ett, eventuellt, 
framtida köp via Internet. Om fotografier på produkterna, och fotografiernas kvalité, har 
någon inverkan på förtroendet säger hon följande ”ja mycket, det ska vara i färg först och 
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främst och så ska man se produkten ordentligt”. På frågan om färgerna kan påverka 
förtroendet säger hon ”svårt, kan det ha, färgerna ska tilltala”.  

De tre största faktorerna som påverkar hennes förtroende till en webbsida för elektronisk 
handel är; ”att jag känner till företaget”, att det är bra användbarhet på sidan och att 
webbsidan är ”fin”.  

Grupp C – Elektronik 

Testperson 1c  

Bakgrund: Kvinna 30 år, Mediedesigner. Är ständigt uppkopplad i och med att hon arbetar 
vid datorn i sitt yrke så i snitt sitter hon 5 timmar om dagen på Internet. Hon har handlat via 
Internet fem gånger de senaste 12 månaderna och då fotografier från en bildbyrå, böcker och 
sytillbehör. 

Webb 1: www.netonnet.se – Testperson 1c har besökt sidan tidigare men har inte handlat från 
webbsidan förr. Förts intrycket är att den ”känns som om de har mycket saker, mycket 
produkter”, hon säger att hon gärna hade sett webbsidan lite renare, ”den är för gryllig”. Om 
användbarheten säger hon att ”Hur gryllig den än är så hittar jag det jag söker”. Hon upplever 
att det är för mycket information om produkterna på första sidan, hon hade hellre sett en 
knapp ”läs mer” (vilket det redan finns men att hon nu tänker ”vad kan jag möjligtvis vilja 
veta mer?). Kommentaren på sidans färger är att ”det känns inte så sobert, inte så klassiskt”, 
vilket hon upplevde negativt på förtroendet. Hon känner trots det ett förtroende för sidan och 
skulle kunna tänka sig att handla här.  

Webb 2:  www.elji.se – Har varken besökt webbsidan förr eller känner till företaget sedan 
tidigare. Första kommentaren är att det ”finns inte ens en bild! Vem i hela friden köper en 
mobiltelefon utan bild!?” Hon säger att hon inte skulle handla en produkt om hon inte får se 
en bild, trots att hon vet hur den ser ut sedan tidigare ”man vill ju veta att det blir rätt”. 
Företagets logotyp upplever hon ser ut som för ett bussbolag istället för en elektronik 
försäljare vilket påverkar negativt på förtroendet. ”Företagets profil skall gå hand i hand med 
företagets "själ", annars blir det inte trovärdigt. Det är inte kul med jordgubbar som smakar 
lakrits så att säga. även om lakrits är gott.” 

Hon anser att kontaktuppgifterna inte kändes bra och att hon inte kunde tänka sig att handla 
från webbsidan. ”Tipsa en kompis” knappen kändes oseriöst, ”okej om det hade varit en 
tävling men inte som det är nu”. Sidan ”känns väldigt, väldigt blek, förstår den inte”. Bilderna 
som finns på sidan tycker hon inte känns konsekventa vilket känns oprofessionellt, ”några 
bilder är frilagda, några inte”. I en relativt stor ruta på första sidan där det står ”Väder”, vilket 
hon inte förstår vad den har med sidan att göra och kommenterar ”du ser – bussbolag!”.  

Webb 3: www.elgiganten.se – Har inte besökt webbsidan förr men känner till företaget, ”det 
finns på orten”. Att hon får ett förtroende beror mycket på att ”butiken finns i verkligheten”, 
bland annat på orten där hon bor. Hennes första kommentar är ”Det kanske inte går att göra en 
sån här sida utan att den blir plottrig”. Hon uppmärksammar att det finns två menyer med 
likadant innehåll vilket hon tycker är onödigt ”bort med den blå, det hade blivit mycket 
stilrenare då”, ”Det är viktigt att den känns ren”. Testperson 1c hade kunnat tänka sig att 
handla från sidan ”för att jag vet vad Elgiganten är – framför allt!” .  
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Övriga kommentarer: Den webbsida testperson 1c kände mest förtroende för var Netonnet. 
Hon kommenterar med att hon inte vet varför egentligen men att hon hade valt att handla här 
av de tre som hon nu tittat på. För att fastställa ett förtroende tittade hon först på 
möjligheterna att kontakta företaget och det fanns det många av – vilket påverkade förtroendet 
väldigt positivt. ”Har de så många sätt så kan de inte komma undan” säger hon skämtsamt. 
Hon kan tänka sig att handla från en webbsida som hon inte känner till sedan tidigare men ser 
helst att företaget är känt. Om det är en okänd sida är det hur pass seriös sidan känns som 
avgör. Att den är svensk är också till fördel eftersom det då är lättare att få tag på personerna 
om det skulle behövas. Något som gör att hon inte handlar från en webbsida är om det finns 
stavfel, ”känns oseriöst, okunnigt. Kan de inte stava kan de förmodligen inte leverera felfritt 
heller”. Om andras rekommendationer säger hon att det är viktigt från folk hon känner men 
lägger ingen viktigt vid rekommendationer som finns från andra kunder på själva webbsidan, 
”det kan de ju lika gärna lägga dit själva”. På frågan vad som avgör om hon ska handla eller 
inte svarar hon ”Det som avgör är om jag får ett förtroende för företaget eller inte”. Om 
användbarheten säger hon att ”den är jätteviktig – fyller inte sitt syfte om folk inte hittar”. 
Men hon vet själv hur det kan vara att designa webbsidor ”det är lätt att gå ifrån 
användbarheten för att det ska bli snyggare”.  

De tre största faktorerna som påverkar hennes förtroende till en webbsida för elektronisk 
handel är; produkternas/tjänsternas varumärke (”känner jag igen dem?”), enkel/välarbetad 
form och bra kontaktmöjligheter.  

Testperson 2c  

Bakgrund: Kvinna 19 år, Studerande. Har bredbandsuppkoppling i hemmet och spenderar 
cirka 30 minuter per dag på Internet i snitt. Hon har aldrig handlar via Internet förr därför att 
hon ”inte har behövt någonting”.  

Webb 1: www.elji.se – Hon känner inte till företaget sedan tidigare. Hennes första intryck är 
att den är ”ganska epig. Tråkiga färger. För lite information, inga bilder”. Hon kan inte svara 
på om hon får ett förtroende för företaget och svarar ”nja, kanske” på frågan om hon kan 
tänka sig att handla från sidan. 

Webb 2:  www.elgiganten.se – Hon känner till företaget sedan tidigare eftersom det finns 
bland annat på orten där hon bor men har inte besökt webbsidan förr. Första intrycket är ”ser 
bättre ut än den förra”, ”lättöverskådligt, bra bilder, ser priset tydligt”. Hon känner förtroende 
för företaget och skulle kunna tänka sig att handla från sidan, mycket för att ”de har en affär 
så nära så man vet att man kan få tag i dem. Det är ju som känt”.  

Webb 3: www.netonnet.se – Känner till företaget men minns inte om hon personligen varit in 
på sidan förr. Första intrycket är ”lättöverskådligt, bra bilder, lite tråkigare färger än på förra, 
enkel”. Hon har ett förtroende för företaget och skulle kunna tänka sig att handla här.  

Övriga kommentarer: Hon tycker att det är viktigt att det finns kontaktuppgifter på sidan. På 
frågan om det första intrycket har betydelse på tilliten svarar hon att det är ”mellan viktigt, 
måste finnas så man kan ringa dem. Hur själva sidan ser ut spelar inte så stor roll”. Hon tycker 
inte att färgerna spelar någon roll för förtroendet. Det företag som hon kände mest förtroende 
för och därför skulle välja att handla från är Elgiganten – ”för att de är kändast enligt mig”. 
Det som avgör om hon skulle handla från en sida eller inte är om det är ”bra priser, att man får 
tag i dem om något blir fel. Garantier, frakt och sånt ska stå tydligt”. Förtroendet är rätt så 

 16

http://www.elji.se/
http://www.elgiganten.se/
http://www.netonnet.se/


viktigt för ett eventuellt köp. Hon lyssnar även på vänner och bekantas erfarenheter och 
rekommendationer. På frågan om fotografier på produkter har någon betydelse för förtroendet 
svarar hon ”ja, det gör att det ser mer påkostat ut”.  

De tre största faktorerna som påverkar hennes förtroende till en webbsida för elektronisk 
handel är; Rekommendationer från andra, att det är ett känt företag och att det är hög 
användbarhet (”tydligt så man förstår vad man ska göra”).  

Testperson 3c  

Bakgrund: Man 52 år, truckförare på industri. besöker Internet 3 gånger i veckan cirka 45 
minuter per gång. Har handlat via Internet fyra gånger under de senaste 12 månaderna och då 
resor, dammsugare och annan elektronik. Handlar även aktier via sin bank på Internet.  

Webb 1: Testperson 3c tittade först på www.elgiganten.se. Han känner till företaget sedan 
tidigare och har besökt webbsidan förr. Han har aldrig handlat på elgiganten via Internet men 
dock i butiken som finns på orten (där han bor). Att butiken även finns här i närheten gör stor 
inverkan på tilliten, ”om något blir fel så vet man var de finns”. Om hans första intryck av 
sidan säger han följande; ” Bra. Extrapriserna, rean på sidan om som syns tydligt. Väldigt lätt, 
bra utförd. Lätt att hitta om man vill läsa mer om produkterna.” Att det finns två menyer, en 
diagonalt och en horisontellt, med samma innehåll tycker han är onödigt, ”Räcker med en. För 
ögats skull så blir det för mycket”. Han säger att han känner förtroende för företaget och kan 
tänka sig att handla här. Dock har han inte fullt förtroende för dem. Han berättar att en vän 
besökt butiken för att ta del av erbjudandet ”köp en dator få en cykel på köpet” men att cykeln 
var slut trots att vännen var tidigt ute. Han har även hört andra incidenter då varor som legat 
ute på annons har heller inte funnits och han har blivit erbjuden en likvärdig eller bättre (och 
dyrare) istället. Andras rekommendationer och erfarenhet spelar in på tilliten till företaget. 
Han läser även rekommendationer som finns på Internet, som är skrivet av kunder som redan 
provat produkten.  

Webb 2:  Andra webbplatsen, testperson 3c tittar, på är www.netonnet.se. Han känner till 
företaget, har besökt webbsidan förr och har även genomfört ett antal köp här. Han känner 
förtroende för sidan och kan tänka sig att handla här igen, ”speciellt när de lockar med fri 
frakt” tillägger han. Han berättar att de har bra uppföljning, de håller en nära kontakt via mejl 
om varans leveransstatus vilket höjer förtroendet. Att företaget dessutom är känt inverkar 
även det positivt på förtroendet, ”om det hade varit ett okänt företag hade jag nog tagit mig en 
funderare - men det utesluter inte köp”. Han lämnar heller inte ut kortnumret om det inte är ett 
känt företag. Testperson 3c upplever för övrigt att det är bra användbarhet på sidan. 

Webb 3: Den sista webbplatsen testperson 3c får titta på är www.elji.se. Han känner inte till 
företaget sedan tidigare och har inte besökt webbsidan förr. Hans första intryck är att det är 
för små bilder och liten text, ”det blir svårt att läsa”. Han har inte fullt förtroende för företaget 
men han skulle kunna tänka sig att handla från sidan om de har något han verkligen behöver 
(skulle inte ge ut kontonumret dock). Han har inte lika stort förtroende för detta företag 
eftersom de inte är kända. Elgiganten har bättre upplägg också. Sen upplever han det som 
negativt att de flesta produkter saknar bilder, ”de tappar säkert många kunder på det…man 
vill ju se varan om man ska köpa den…det var väldigt konstigt”.  

Övriga kommentarer: Testperson 3c hade störst förtroende för Netonnet, ”dels för att det är 
ett känt företag men även för att handlat där tidigare och det gick bra…Det var stora fina 
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bilder, bra information och lätt att hitta på sidan”. Testperson 3c upplever inte att färgerna 
spelar så stor roll för förtroendet. ”Men det får gärna vara en klar färg som gör sidan fräsch”. 
Det får inte vara för ”dassiga”, för mörka eller för skrikiga färger. Det viktigaste är dock att 
texten går att läsa, ”det får inte vara för små bokstäver eller att bakgrunden tar över”. Han 
tycker att förtroendet är väldigt viktigt för ett eventuellt köp, ”kan man inte få ett förtroende 
så blir det nog inget köp i slutändan”. Han berättar att det är en klar fördel om han känner till 
företaget sedan tidigare men att det inte är ett måste. Om det är ett okänt företag är det viktigt 
att det finns mycket information på webbsidan, om företaget, produkterna och hur du handlar. 
Det första intrycket är också viktigt, ”det ska locka till att leta, titta och söka information”. 
Fotografier på en sidan som säljer varor via Internet är väldigt viktigt ”men är bilderna av 
dålig kvalitet är det nästan bättre att vara utan”, eftersom det har en negativ inverkan på 
förtroendet. Användbarheten på sidan är också viktigt, ”man is ju inte gå dit igen om den är 
svår att jobba med”. ”Det ska vara lätt att förstå och att läsa, det är viktigt”.   

De tre största faktorerna som påverkar förtroende, hos testperson 3c, till en webbsida för 
elektronisk handel är; andras rekommendationer, om det är ett känt företag påverkar det 
positivt och att sidan ska ha bra användbarhet. 

Faktorer som påverkar tilliten i e-handel 
 
Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat. Syftet med rapporten var att ta reda på 
om och i så fall vilka faktorer som påverkar tilliten i det första intrycket av en webbsida. För 
att resultatet ska vara relevant bör användarna först och främst anse att tilliten spelar roll för 
ett eventuellt köp, såhär kommenterade testpersonerna frågan;  
 

”Vad som avgör köpet är priset men förtroendet är väldigt viktigt. Jag skulle inte 
handla om jag inte hade ett förtroende för företaget” 
 
(Testperson 1a) 
 
”Utan tillit – inget köp. Spelar ingen roll vilken summa”. 
 
(Testperson 2a) 
 
”Förtroendet är ganska viktigt för ett eventuellt köp men jag skulle samtidigt inte 
handla om jag inte hade fullt förtroende för företaget och webbsidan”. 
 
(Testperson 2b) 
 
” Det som avgör är om jag får ett förtroende för företaget eller inte [vad som avgör 
köpet]”. 
 
(Testperson 1c) 

 
Testpersonerna ombads att ange vilken av de tre webbsidorna de tittat på som de känt mest 
förtroende för och att berätta varför; 
 
A. Böcker; www.bokus.se valdes av två testpersoner och då med anledning att den såg mest 
professionell ut. Testperson 3a valde www.mareld.se av den anledningen att personen handlat 
där förr och att det fungerat bra.   
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B. Kläder; www.hm.se valdes av två av testpersonerna. Faktorer som avgjorde här var att 
Hennes & Mauritz är en känd klädkedja och att den finns i butiker, bland annat i 
testpersonernas hemort. Testperson 1b upplevde att webbsidan brast i fråga om användbarhet 
på första sidan men att företaget var känt uppvägde inför valet. Den tredje personen valde 
www.tailoronline.com men kommenterade med följande; 
 

”Jag fick mest förtroende för Tailor Online – grundat enbart på webbsidan. Det 
fanns mycket information om storlekar och mycket bilder vilket var bra. Men 
eftersom Hm är mest känt så har jag egentligen mer förtroende för dem”.  
 
(Testperson 2b) 

 
C. Elektronik; Testperson 2c fick mest förtroende för www.elgiganten.se av den anledningen 
att företaget var mest känt enligt testpersonen själv. www.netonnet.se valdes av de två 
resterande testpersonerna. Testperson 1c upplevde att sidan hade brister i layouten men valde 
att handla från denna sajt hellre än från www.elgiganten.se och www.elji.se. Varför kunde 
testpersonen inte riktigt svara på men kommenterade med att det fanns många 
kontaktmöjligheter till företaget, vilket upplevdes som positivt för förtroendet. Testperson 3c 
gjorde samma val men kommenterade med följande; 
 

”Dels för att det är ett känt företag men även för att handlat där tidigare och det 
gick bra…Det var stora fina bilder, bra information och lätt att hitta på sidan”. 
 
(Testperson 3c) 
 
 

Resultatet från undersökningen visade således på tre huvudfaktorer som påverkade 
testpersonernas tillit i det första intrycket av webbsidorna; Layout, Usability/utility och 
branding, varav den tredje kan räknas som yttre påverkan.  
 
Layout - Testpersonerna upplevde att en professionell webbsida ingav mer förtroende. Vad 
som uppfattades som professionell var dock en individuell upplevelse. Två av tre testpersoner 
omnämnde www.bokus.se som en ”professionell” webbsida. Något som uppfattades som 
negativt var om det fanns alltför många val på en webbsida - det är då svårt att veta hur du ska 
gå vidare för att hitta det du söker. CDON´s webbsida upplevdes som ”lite rörig” av 
testpersonerna, vilket både hamnar under kategorin Layout och under Usability. Om 
webbsidan är utformad på ett sätt att det är svårt för besökaren att hitta dit de vill är risken stor 
att användaren klickar sig vidare till en annan webbsida. Testperson 1a upplevde sidan så 
”extremt plottrig” att denne inte kunde stanna på sidan länge nog för att bilda sig en 
uppfattning huruvida personen kände förtroende för webbsidan eller inte – än mindre utföra 
ett köp. Testpersonen hade hellre först sett en ”välkommen till” - sida så besökaren förstår 
vart den kommit. Testperson 1c upplever att det är för mycket information om produkterna på 
www.netonnet.se, hon hade hellre sett en knapp ”läs mer” - vilket det redan finns men att hon 
nu tänker ”vad kan jag möjligtvis vilja veta mer?”. Om det första intrycket på en webbsida 
säger testperson 1b ”jätteviktigt”, ”Det ska kännas seriöst direkt. Inget får kännas osäkert”. 
Testperson 3 c menar att ”det första intrycket är också viktigt, det ska locka till att leta, titta 
och söka information”. 
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”Det kanske inte går att göra en sån här webbsida utan att den blir plottrig 
[www.elgiganten.se]” 
 
(Testperson 1c) 
 
”Stort och enkelt – sen kan man klicka sig vidare”  
 
(Testperson 1a) 
 
”Första intrycket är att den känns oprofessionell [www.mareld.se] l. Den ser ut som 
något man gjort i Word [ordredigeringsprogram]…….den inger inget förtroende 
alls, jag hade inte kunnat tänka mig att handla från sidan och hade inte stannat 
såhär länge om det inte hade varit för att den ingick i studien. Ingenting på 
webbsidan påverkar mitt förtroende positivt. Ger inget förtroende någonstans”. Hon 
säger vidare att ”den håller inte ihop”. 
 
”Den kändes professionell, det vill säga att den inte känns som ett ”hemmabygge”” 
 
(Testperson 2a) 
 
”känns inte seriöst och så säljer de dyra märken, känns inte pålitlig 
[www.tailoronline.com]” 
 
(Testperson 1b) 
 
 
”Den måste vara mer stilren [www.tailoronline.com]” 
 
”Ren, uppstyltat, inte 2000 länkar vilket känns oseriöst….Snygg, stilren 
[www.hm.se]”  
 
”Gryllig, mycket länkar, text och bilder [www.tailoronline.com]. Förtroendet är inte 
så högt. Helhetsbilden är dålig” 
 
”Imagen på sidan är viktig” 
 
(Testperson 1b) 
 

Färger - Färgerna tillskrivs ofta egenskaper, färgen blå förknippas exempelvis ofta med 
seriositet (bland annat i den svenska kulturen). Det finns många uppfattningar om huruvida 
färger skulle påverka oss människor på olika sätt. Vissa färger tilltalar vissa människor men 
valet av färger på webbsidorna och graden av tillit hos testpersonerna visade inget samband i 
undersökningen. Testperson 3c menade exempelvis att färgerna inte spelade så stor roll för 
förtroendet. ”Men det får gärna vara en klar färg som gör sidan fräsch”. Det får inte vara för 
”dassiga”, för mörka eller för skrikiga färger. Det viktigaste är dock att texten går att läsa, 
”det får inte vara för små bokstäver eller att bakgrunden tar över”. Vidare säger testperson 3c 
att användbarheten på sidan är viktigt, ”man is ju inte gå dit igen om den är svår att jobba 
med”. ”Det ska vara lätt att förstå och att läsa, det är viktigt”.  Testperson 1c tycker följande 
om färgerna på www.netonnet.se; ”det känns inte så sobert, inte så klassiskt”, vilket hon 
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upplevde negativt på förtroendet men tillägger ”Hur gryllig den än är så hittar jag det jag 
söker”. Testperson 2c svarar följande på frågan om färgerna på en webbsida kan påverka 
förtroendet ”svårt, kan det ha, färgerna ska tilltala” 

”Blått kanske är en bra färg, vad vet jag. Det är ju sånt där som sker omedvetet” 
 
(Testperson 2b) 
 
”Den blågrå färgen tycker jag känns professionell [www.bokus.se]. Det är bra 
balans, färgerna går igen i loggan” 
 
(Testperson 2a) 
 
”De [www.hm.se] skulle kunna ha vilken färg som helst [eftersom de är så kända]” 
 
”Den hade behövt mindre färg. Det är ju i och för sig blått och blått är ju annars 
förtroendeingivande – var bara blandat med så mycket annat 
[www.tailoronline.com]”.  
 
(Testperson 1b) 
 

Fotografier - Om fotografier på sidan verkar åsikterna vara genomgående – finns det 
fotografier bör det vara av bra kvalitet – annars påverkar det förtroendet negativt. Testperson 
3b säger följande ”det ska vara i färg först och främst och så ska man se produkten 
ordentligt”. Testperson 3c menar att det är väldigt viktigt med fotografier på en sida som 
säljer varor via Internet ”men är bilderna av dålig kvalitet är det nästan bättre att vara utan”. 
Testperson 1b delar även denna åsikt och menar att fotografiernas kvalitet på exempelvis 
www.tailoronline.se påverkar negativt på förtroendet – ”ser ut som hemmatagna bilder, inte 
seriöst”. Testperson 1b tyckte även fotografier var viktigt eftersom denne ville se 
produkterna. Testperson 2b reagerade också på fotografiernas kvalitet och de tecknade 
bilderna på www.tailoronline.se och menar att ”det är epigt”. Testperson 2b ansåg att 
fotografier på webbsidorna är viktigt för informationens skull men att det inte påverkar hans 
tillit. Www.elji.se saknade fotografier på ett antal produkter om detta säger testperson 1c 
”finns inte ens en bild! Vem i hela friden köper en mobiltelefon utan bild!?” På frågan om 
fotografier på produkter har någon betydelse för förtroendet svarar testperson 2c följande ”ja, 
det gör att det ser mer påkostat ut”.  
 
Användbarhet – Användbarheten på sidan upplevdes som en viktig punkt redan i det första 
intrycket. Förstår inte användaren hur denne ska gå tillväga så är risken stor att denne lämnar 
sidan. Som Jacob Nielsen säger ” There's no such thing as a user reading a website manual 
or otherwise spending much time trying to figure out an interface.” (Nielsen. J, 2003). 
Användbarheten kan även påverka tilliten i och med att en sida med låg användbarhet kunde 
uppfattas som oseriös. Om testperson 1a inte får ett bra första intryck klickar hon snabbt bort 
sidan och tillägger att konkurrensen på Internet är hård. Testperson 3c tyckte att det var för 
små bilder och texter på www.elji.se ”det blir svårt att läsa”. Att många av produkterna 
dessutom saknar bild helt upplevdes som negativt och kommenterar med att ”de tappar säkert 
många kunder på det…man vill ju se varan om man ska köpa den…det var väldigt konstigt”.  
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”Känns oseriöst att ett företag som säljer så dyra kläder har så låg användbarhet” 
 
(Testperson 1b) 
 

”En dålig webbsida går man ju ut ur ganska fort….det måste vara tydligt vad man 
ska göra och hur man ska göra det. Direkt man kommer in” 

(Testperson 2b) 

”Användbarheten på sidan är väldigt viktig så man förstår vad man ska göra” 

(Testperson 1a) 

Information - Några testpersoner nämnde informationen som en viktig punkt. Det bör dels 
finnas uppdaterad information på sidan och att ska vara lätt att hitta kontaktuppgifterna. Jacob 
Nielsen menade att det spelar ingen roll om någonting är lätt att använda om det inte är vad 
användaren ville ha och tvärt om. Testperson 2c säger följande om saken; ”måste finnas så 
man kan ringa dem. Hur själva sidan ser ut spelar inte så stor roll”. Testperson 1a menar att 
det kan påverka tilliten positivt om det finnas aktuella varor på sidan, gärna på förstasidan. 
 
Branding – Den sista men kanske även den starkaste faktorn som påverkar tilliten i det första 
intrycket var branding. Känner användaren igen företaget hamnar tilliten direkt på en högre 
nivå än hos en webbsida för ett helt okänt företag – om företaget har ett gott rykte vill säga. 
Att ett företag är känt behöver nämligen inte betyda att det är känt för något positivt. 
Testpersonerna hade generellt högre tillit till företag de redan kände till, att företaget även 
fanns som en ”riktig” butik förstärkte förtroendet ytterligare. Överlag valde testpersonerna 
webbsidor för företag de kände till sedan tidigare (som vilka de fick mest förtroende för). 
Testpersonerna ville vara säkra på att kunna få kontakt med företaget om någonting går fel, 
finns företaget även på orten skapas en större trygghet och tilliten ökar. Exempelvis så trots 
brister i de två första punkterna, användbarhet och layout, vägde faktorn att klädkedjan 
Hennes & Mauritz var mycket känt över för Testperson 1b som fick/hade förtroende för 
företaget. Testperson 2a berättar att om denne ska handla via Internet är det viktigt att det är 
ett företag denne känner till. Testperson 3c menar att det är en klar fördel om denne känner till 
företaget sedan tidigare men att det inte är ett måste. Om det är ett okänt företag är det viktigt 
att det finns mycket information på webbsidan, om företaget, produkterna och hur du handlar. 
Testperson 3c fick inte fullt förtroende för webbsidan www.elji.se - mycket beroende på att 
företaget inte är känt (för testperson 3c). 
 

”Om det hade varit ett okänt företag hade jag nog tagit mig en funderare - men det 
utesluter inte köp” 
 
(Testperson 3c) 
 
 
”Märket spelar roll, men ibland kan man inte lita på dem heller” 
”Det finns aldrig en hundra procents garanti vid handel på Internet”. 
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”[Att företaget ska vara känt är inget måste men] om det är känt är det lättare att 
man handlar där”  
 
 (Testperson 1a) 
 

”Man tror att det är seriöst om det är känt” 

(Testperson 3b) 

”De [Elgiganten] har en affär så nära så man vet att man kan få tag i dem. Det är 
ju som känt”.  

(Testperson 2c) 

Andras erfarenheter – Ett antal testpersoner värderar även andras erfarenheter och 
rekommendationer – om det kommer från människor de känner. Rekommendationer på 
webbsidorna från okända personer påverkar inte förtroendet. Endast en testperson angav att 
denne läste rekommendationer som är skrivna av andra kunder. De flesta ansåg att dessa 
kunde lika gärna vara skrivna av företaget själva, och som Jens Riegelsberger och M. Angela 
Sasse 2001 skriver i artikeln Trustbuilders and Trustbusters har det ingen funktion alls att ett 
företag själva försäkrar att de är seriösa. De menar även att oerfarna Internetanvändare ofta 
förlitar sig främst på rekommendationer från andra, hur känd butiken är och dess rykte, vilket 
även vissa kommentarer från testpersonerna i undersökningen visade på.  
 
Diskussion 
 
Konkurrensen på Internet är stenhård. Det finns otaliga webbsidor inom samma bransch som 
vill samma sak – att locka besökare till sidan och att få sälja. Att en användare hittat till din 
sida är ingen garanti för att denne stannar kvar. Det är därför viktigt att göra ett gott intryck på 
besökaren från första stund. Studien utmynnade i ett antal faktorer som kan vara till hjälp för 
dig som vill skapa en förtroendeingivande webbsida. Dessa faktorer kan delas in i tre större 
huvudområden; Layouten, Användbarheten och Branding. 
 
I det första intrycket kan användbarheten på sidan vara en kritisk punkt. Förstår inte 
användaren hur denne ska gå till väga finns det gott om andra sidor där personen kan hitta det 
denne söker istället. Att användbarhet kan inge förtroende blir som tydligast i dess frånvaro. 
Användaren förväntar sig att en webbsida ska ha bra användbarhet, när denna punkt brister 
kan användarens tillit till sidan och företaget sjunka. Som Jens Riegelsberger och M. Angela 
Sasse skriver i artikeln ”Trustbuilders and Trustbusters” kan gränssnittsdesignen lätt skapa 
misstanke genom dålig användbarhet. Användbarheten är även viktig på så sätt att användaren 
måste förstå hur denne ska gå till väga för att hitta det den söker – annars lämnar de som sagt 
sidan.  
 
Studien visade på att om företaget, vars webbsida testpersonerna besökte, var känt hamnade 
dennes tillit automatiskt på en högre nivå än vid besök på en helt okänd sida – om företaget 
har ett gott rykte vill säga. Hur känt ett företag kan alltså påverka tilliten till en webbsida från 
första stund. I vissa fall kan ”branding” även kompensera att webbsidan har låg användbarhet, 
brister i informationen och inte känns professionell – och användaren känner då förtroende för 
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företaget i alla fall. Testpersonerna såg även gärna att företaget fanns på orten. Detta eftersom 
de värderade möjligheten att kontakta företagen om något blir fel. Användarna i studien 
värderade även andras erfarenheter och rekommendationer när de skulle handla via Internet.  
Om rekommendationer på sidorna är de flesta av testpersonerna eniga – det påverkar inte 
förtroendet. Anledning till detta var att de upplevde att det inte finns några garantier för att det 
inte är företagen själva som skrivit rekommendationerna.  
 
Undersökningen visar tendenser på att den grafiska utformningen på sidan faktiskt spelar roll, 
om än omedvetet. Layouten kan påverka förtroendet genom att användaren även här 
omedvetet förväntar sig en hög kvallitet i webbsidans utformning. De flesta av testpersonerna 
angav ”professionell utformning” som en tillitshöjande faktor. Vad som definierar en 
professionell sida kan vara att den inte upplevs som ”plottrig”, att eventuella fotografier håller 
hög kvalitet och att det finns den information som användaren förväntar sig. Det bör finnas 
tydliga uppgifter om produkterna och hur man kontaktar företaget. Webbsidan bör även gå 
hand i hand med företagets profil. 
 
Färger tillskrivs ofta egenskaper och sägs påverka oss människor på olika sätt. Hur färger 
påverkar tilliten kan dock vara osagt. Det krävs en större studie som fokuserar mer på 
fenomenet färg och hur det påverkar oss för att kunna fastställa om detta påverkar förtroendet 
eller inte. I undersökningen nämnde två respondenter dock att den blågrå färgen på Bokus 
webbsida kändes förtroendeingivande. Kanske är dämpade färger mer förtroendeingivande – 
men hur vi uppfattar färger kan även vara en väldigt individuell upplevelse. 
 
Studien utgick från att testpersonerna skulle titta på olika webbsidor för att bestämma sig 
vilken de i slutändan helst skulle handla från – baserat på förtroendet till webbsidan. Men 
eftersom användaren endast ingick i en fiktiv situation kan detta påverka graden av tillit – i en 
fiktiv situation är tilliten inte lika viktig.  
 
Studien utmynnade i ett antal riktlinjer för utformning av en förtroendeingivande webbsida 
och som även kan stödjas av tidigare forskning. Kom dock ihåg att alla människor är olika. I 
all reklam och kommunikation är det viktigt att veta så mycket som möjligt om sin specifika 
målgrupp för att nå fram. Det är exempelvis svårt att skapa en webbsida som tilltalar alla. Gå 
istället ut till din specifika målgrupp och ta reda på vad som de tycker är viktigt och vad dessa 
riktlinjer betyder för dem. Vad värderar de? Vilken information vill just de hitta på webbsidan 
och vilka färger tilltar dem?  
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Fortsatt forskning 
 
I fortsatt forskning kan det vara intressant att titta närmare på hur och om färger påverkar 
användarens tillit till en webbsida eller om detta endast är individuella upplevelser.  
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Appendix 
 
Frågor till Design Walkthrough 
 
FÖRE 
Hur lång tid spenderar du på Internet per dag i snitt? (Hör erfarenhet och större eller mindre 
tillit ihop?) 
 
Hur ofta har du handlat via Internet de senaste 12 månaderna? (Hör erfarenhet och tillit 
ihop?) 
 
Om ja, vilken typ av varor och tjänster köper du via Internet? 
 
Om nej, varför? 
 
Tänk dig att du behöver X. Du går in på tre webbsidor som säljer den produkten för att sedan 
bestämma dig vilken du vill handla från.  
 
UNDER 
Känner du till företaget sedan tidigare? (Spelar branding in?) 
1. 
2. 
3. 
 
Har du besökt denna webbsida tidigare? (Spelar igenkänning någon roll?) 
1. 
2. 
3. 
 
Såg den ut såhär när du besökte den? (Spelar igenkänning någon roll?) 
1. 
2. 
3. 
 
Har du handlar från denna webbsida tidigare? (Spelar genomförandet av köp någon roll?) 
1. 
2. 
3. 
 
Vad är ditt första intryck av sidan? 
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1. 
2. 
3. 
 
Känner du förtroende för företaget? 
1. 
2. 
3. 
 
Skulle du kunna tänka dig att handla från denna webbsida? 
1. 
2. 
3. 
 
EFTER 
Vilken webbsida kände du mest förtroende för? 
Varför? 
 
Vad avgör om du ska handla från webbsidan eller inte? 
 
Hur viktigt är förtroendet för ett eventuellt köp? 
 
Vilka faktorer får dig att lita på en försäljare via Internet? 
 
Är det viktigt att du känner till företaget sedan tidigare? 
 
Hur viktigt tycker du att det första intrycket är, med åtanke att du ska handla från sidan? 
 
Hur viktigt är andras rekommendationer 

- från vänner 
- på webbsidan (okända människor) 

 
Har fotografier på produkten någon betydelse för förtroendet? 
 
Har fotografiernas kvalité någon betydelse för förtroendet? 
 
Har valet av färgerna på sidan någon betydelse för förtroendet? 
 
Har användbarheten på sidan någon betydelse för förtroendet? 
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Vilka är de tre största faktorerna som påverkar din tillit till en webbsida för elektronisk 
handel? 
 
Webbsidor i undersökningen – Visa små bilder! 
 
A. Böcker 
 
http://www.cdon.com 
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http://www.mareld.com 

 
 

 
http://www.bokus.com/se/ 
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Kläder 
 
http://www.hm.com 
 

 
 
http://www.tailoronline.com  
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http://www.zoovillage.se

 
 
Elektronik 
 
http://www.netonnet.se 
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http://www.elji.se  

 
 
http://www.elgiganten.se
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	Fenomenet ”tillit” är vitt diskuterat inom sociologi-, social psykologi- och filosofilitteratur. Det finns kanske inte heller någon annan ensam variabel som påverkar mellanmänskligt- och gruppbeteende så fullständigt som tillit gör. Det har även föreslagits att samhället skulle kollapsa om inte tilliten fanns (Jones S & Marsh S, 1997). Tillit är, enligt moralfilosofen Anette Baier, när en människa vågar göra sig sårbar inför någon annan och då denne upplever att motparten inte kommer att utföra ofördelaktiga handlingar gentemot dig. Ett klimat av tillit underlättar vid samarbeten mellan människor och gynnar ömsesidigt omhändertagande (Frieman B et al, 2000). Luhmann menade att det finns en nära koppling mellan tillit och risk - utan risk skulle det inte finnas något behov till just tillit. Tillit kan ses som en kognitiv och social mekanism som hjälper oss att reducera komplexitet vilket i sin tur hjälper oss att resonera förnuftigt om möjligheterna i vår vardag och att hantera olika nivåer av osäkerhet och risker. Tilliten innebär en upplevd säkerhet vilket gör det möjligt att etablera starka och snabba kommunikationskanaler - vilket i sin tur medför en enorm reducering av kostnaderna för interaktion (Bergvall & Demblad, 2004).  
	 
	Tillit i elektronisk handel 
	Enligt Peter Keen är tillit grunden till alla handel. Det är tillit som bestämmer takten för etablering av elektronisk handel – inte tekniken (Bergvall & Demblad, 2004). Det kan finnas många anledningar att betvivla information som publiceras på Internet. Eftersom vem som helst kan lägga upp en webbsida kan det vara svårt att veta vad som går att lita, därför ökar även trycket på dem som innehar webbplatserna att skapa trovärdiga webbsidor.  
	Risken med handel via Internet kan minskas för potentiella kunder genom att säkerställa att de interagerar korrekt med systemet. Ökad igenkänning, teknologiskt och lagligt/reglerande lösningar kan minska den nuvarande motviljan hos e-handelskunder, men inte ta bort den helt. Tre strategier som e-handlare grundar sitt beslut om köp via Internet har identifierats; 1. Är försäljaren känd? 2. Hur mycket tjänar jag på att handla just här? 3. Hur stor risk har jag råd att ta? (Riegelsberger J & Sasse M. A, 2001). Det har föreslagits att människor-data gränssnittsdesign har signifikant inflytande på användares attityder och uppfattning om trovärdighet hos en leverantör (Roy et al, 2001). Samtidigt så har möjligheterna att bygga tillit hos oerfarna Internetanvändare genom gränssnittet visat sig begränsat. De förlitar sig främst på rekommendationer från andra, hur känd butiken är och dess rykte. Detta innebär att redan kända och etablerade företag har större chans att attrahera potentiella kunder. De måste dock möta användarnas förväntningar. Negativa upplevelser på en webbsida gör inte bara att användaren ratar webbsidan utan kan även leda till att hela deras uppfattning om företaget försämras, de berättar för sina vänner om upplevelsen och företagets rykte försämras - vilket har identifierats som en nyckelvariabel för att skapa tillit (andras åsikter). När det gäller mer erfarna användare är gränssnittet till mer hjälp. De har ofta byggt upp en repertoar över hur trovärdiga webbsidor bör se ut. De däremot kan tendera att bli en aning avtrubbade och därmed även handla från ”mindre pålitliga” webbsidor. Något som kan vara bra att tänka på för att skapa tillit är att vara öppen med information om fraktkostnader, information om produkterna, garantera skydd av personuppgifter, att ha en konsekvent och tydlig design och att ha en god Usability (användbarhet) på sidan, liknande andra etablerade webbsidor. Dock beror tilliten på fler faktorer än så, som personliga och kulturella faktorer (det kan till exempel vara en god idé att använda två skiljda gränssnitt för två olika målgrupper för att möta respektive grupps behov). Tilläggas ska även att dilemmat; att även andra, mindre seriösa bolag, kan följa samma riktlinjer för att skapa tillit på webben finns kvar. Att ett företag själva försäkrar att de är seriösa har ingen funktion alls (Riegelsberger J & Sasse M. A, 2001).   



