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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anita Radon för hennes underbara vägledning 

genom uppsatsens gång samt alla respondenter som tog sin tid och deltog i vår undersökning. 

Vidare skulle vi även vilja rikta ett tack till vår seminariegrupp som bidrog med konstruktiv 

kritik och givande diskussioner.  
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Sammanfattning 
Användningen av internet i vardagen har ökat under de senaste två decennierna. Som en form av 

marknadsföring är internet rätt ny och kan därmed medföra utmaningar för marknadsförare. För att kunna 

locka till sig kunder via internet samt behålla dem måste ett företags hemsida kunna tillfredsställa 

kunderna på olika sätt. Om en hemsida misslyckas med detta kan resultatet bli att kunderna avstår från att 

använda sig av en hemsida och använda andra företags hemsidor.  

 

Kunder använder idag resebyråer som finns på internet oftare. Men vad får kunden att ge sitt förtroende 

till en viss hemsida? Syftet med denna studie är att undersöka om kunders förtroende mot en resebyrå 

påverkas av resebyråns hemsida och vilken roll förtroendet spelar för kundernas beslutsprocess. För att 

undersöka detta syfte genomfördes en websurvey och intervjuer. Websurvey uppgick till 110 svar och 15 

personer valdes genom snöbollsurval för intervjuerna. Resultatet visar att kunderna påverkas av designen 

på ett sätt som avgör om kunden kommer investera tid och använda hemsidan eller inte. Efter att ha tagit 

sig förbi det första steget bestämmer kunderna huruvida en hemsida är pålitlig eller inte beroende på en 

uppsättning faktorer, inklusive men inte begränsat till säkerhet, information och navigering. Kundernas 

beslutsprocess påverkas av förtroende i ett senare skede när kunden utvärderar möjliga alternativ. Men när 

det gäller att välja en hemsida kan en kund välja att köpa en produkt från en webbplats som hen tidigare 

använt på grund av att hen redan har byggt upp tillit till hemsidan och därför avstår från att använda en 

okänd hemsida. På så sätt är förtroendet närvarande från tidigare erfarenheter och påverkar kunden i ett 

tidigare skede av beslutsprocessen. 

 

Nyckelord: Tillit, Resebyråer, E-handel, Kunder, Hemsidor, Design, Navigation, Säkerhet, 
Beslutsprocesser 
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Abstract 
Customers today use travel agencies that exist on the internet more frequently. However, what 

makes the customer trust a specific website? The purpose of this study is to examine if a 

customers’ trust towards a travel agency is affected by the agency’s website and the role trust 

plays in customers’ decision-making process. To examine this purpose a web survey and 

interviews were carried out. The web survey totals 110 responses and 15 people were selected 

through snowball sampling for the interviews. Results demonstrate that customers are affected 

by the design of the website in a way that it decides whether or not the customer will invest time 

and use the website. Furthermore, after getting past the first stage customers then decide whether 

or not a website is trustworthy depending on a set of factors including but not limited to security, 

information and navigation. The customers’ decision-making process is affected by trust in a 

later stage when the customer evaluates the possible alternatives. However when it comes to 

choosing a website, a customer might choose to buy a product from a website he/she has 

previously used due to already having built a trust towards the website and therefore refrains 

from using an unknown website. In that sense, trust is present from previous experiences and 

affects the customer in an earlier stage of the decision-making process. 

 

Keywords: Trust, Travel Agencies, E-commerce, Customers, Websites, Design, Navigation, 
Security, Decision-Making Process 
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Begreppslista 
Nedan följer en lista med definitioner av begrepp som används i denna studie. 

 

Tillit - En persons förväntan om hur 

trovärdig motparten är.  

 

Resebyråer - Företag som arrangerar och 

säljer resor.  

 

Beslutsprocesser - Processen innan ett 

komplicerat beslut tas.  

 

E-handel  - Handel över internet.  

 

Hemsida - En persons eller företags 

webbplats  

 

Design - Hemsidans formgivning.  

 

Navigering - Ta sig runt på en hemsida.  

 

Säkerhet - Låg risk för bedrägeri på internet 

vid köp av produkt/tjänst.  

 

Online - Ansluten till internet  

 

Offline - Inte ansluten till internet.  

 

Virtuell - Datorsimulerad 

 

Attityd - Reflektionen av individens 

framträdande föreställningar om beteenden.   

 

Fysisk - Verklig. 

 

Responstid - Tiden det tar för en hemsida 

att agera.  
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1. Inledning 

Det är dags att planera en resa inför sommarledigheten. Du sätter dig framför datorn och börjar 

leta efter resedestinationer på internet och ser att en resebyrå har ett bra erbjudande för att flyga 

till Spanien och du slår till! Innan beslutet tas är det ett antal faktorer som påverkar valet av resan 

och valet av resebyrån. Du kanske känner att det är svårt att leta efter flygbiljetter och boende 

själv eller att du kan lita på just den resebyrå som du valt mer än alla andra resebyråer med 

samma eller liknande erbjudanden. 

 

Så hur ser det faktiskt ut då innan beslutet tas? I denna digitaliserade värld vi lever i där man 

möts av en uppsjö av företag på internet där man enbart har en hemsida att utgå ifrån, hur ska 

man då kunna veta vilka man kan lita på? Vi börjar med att ta en titt på internet. 

 

Under dem senaste två decennierna har användning av internet i vardagen ökat (SCB, 2018). 

Därför har företag behövt anpassa sig till denna teknologiska utveckling för att inte hamna efter.  

Vid ett köp av en produkt på internet är det inte ovanligt att vara orolig över hur väl man kan lita 

på ett företag och att man blir påverkad av hemsidans utseende. 

Internet som en form av marknadsföring är rätt ny och kan medföra svårigheter som etablerade 

former av marknadsföring inte medför (Taylor & England, 2006). För att kunna attrahera och 

behålla kunder via internet behöver ett företag göra sin hemsida så lockande och enkel att 

använda som möjligt. Om företag misslyckas med detta kan det leda till att kunder helt enkelt 

vänder sig till något annat företags hemsida (Taylor & England, 2006). Hur påverkar det här 

resebyråer? 

 

Resebyråer har länge använts för inköp av paketresor och flygresor vilket var svårare förr än 

idag. I dagens samhälle är det enkelt att använda sig av internet för att leta fram olika 

erbjudanden för paketresor som omfattar flyg och boende för att sedan kunna välja det billigaste 

alternativet. Internetköp inom resebranschen har ökat och lett till att aktörerna måste övertyga 

kunderna om att just deras hemsida är enklast, tryggast och snabbast att använda (Von De Logt, 
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2017). Kunderna kan snabbt ändra åsikter och val av resebyrå genom att snabbt söka på andra 

aktörer på internet. Det är även möjligt för kunden att själv köpa flyg och boende separat direkt 

från olika hemsidor. Därför måste resebyråer övertyga kunden att välja just deras erbjudande. 

Vår uppfattning är därför att för resebyråer som driver sin verksamhet via internet är det viktigt 

kunna fånga kunden med sin hemsida.  

1.1 Tidigare forskning om tillit på internet och e-handel 

Företag kan numera arbeta med att skapa lojalitet hos sina kunder via internet. Begreppet för 

denna lojalitet benämns “e-lojalitet”. För att skapa e-lojalitet behöver kunden känna en tillit till 

det aktuella varumärket. I företagsekonomiska studier har tillit visat sig vara essentiellt för att 

skapa och bibehålla långvariga relationer med kunderna  (Ribbink et al, 2004). I dessa studier 

framgår det också att tillit ofta relateras till kundens sårbarhet - utan sårbarhet blir tillit irrelevant. 

 

Tillit på internet kan delas in i två kategorier enligt Xiling & XiangChun (2005), initial tillit och 

direkt tillit. Initial tillit är den tilliten som kunden får genom andra parter medan direkt tillit är 

när kunden själv använder sig av en hemsida och skapar sin egen uppfattning. Tillit är som en 

dynamisk process som  förstärks eller försvagas under kundens användning av en hemsida 

(Xiling & XiangChun, 2005). Xiling & XiangChun, (2005) nämner design av en hemsida som en 

viktig aspekt för en kund, då det är den generella processen kring hur kunden kan utföra det 

kunden vill på en hemsida. Det finns flera fördelar med en användarvänlig hemsida. En kund 

som besöker en hemsida för första gången skapar subjektiva antaganden, och hur en hemsida ser 

ut kan intressera kunder så att kunden vill utforska hemsidan mer. En hemsida kan även leda till 

minskad tillit genom till exempel icke funktionella länkar, icke konsekvent gränssnitt och 

utgången information (Xiling & XiangChun, 2005). Shankar et al (2002) skriver att tillit kan 

förloras snabbare jämfört med skapandet av tillit som tar längre tid. Några faktorer som gör att 

kunden snabbt kan  förlora tilliten till ett företag eller hemsida är komplex navigering på sidan, 

och otillgänglig kundtjänst. (Shankar et al, 2002). Därför är det viktigt att kundernas kriterier för 

att kunna lita på en hemsida möts. På hemsidan får kunden sin information för en specifik resa 

och genomför betalningen för sin resa. Det finns inga tydliga definitioner av hur en hemsida av 
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bra kvalitet är, istället finns det tre dimensioner som man bör ta hänsyn till (Wen, 2009). Dessa 

tre dimensioner är “system quality”, “information quality” och “service quality”. Om kunden 

känner att hemsidan exempelvis inte är responsiv kommer kunden att få negativa associationer 

och misstro dem andra funktionerna som hemsida erbjuder  (Lowry, Vance, et.al, 2008). Kunder 

letar efter fantasifull stimulans vid e-handel, de ser på hemsidans grafiska utseende och letar 

efter bilder med hög upplösning på det man söker (Álvarez, Martín, & Casielles, 2007).Vidare är 

det viktigt att även veta vad som motiverar kunder till att ta ett beslut på internet. 

 

Det som motiverar kunder att handla på internet enligt Katawetawaraks & Wang (2011) är flera 

faktorer. Dessa faktorer kan delas in i fyra olika kategorier varav information, bekvämlighet, 

utbud av produkter och tjänster samt att e-handel är effektivt. E-handeln är bekväm för kunder då 

det inte finns några öppettider vilket gör att de kan handla vid önskad tidpunkt. Kunder kan 

slippa stå i kö på e-handeln vilket kunderna anser vara en fördel (Katawetawaraks & Wang, 

2011). Vissa kunder väljer att handla på e-handeln för att undvika försäljare då de kan känna sig 

tvingade att köpa en viss produkt eller tjänst. Kunder anser att informationen som finns 

tillgänglig på internet är en fördel då det är möjligt att få tag på specifik information som 

möjligtvis inte går att få tag på från en försäljare i en fysisk butik. Med utbudet av informationen 

som finns kan kunder även enklare jämföra produkter eller tjänster med varandra. Kunder kan 

även jämföra priser snabbare och enklare vilket lockar dem att använda sig av internet från 

början. Med hjälp av recensioner från andra kunder angående en produkt eller tjänst kan kunder 

få insyn gällande något från en kunds perspektiv och inte en försäljares perspektiv. E-handeln 

erbjuder kunder ett större utbud då det går att handla främst produkter men även tjänster från 

hela världen. Förutom större utbud av produkter erbjuder e-handeln beroende på det som säljs 

lägre priser då det inte finns exempelvis mellanhänder i distributionskanaler. Dessa faktorer 

tillsammans motiverar kunder att använda sig utav e-handeln (Katawetawaraks & Wang, 2011).  
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1.1.1 Tidigare forskning kring faktorer som påverkar tillit 

En studie från 2014 visar att det finns en rädsla inom e-handeln kring inkräktande på ens 

integritet och att förlora kontroll över sin ekonomiska information (Laudon och Traver, 2014).  

E-handeln definieras som utbyte av transaktioner mellan individer och företag genom hemsidor. 

I utbytet som sker är det sex faktorer som lägger grunden för tillit till e-handeln. Säkerhet är 

första faktorn för kunden då kunden måste bli övertygad att det finns säkerhet på hemsidan och 

detta kan göras med exempelvis “Visa” eller “Mastercard” varumärket. Själva företagens 

varumärke påverkar kunden likväl då de har förutfattade åsikter kring hur ett företag ska agera. 

Kunden ska kunna söka sig fram på hemsidan, och dessutom ska fullständig information finnas 

på hemsidan. Informationen och hemsidan ska vara utformad så att det presenteras på ett sätt där 

en känsla av kvalité förmedlas (Yoon, 2002). Genom att hemsidan använder sig utav den senaste 

teknologin visar företaget att de hänger med i den senaste tekniken vilket påverkar kundens 

uppfattning av företaget positivt (Yoon, 2002).  

 

Sammanfattningsvis är det som skiljer vad tillit är till e-handeln och vad tillit är i verkliga fysiska 

butiker enligt Yoon (2002) att i verkliga butiker kan kunden känna och testa produkter samtidigt 

som kunden kan kommunicera med försäljare direkt. Tilliten påverkas också beroende på ifall ett 

företag har endast etablerat sig på internet eller om företaget finns på internet och har fysisk 

närvaro. Det är speciellt viktigt för företag som endast finns på internet att förmedla tillit om 

kunden inte har tidigare erfarenhet av företaget.  
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1.2 Problemdiskussion 

I dagsläget görs fortfarande undersökningar kring tillit kopplat till olika områden inom 

e-handeln. Exempel på dessa är undersökningar kring risk och tillit i koppling till betalsystem 

online (Liébana-Cabanillas, Higueras-Castillo, Molinillo och Montañez, 2019), olika typer av 

tillit i förhållande till kundbeteende online (Punyatoya, 2019) och hur antecedenter av tillit och 

tillfredsställelse främjar kundlojalitet i fysiska och virtuella affärer (Hung, Cheng & Chiu, 2019). 

Liébana-Cabanillas, Higueras-Castillo, Molinillo och Montañez (2019) kom fram till att det inte 

finns en direkt koppling mellan tillit och betalsystem online och att det är attityden och inte 

tilliten eller den uppfattade risken som avgör kundens val av betalsystem. Detta för att 

hypoteserna som tas upp i artikeln inte kunde stärkas (Liébana-Cabanillas, Higueras-Castillo, 

Molinillo & Montañez, 2019). Vidare skriver författarna att trots att det finns ett flertal studier 

som bevisar att tillit är en viktig faktor gällande betalsystem så har det inte varit möjligt att 

bekräfta dessa antaganden med deras undersökning. 

Punyatoya (2019) skriver att hemsidan fortfarande är avgörande för kunden och lägger grunden 

för vare sig kunden utvecklar tillit eller inte beroende på hemsidan som helhet. Hemsidan är 

avgörande för ett företag när det kommer till att locka kunder och utveckling av kundens tillit. 

Två avgörande aspekter som benämns som viktiga faktorer för en hemsida enligt (Punyatoya, 

2019) är “website quality” och “security and privacy policy”. 

Hung, Cheng och Chiu (2019) kom fram till att kunder värderar försäkran mest när det kommer 

till servicenivå i fysiska affärer medan kunder i virtuella affärer värderar pålitlighet mest. 

Samtidigt finns den sociala närvaron i en fysisk shoppingmiljö men inte i den virtuella 

shoppingmiljön (Hung, Cheng & Chiu, 2019). Detta menar författarna att det indikerar att kunder 

som handlar i virtuella affärer visar mindre uppmärksamhet till ömsesidiga interaktioner med den 

säljande sidan. Vidare skriver de att ägare av virtuella affärer bör säkerställa tillräckliga volymer 

av produkter, noggrannhet, lämpliga priser samt hålla sina löften för att vinna sina kunders tillit. 

Ett exempel på detta kan vara att lova en leveranstid på två dagar och faktiskt leverera inom två 

dagar som i sin tur kan öka kundernas förtroende till företaget (Hung, Cheng & Chiu, 2019). 
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Vi vill ta reda på hur en hemsida påverkar kundernas beslut till att använda sig av resebyråer på 

internet och kommer att titta på tillit som huvudfaktor. Vi vill även se om hemsidor påverkar 

kundernas tillit till företaget. För en effektiv e-handelsstrategi är det viktigt att ha ett starkt 

samarbete mellan företag och dess kunder eftersom att det kan reducera risken för substitut och 

hjälper till med att försäkra en långsiktig vinst (Wen, 2009). Vidare förklarar Wen (2009) att det 

primära målet är att etablera ett förhållande baserad på bland annat ömsesidig tillit. Tillit är 

kritiskt i främjandet av e-handel, transaktioner på internet samt för att forma långsiktiga 

kundförhållanden (Lowry, Vance, et.al., 2008). Därför kommer vi att fokusera på tillit i 

undersökningen. 

 

Inom e-handeln där resebyråer som t.ex. Ving AB sköter sin verksamhet finns det en brist av 

tillit hos kunder för försäljare online (Lowry, Vance, et.al., 2008). Lowry, Vance, et.al (2008) 

förklarar att kunder litar mer på hemsidor med kända varumärken i jämförelse med hemsidor 

som inte är särskilt etablerade och att det är en central utmaning för e-handel. Kunder är även 

väldigt utsatta i e-handeln eftersom att försäljaren inte är fysiskt närvarande till skillnad från när 

man handlar i en butik (Lowry, Vance, et.al., 2008). Detta kan i sin tur öka osäkerheten hos 

kunden kring köpet. 

En hemsida kan påverka ett företags varumärke beroende på hur utvecklad eller outvecklad en 

hemsida är. Tillit till ett varumärke är att en kund uppfattar ett varumärke och vare sig de 

kommer leverera det de lovar eller inte. Detta är speciellt viktigt att kommunicera till kunden 

genom hemsidan då kunden redan har en förutfattad tanke att e-handeln kan innebära olika 

risker. Kundernas uppfattning påverkas dock av olika faktorer innan kunden har besökt en 

hemsida. Utifrån informationen en kund har fått kring ett varumärke via exempelvis TV reklam 

eller word of mouth, kan kundens förväntningar ändras kring hur en viss hemsida ska vara (Lin 

& Lee, 2012). 

 

Ny information och kommunikationstekniker fungerar som verktyg vilket resebyråer kan 

använda sig av för att öka mängden av tjänster som är tillgängliga för kunden som i sin tur kan 

leda till ökad tillit till företaget (Álvarez, Martín, & Casielles, 2007). Internet har skapat 
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möjligheter och utmaningar för resebyråer. Resebyråer har fått möjligheten att nå ut till flera 

kunder direkt genom sina hemsidor. Dessa kunder har även möjligheten att kunna boka resor 24 

timmar om dygnet och ha tillgång till all nödvändig information som eftersöks på hemsidan 

(Álvarez, Martín, & Casielles, 2007). 

 

E-handeln är ideal för turismindustrin när det gäller informationssökning samt elektroniska 

transaktioner och har förändrat hur verksamheter inom industrin arbetar i världen (Kim, Chung, 

Lee & Kim, 2012). Vidare skriver författarna Kim, Chung, Lee och Kim (2012) att trots att 

e-handeln generellt fortsätter att skapa nya rekord varje år når det inte samma nivå av popularitet 

som att handla i butiker. Det finns många möjliga orsaker till detta men den största orsaken 

enligt Kim, Chung, Lee och Kim (2012) är kundernas tillit till e-handel. Det är bland annat 

därför vi anser att det är viktigt att undersöka tilliten till e-handeln. Enligt Katawetawaraks & 

Wang (2011) verkar avsaknad av tillit vara den största anledningen som stoppar kunder från att 

handla på internet. Tidigare forskning har visat att e-handeln för resebyråer har ökat samt att tillit 

är en viktig del inom e-handeln. Det är en viktig del enligt tidigare forskning då tillit avgör om 

kunderna väljer ett företag eller inte inom e-handeln. Vi vill i denna studie ta reda på vilken roll 

tillit har i kundernas beslutsprocesser, samt vilka faktorer som bidrar till skapandet av tillit inom 

e-handeln för resebyråer. Kunskapen av att veta vad tillitens roll i kundernas beslutsprocesser är, 

kan hjälpa företag förstå vid vilket steg de borde investera sina resurser för att övertyga kunden 

att använda deras hemsida.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om kundens tillit till en resebyrå på internet påverkas av 

resebyråns hemsida och vilken roll tillit spelar i beslutsprocesser hos kunder.  

1.4 Frågeställning 

Frågeställningen för denna studie är: 

“På vilket sätt kan hemsidor påverka kundernas tillit och vilken roll spelar det i beslutet av 

användning av resebyråer?” 

Delfrågor: 

- Hur ser kundernas krav/kriterier för att lita på ett företag på internet ut? 

- Vilka faktorer anser kunderna vara viktiga på en resebyrås hemsida för att lita på 

företaget? 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. Vidare definieras begreppen som sedan 

kommer att användas i analysen. Studien utgår ifrån olika teorier och modeller som förklarar 

bakomliggande faktorer bakom en köp- och beslutsprocess. Med hjälp av dessa teorier och 

modeller vill vi kunna förklara resultatet som samlas in och hänvisa till denna teoretiska 

referensram i analysen.  

2.1 Definition av tillit 

Termen “tillit” definieras i The Oxford English Dictionary som följande: (1) Att förlita sig på 

eller ha övertygelse om en persons eller objekts kvalitet eller attribut, (2) att acceptera eller 

godkänna något utan undersökning eller bevis, (3) en förväntan om något, (4) attribut om 

pålitligt värde: ärlighet, trovärdighet och lojalitet (Yoon, 2002). Efraimson och Johansson (2012) 

pekar också på att det finns ett flertal definitioner av tillit. Den ena definitionen som de nämner 

kommer från Rousseau et al. (1998) som lyder “... a psychological state comprising the intention 

to accept vulnerability based upon positive expectations of the intentions or behavior of another”. 

Den andra definitionen som Efraimsson och Johansson (2012) nämner kommer från Kimery och 

McCords (2002) som lyder “Consumer trust in an e-marketer is defined as his/her willingness to 

accept vulnerability in an online transaction based on positive expectations regarding an 

e-marketer’s future behaviors”. Ytterligare beskrivs tillit, enligt Wennberg (2006), som “när en 

människa vågar göra sig sårbar inför någon annan och denne upplever att motparten inte kommer 

att utföra ofördelaktiga handlingar gentemot dig”.  

 

Tillit, utifrån tidigare definitioner, handlar om en persons förväntan om att motparten är 

trovärdig, samt att personen väljer att acceptera sin egen sårbarhet i en transaktion eller ett utbyte 

på grund av de positiva förväntningarna som finns på motparten. 
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2.2 Teorier 

Nedan kommer en genomgång av teorier som kommer att användas för analys av empiri. För att 

kunna analysera den insamlade datan använder studien sig av både teorier och modeller. Detta är 

teorier om kvaliteter och attityder samt TRA (Theory of Reasoned Action).  

2.2.1 Teorier om kvaliteter 

Ivan Wen nämner att tillit är den mest effektiva faktorn inom e-handeln när det kommer till 

kundernas val av högkvalitativa produkter och tjänster (Wen, 2009). För att tillit ska skapas 

måste tre dimensioner hos en hemsida vara av hög kvalitet; information, system och 

betjäningskvalité. Hur man mäter dessa olika kvaliteter är olika, informationskvalitet undersöker 

huruvida informationen som finns tillgänglig är tillfredsställande eller inte för kunden. Hur 

kvaliteten hos system kan undersökas är genom att se på tekniska drag såsom 

anpassningsförmåga, svarstid och användbarhet. Betjäningskvalitet är skillnaden mellan det 

kunder förväntar sig uppleva och det som upplevs och erbjuds på hemsidan. Dessa tre 

dimensioner påverkar också kundnöjdhet hos en hemsida. När kunden är nöjd leder det till att 

kunden väljer att återkomma till samma hemsida då tilliten har förstärkts sedan första besöket på 

hemsidan enligt Ivan Wen (2009).  

2.2.2 Teori om rimlig handling (Theory of Reasoned Action) 
Intentionen att utföra ett beteende identifieras från en persons beslut att delta i beteendet 

(Hassandoust, Logeswaran & Farzaneh Kazerouni, 2011). I TRA föregår intentioner beteendet, 

individens intentioner bestäms av attityd och sociala normer (Fishbein and Ajzen, 1975). 

Individens intention för att utföra ett visst beteende motiveras av en positiv utvärdering av 

beteendet medan attityd är reflektionen av individens framträdande föreställningar om beteenden 

(Hassandoust & Perumal, 2010; Bock et al., 2005). Den sociala normen är graden av hur en 

individ uppfattar hur andra godkänner individens deltagande i ett särskilt beteende (Hassandoust, 

Logeswaran & Farzaneh Kazerouni, 2011).  
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TRA håller fast vid att kunder är rationella och därmed påverkade av sin uppfattning av tillit till 

en försäljare på e-handeln (Palvia, 2009). Därför delar kunder privat och känslig information 

med en online försäljare endast när de litar på aspekter av hemsidan (Palvia, 2009).  

Vi vill se om det finns en koppling mellan kundernas intention av att välja en resebyrå och deras 

tillit till företaget och om tilliten till företaget påverkar intentionen att välja en resebyrå. Dvs att 

beroende på om kunden vill ge sin tillit till en resebyrå eller inte, får de kanske en negativ eller 

positiv inställning till att använda sig av resebyråer  

2.2.3 Teorier om attityder 

Enligt Katz (1960) är attityd en individs underlag för utvärdering av en symbol, objekt eller 

aspekt av individens värld i ett gynnsamt eller icke gynnsamt sätt. Åsikt är en attityd uttryckt 

verbalt, men attityder kan även uttryckas i ett icke-verbalt beteende (Katz, 1960). Attityder består 

av tre komponenter: affekt, beteende och kognitiv dissonans (Karlsson & Boëthius, 2011). 

Utifrån denna teori kommer vi att använda oss av en av dessa komponenter varav: beteende. 

Detta för att beteende anger avsikten att handla (Skaug, 2009). Eftersom att vi är ute efter att ta 

reda på vilken roll tillit spelar i valet av att använda sig av resebyråer vill vi förstå vad som ligger 

bakom avsikten för att handla. Enligt Skaug (2009) är attityder oftast kopplade till värderingar 

och dem kriterier som t.ex. ligger till grund för val av produkt. 

 

Beteende kan ha andra bestämmande faktorer än attityder men det är även sant att några attityder 

kan ha mer av det som kallas för handlingskomponent än andra (Katz, 1960). Ett exempel som 

Katz (1960) ger är att folk kan ha olika attityder vad gäller acceptans av ett av två politiska 

partier och att dessa attityder kan skilja sig i sin struktur i förhållande till relevanta handlingar. 

Katz (1960) förklarar detta genom att måla upp en bild där två män har en positiv attityd mot 

samma politiska parti men den ena mannens attityd har mer av en handlingskomponent än den 

andra då han är villig att rösta oavsett hur besvärligt det än kan vara eller om det är oväder så 

länge han vet vart han ska vara för att rösta. Den andra mannens attityd saknar denna komponent 

då han enbart är villig att rösta om någon från partiet hämtar honom med en bil (Katz, 1960). I 

det här exemplet verkar inte tillit vara en faktor som är bestämmande för vare sig individen tar 
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beslutet för att agera eller inte. Den här teorin kan ge oss djupare förståelse för beteendet bakom 

beslut vilket vi kan ta hjälp av för att se om tillit faktiskt är en nyckelfaktor i beslutstagandet.  

2.3 Modeller 

Nedan kommer en genomgång av modeller som kommer att användas för analys av empiri. 

Modellerna som vi har valt ut är modeller som handlar om tillit till e-handeln, kunders 

beslutsprocesser och linjär kommunikation.  

2.3.1 En kognitiv modell om tillit till e-handeln (A Cognitive Model of Trust in 

E-commerce) 

Gao och Wu (2010) kom fram med en modell för att se hur olika faktorer bidrar till tillit i 

e-handel och intention av att använda e-handel. Författarna refererar till Schneiderman (2000) 

som hävdar att tillit inom e-handeln inte definieras av säkerhetsmekanismer eller enbart bestäms 

av en individs personlighetsdrag. Det de menar med detta är att tillit inom e-handeln är en 

kombination av många faktorer och dess uppställning involverar en process som minskar 

komplexiteten i beslutstagandet i osäkerhet (Gao & Wu, 2010). Kundernas tillit online förklaras 

som fyra dimensioner: en villighet för att ge sin tillit (trust propensity), hur informativ en 

hemsida är (informativeness), hur underhållande det är att handla online (entertainment) och 

slutligen hur irriterande hemsidor eller att handla online är (irritation) (se figur 1 av Gao och Wu 

(2010)). I ett utbytesförhållande antar en individ en risk när hen ger sin tillit till en annan person 

eller institution dvs. individen accepterar möjligheten att fara kan uppstå som konsekvens av att 

ha gett sin tillit (Gao & Wu, 2010). Vidare påstår Gao och Wu (2010) att i sammanhanget av 

e-handeln utvärderar individen denna risk genom bekanta sociala och fysiska signaler på samma 

vis som man tolkar någons värderingar och moral genom personens beteende och framträdande. I 

modellen nedan indikerar en heldragen linje ett positivt förhållande och en streckad linje 

indikerar ett negativt förhållande.  

 

Figur 1: Model of Trust in 

E-commerce 
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Vi kommer att använda denna modell för att se hur hemsidor, specifikt resebyråers hemsidor, 

påverkar tilliten hos sina kunder dvs är kunder villiga att ge sin tillit till dessa företag utifrån vad 

de får för bild av företaget från hemsidan eller påverkas villigheten att ge sin tillit (trust 

propensity) negativt om hemsidan inte möter kundens förväntningar?  

2.3.2 Modell om konsumentens beslutsfattande (Consumer Decision-Making 

Model) 

Processen för skapandet av beslut hos kunder kan förklaras i tre stadier: input, process och output 

(Schiffman & Kanuk, 2010) som illustreras i figur 2 av Schiffman & Kanuk (2010). Det andra 

stadiet i modellen “process” fokuserar på hur kunder tar beslut. De inneboende psykologiska 

faktorerna i varje individ (motivation, uppfattning, inlärning, personlighet och attityder) påverkar 

hur den externa input från input stadiet influerar kundens igenkännande av ett behov, 

“förköpsökning” för information och utvärdering av alternativ (Schiffman & Kanuk, 2010). Det 

sista stadiet “output” består av två relaterade 

aktiviteter som sker efter ett beslut: köpbeteende 

och utvärdering av produkten efter köpet 

(Schiffman & Kanuk, 2010).  

 

Målet med dessa aktiviteter är för kunden att öka 

sin tillfredsställelse med köpet (San Yap & 

Yazdanifard, 2014). Vidare menar författarna att 

man bör få tag på all precis och aktuell information 

kring produkten innan man kan ta ett bra beslut. 

Genom att förstå processen för hur kunder tar 

beslut hoppas vi förstå var tillit hamnar i processen 

och vad för roll den spelar i det hela.  

 

 

Figur 2: A Model of Consumer Decision-Making 

20 



 

Tillit är inte med i processen enligt modellen men de olika faserna eller momenten i steg 2 

kanske påverkas av kundens tillit till företaget. Genom att analysera vår data med hjälp av denna 

modell kommer vi få djupare förståelse för vad tillitens roll är i beslutsprocessen. 

2.3.3 Modell om linjär kommunikation (Linear Model of Communication) 

Kommunikationsteori är viktigt inom företagsekonomi då det förklarar varför och hur vissa 

kommunikationsaktiviteter sker (Baines, Fill & Rosengren, 2017. s.383). Definitionen av 

kommunikation är processen där två eller flera parter delar budskap med varandra. Avsändaren 

av ett budskap ska få mottagaren att förstå budskapet såsom avsändaren hade tänkt. Från 

avsändaren till mottagaren är det olika faktorer som påverkar vare sig mottagaren uppfattar 

budskapet som tänkt eller inte. Detta kan visas med hjälp av “The linear model of 

communication”. Modellen kan delas in i olika faser som illustreras i figur 3 som baseras på 

Schramm, Shannon och Weaver (1962) där faserna sker i en viss ordning.  

 

 

Figur 3: A linear model of communications 

 

Avsändaren kan vara en individ eller en organisation som måste veta vem deras mottagare är och 

därmed utforma ett budskap som når fram. Vid utformning, utformas budskapet med tillämpliga 
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faktorer som är väsentliga för en situation t.ex. med en viss symbol, musik osv. Kanalen som 

budskapet ska nås genom bestäms i detta steg, om det är t.ex “face to face” eller via internet. När 

mottagaren ser eller hör budskapet för första gången måste de avkoda budskapet. När mottagaren 

skapar sig en uppfattning är det vissa reaktioner som mottagaren får. Reaktionerna som 

mottagaren får beror också på från vilken eller vilka kanaler meddelandet kommer fram. Dessa 

reaktioner skiljer sig beroende på om det är emotionella eller en reaktion som får mottagaren att 

agera. Hur mottagaren agerar och reagerar är ett budskap som skickas tillbaka till avsändaren 

som visar om avsändaren lyckades tolka budskapet som tänkt eller inte. Faktorer som kan 

påverka att ett budskap inte nås fram är kan bero på att det påverkas av “noise” eller brus som 

distraherade mottagaren eller så är det att budskapet inte utformades rätt från första början 

(Shannon & Weaver, 1964).  

 

Denna modell används för att främst se hur ett budskap tolkas ifrån kundens perspektiv. Vi vill 

undersöka om budskapet som företaget har utformat kommunicerar tillit och ifall kunden får en 

känsla av tillit från budskapet.  

2.3.4 Modell om konsumentens köpprocess (Consumer Proposition Acquisition 
Process) 
Teorin kring en kunds process från att känna behovet för något,till att ha köpt det och till att 

återkoppla kring sin köpprocess kan analyseras med modellen “Consumer proposition 

acquisition model”. Modellen delas in i sex olika steg varav: Motive development, Information 

gathering, Proposition evaluation, Proposition selection, Purchase och Re-evaluation (Baines, 

Fill & Rosengren 2017. s.50). Motive development är det initiala steget i modellen där kunden 

bestämmer att ett problem behöver lösas. Nästa steg är att kunden söker och samlar information 

kring hur problemet ska lösas. Efter att ha hittat olika lösningar måste kunden undersöka vilka 

alternativ som är värt att spendera mer tid på baserat på exempelvis pris, trovärdighet osv. Vid 

proposition selection väljer kunden bland de lösningar som valdes utifrån sina krav i steget 

proposition evaluation. När lösningen har valts ska då  kunden göra sitt köp, hur köpen görs 

skiljer sig beroende på produkt/tjänst och kundens tidigare erfarenheter. Sista steget är 

“Re-evaluation” och innebär att kunden ser över sin köpprocess vilket kallas för “Cognitive 
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dissonance”. Kunden ser över sitt beslut för att dubbelkolla om det var det rätta beslutet som 

togs. För att göra detta letar kunden efter signaler och bekräftelse som tyder på att köpet var rätt. 

I en situation där kunden gör ett köp och är nöjd kommer den att förmodligen att köpa om i 

samma process som tidigare (Baines, Fill & Rosengren 2017. s.50).  

 

Att förstå processen i modellen Consumer proposition acquisition kan eventuellt leda till en 

förståelse kring hur kunder tar beslut och var tillit hamnar i köpprocessen. Modellen visar 

kundens köpprocess från start till slut på ett väldigt strukturerad sätt. På grund av denna 

anledning vill vi med  hjälp av modellen få ett djupare förståelse för hur kundens köpprocess är 

vid användning av en resebyrå online.  

2.4 Sammanfattning 

Modellerna förklarar  kundens tillvägagångssätt från att få kännedom om ett erbjudande till att 

samla på sig mer information till att göra ett köp. Efter att köpet görs reflekterar  kunden över 

köpet och om det var det rätta valet. Olika kunder kan gå genom olika steg och befinna sig i 

varierande steg i modellerna utifrån deras preferenser. Med hjälp av modellerna går det att 

förklara och djupare förstå varför kunderna har tillvägagångssätten som de har.  

 

Teorierna som används har tillsammans bidragit till insikter angående hur kunder gör sina val vid 

ett köp vare sig det är fysiskt eller online. De val av köp bestäms av vilka attityder och beteende 

kunder har innan men även efter ett beslut. Dessa teorier kompletterar varandra och förklarar 

exempelvis varför en  kund köper via ett specifikt företag, samt hur attityd och beteende leder 

kunden till ett köp eller inte i köpprocessen. Modellen “A cognitive model of trust in 

E-commerce” visar hur tillit hos kunden påverkas av olika dimensioner på e-handeln. Vare sig 

tilliten kommuniceras fram eller inte beror på hur budskapet formas och kommuniceras fram till 

kunden samt hur budskapet tolkas av kunden. Hur kunden tolkar budskapet beror återigen på 

beteende och attityder som kunden har. Utifrån resultatet som samlas kan respondenternas 

beslutsprocesser och tillitens roll  förklaras med hjälp av den teoretiska referensramen. 
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3 Metod 

Utifrån vårt syfte vilket är att undersöka vilka faktorer på en hemsida tillfredsställer och skapar 

tillit hos kunderna vid köp av produkter och tjänster på internet, har studien använt sig av en 

flermetodsforskning. Med en flermetodsforskning ville vi få en fördjupad förståelse kring hur 

tillit skapas på hemsidor och hur det uppfattades av kundernas val till att använda en resebyrå på 

internet. Därför ansågs den valda flermetodsforskning strategin lämplig för vårt ändamål. 

3.1 Studiedesign 

Vår data består av siffror som har tolkats och analyserats samt intervjuer som har transkriberats. 

Insamlingsmetoderna var tänkta att vara en enkätundersökning i första hand för att det kunde 

leda oss till att förstå hur folk tänker kring tillit och resebyråer på internet. Det kunde även hjälpa 

till med att förstå hur kunder påverkas av hemsidor med avseende på tillit och beslut till ett 

faktiskt köp. För att kunna nå ut till så många som möjligt har enkäter delats ut via internet; en så 

kallad webbenkät (Bryman & Bell, 2013). Efteråt analyserades enkäterna och semistrukturerade 

intervjuer tog plats, för att djupare förstå hur kunder påverkas av hemsidor med hänsyn till tillit.  

3.1.1 Primärdata  

Vår primärdata görs upp av en enkätundersökning där enkäter delades ut med hjälp av en 

webbenkät. Frågorna i enkäterna utformades med hjälp av teorierna som har valts samt tidigare 

forskning i området för att veta vad det är som behöver svaras på. Därefter justerades frågorna 

så att komplicerade begrepp inte används för att öka förståelsen för frågorna hos respondenterna.  

 

Det finns en del fördelar med att använda sig av webbenkäter. En fördel är att man kan utforma 

enkäten på ett sådant sätt att man har filterfrågor som kan leda respondenten genom enkäten så 

att hen automatiskt hamnar på nästa lämpliga fråga (Bryman & Bell, 2013). Dessutom kan man 

även kontrollera designen på enkäten genom att programmera den så att bara en fråga syns i taget 

och att respondenterna kan scrolla igenom enkäten för att se alla frågor (Bryman & Bell, 2013). 
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Enligt vår åsikt, bland de fördelar som Bryman och Bell (2013) nämner med en webbenkät, är 

den största fördelen att respondenternas svar kan automatiskt laddas ner i en databas så att man 

slipper gå igenom alla enkäter manuellt.  

 

Vid utformningen av enkäten var det viktigt att ha en logisk ordning på frågorna och att försöka 

formulera frågorna på sådant sätt att det inte är självklart vad undersökning är ute efter, för att 

försöka minska på risken att få falska svar som kan vara vinklade till vår undersöknings fördel. 

Därför ställdes inte frågor om tillit rakt ut utan har försökt att ställa frågor som har med tillit att 

göra på ett indirekt sätt. Frågorna var även tänkta att kunna svara på våra delfrågor som är 

nödvändiga för att besvara vår forskningsfråga. Carl Allwood (2004) nämner att ett noggrant 

kvalitativt förarbete krävs för att tillämpa och använda sig av kvantitativ metod. Därför togs 

hänsyn till teorierna som riktlinjer för vad som kan vara nödvändigt att fråga om i enkäten för att 

kunna samla in data som är relevant för undersökningen. Webbenkäter delades ut via Facebook 

och där kunde folk dela enkäten för att nå ut till så många respondenter som möjligt. Det var 

tänkt att dela ut fysiska enkäter samtidigt som webbenkäter men istället valdes endast insamling 

av data från webbenkäter. Fokus lades endast på webbenkäter då fysiska enkäter ansågs vara 

tidskrävande vid insamling men även vid bearbetning av datan.  

 

3.1.2 Kvalitativa Intervjuer 

Vi har även valt att samla in data med användning av kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer 

valdes för att få kundernas åsikter och tankar kring hur tillit skapas till e-handeln. 

Respondenterna i kvalitativa intervjuer är mer flexibla och kan diskutera viktiga aspekter som 

berör dem, jämfört med kvantitativ undersökning där frågorna är begränsade (Bryman & Bell, 

2013). Semistrukturerade intervjuer användes för att kunna ställa följdfrågor för att få djupare 

och bättre förståelse från respondenterna. Vid semistrukturerade intervjuer förbereds specifika 

ämnen och frågor och delfrågor som intervjuerna håller sig till (Dalen, 2015). Ämnen och 

frågorna som valdes för intervjufrågorna formades utifrån svaren från enkäterna. I och med att vi 

inte kunde ställa följdfrågor till respondenterna från enkäterna formades frågorna som ställdes i 
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intervjun för att kunna få bredare och djupare svar. Respondenterna fick innan intervjuerna 

godkänna inspelning av intervjun. Vid själva intervjun ställdes frågor i syfte att kunna förstå 

anledningen bakom respondenternas svar. Några skillnader mellan frågorna på enkäten och vid 

intervjuerna var till exempel bedömning av hemsidorna. Vid enkäterna togs varumärket inte med 

för att respondenterna skulle bedöma hemsidorna utifrån dem funktioner och bilder de ser. När vi 

valde ut bilderna från olika hemsidor ville vi välja hemsidor som skilde sig från varandra utifrån 

faktorerna som vi har valt att ta i beaktning i studien och valde därefter bra och dåliga hemsidor 

utifrån dessa faktorer. Detta för att se hur dessa faktorer påverkar kunden i valet av en hemsida 

när varumärket inte är närvarande eller aktuellt. Därför var det viktigt att inte ha med varumärket 

eftersom att vi hade med hemsidor som inte är kända. Men vid intervjuerna fick respondenterna 

pröva på hemsidorna och varumärket var närvarande vid detta moment.  

 

Vid intervjuerna användes öppna frågor. Enligt Annika Lantz (2013) är fördelarna med öppna 

frågor att respondenterna har utrymme för att svara med oförutsedda svar och därmed kan 

intervjuarna fånga respondentens uppfattning kring ett ämne. Öppna frågor kan ha sina nackdelar 

vilket kan vara att respondenten berör andra ämnen istället än det som eftersöks. En annan 

nackdel är att intervjuerna måste kodas och kan vara tidsödande jämfört med kvantitativ 

undersökning där resultaten är enklare att sammanställa (Bryman & Bell, 2013). Kodningen kan 

också bli fel ifall den interna reliabiliteten är låg och kodningen görs på olika sätt, vilket i sin tur 

kan påverka validiteten (Bryman & Bell, 2013).  
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3.1.3 Flermetodsforskning 

En flermetodsforskning har valts där kvalitativ och kvantitativ undersökning kombineras. 

Flermetodsforskning har valts för att  med hjälp av en kvantitativ undersökning vill vi få en 

helhet angående kunders tillit till hemsidor. Därefter vill en djupare insyn kring varför 

respondenterna svarade som de gjorde på enkäterna med hjälp av en kvalitativ undersökning fås. 

Enligt Holme och Solvang (1991) kan styrkorna och svagheterna hos de olika metodiska 

forskningsdesign ofta ta ut varandra. Användning av en kvalitativ metod innebär representation 

av insamlad data som visar kvalitet i ett större sammanhang med språkliga enheter (Allwood, 

2004).  Kvalitativa studier består av flexibilitet och kvantitativt präglas av strukturering (Holme 

& Solvang, 1991). Datan från enkäter kan analyseras kvalitativt men möjligheten till att 

generalisera datan som analyseras är begränsad jämfört med en kvantitativ analys där man har 

mer data att jobba utifrån (Lantz, 2013).  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med en flermetodsforskning. Argument som finns för en 

flermetodsforskning är exempelvis kvalitativa metoder kan användas för att få viktig information 

som är kompletterande från en omfattande kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 2013). 

Kvantitativ undersökning är effektivare jämfört med en kvalitativ undersökning tidsmässigt, då 

det går att sprida till ett större urval snabbare. Kvantitativa metoder kontrolleras mer av 

forskarnas sida och aspekter som anses vara viktiga definieras utifrån den valda frågeställningen 

(Holme & Solvang, 1991).  

3.2 Val av respondenter 

Respondenterna i vårt urval består av slumpmässiga personer som väljer att delta och göra vår 

enkät. Studien har tagit hänsyn till variabeln ålder då olika generationer kan ha olika synsätt till 

e-handeln. Genom att ha med ålder som variabel kan vi eventuellt senare se om det finns någon 

koppling mellan ålder och svarsalternativen. Urvalet består av ett sannolikhetsurval där 

respondenterna kommer i kontakt med webbenkäter som finns på internet. Det är ett obundet 

slumpmässigt urval som kommer göras i den kvantitativa studien. Redan i ett tidigt stadium 
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sattes målet att samla in 100 webbenkäter. Bryman och Bell (2013) argumenterar för ett större 

stickprov då bortfall kan förekomma. Med ett större stickprov kan sannolikheten fortfarande vara 

hög efter att bortfall förekommer. Det är sannolikt att respondenterna inte går med på att svara på 

ens frågor eller undviker vissa frågor från enkäten. Populationen valdes utifrån aspekterna tid, 

resurser och pengar. Bryman och Bell (2013) skriver att stickprovsstorlekar påverkas i hög grad 

av frågor som rör tid och pengar, då det blir kostsammare när man försöker öka precisionen i ett 

stickprov. Vid den kvalitativa studien gjordes ett snöbollsurval där vi med hjälp av respondenter 

kom i kontakt med ytterligare respondenter. Problemet med snöbollsurval enligt Bryman och 

Bell (2013) kan vara att populationen i början kan komma att bli representativt. 

 

Intervjuerna gjordes med hjälp av programmet Skype över internet. Med hjälp av programmet 

kunde respondenter intervjuas oberoende av plats. Intervjuerna spelades in därefter efter 

respondenternas tillåtelse. Efteråt transkriberades intervjuerna.  

3.3 Metodkritik 

En nackdel med att utföra en websurvey är att om en respondent inte skulle förstå en fråga eller 

veta hur hen ska svara, kan en förklaring inte ges. Detta kan leda till missförstånd, vilket kan 

påverka svaret negativt som i sin tur kan leda till opålitlig eller felaktig data när datan ska 

analyseras senare för att komma fram till ett svar på vår undersökning.  

 

Den kritik vi fick på vår enkät har varit fokuserad på en fråga där vi bad respondenten att 

rangordna från ett antal faktorer från viktigaste faktor till minst viktig faktor i sifferordning då ett 

(1) är mest viktig. Problemet låg i att frågan inte var tillräckligt tydlig med instruktionerna vilket 

resulterade i att ett flertal personer tolkade frågan fel. Det som hade kunnat göras annorlunda är 

att tydliggöra vad det är som efterfrågas för att minska missförstånd. Ett möjligt problem som vi 

själva lade märke till när resultaten började komma in var att en del som valde alternativ 1 i fråga 

12 verkade känna igen hemsidan och möjligtvis valde den på grund av att de visste vilket företag 

det var. Detta kan påverka resultatet negativt eftersom vi vill att respondenterna ska jämföra 

bilderna och välja den hemsida de tycker och känner sig mest attraherade till, och inte låta 
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varumärket vara en närvarande faktor som påverkar beslutet. Det som hade kunnats gjort här var 

att välja hemsidor som inte är kända och som är väldigt annorlunda för att minska på risken av 

igenkänning. De andra alternativen i fråga 12 kommer från företag som är små i jämförelse med 

Ving och därmed mindre kända vilket kan ha orsakat att resultatet på frågan blev skevt. 

3.4 Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) är överförbarhet viktigt inom kvalitativa studier. Om vi har en               

hög grad av överförbarhet ska vårt resultat kunna användas av forskare i andra liknande studier,               

t.ex. om tillit spelar lika stor roll inom andra branscher inom e-handeln. Poängen är att andra                

forskare ska kunna använda sig av delar från vår studie i deras undersökningar. Lyckas              

undersökningen med det betyder det att vår studie är överförbar till liknande undersökningar.             

Studien har undersökt tillit och vad det innebär på e-handeln och vad för roll tillit spelar i                 

beslutet att använda sig av en resebyrå. Studien undersöker vad kunder kräver från företag på               

internet för att kunna lita på dem och dessa krav är inte exklusiva för resebyrån utan gäller även                  

för andra företag. Detta gör att resultatet från vår studie kan användas av andra forskare som                

studerar tillit till e-handeln. 

3.5 Reliabilitet och Validitet 

För att mäta kvaliteten i en undersökning finns det två viktiga kriterier att ta hänsyn till, vilka är                  

reliabilitet och validitet enligt Bryman och Bell (2013). Validitet delas in i två olika delar, extern                

och intern validitet, där extern validitet beror på hur generaliserbar en studie och ett metodval är                

(Bryman & Bell, 2013). I och med att 110 respondenter inte är representativt för befolkningen               

påverkar det den externa validiteten negativt. Intern validitet berör om teori och observationer             

kan relateras till varandra och i så fall hur de gör det. Lämpliga teorier har valts ut för att                   

analysera empirin vilket bidrar till god intern validitet. Ytterligare former av validitet är             

begreppsvaliditet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet, enligt Streiner, Norman och Cairney          

(2015), syftar på hur väl ett instrument samlar in relevant resultat. I denna studie har vi samlat in                  

relevant data som mäter våra begrepp väl förutom responstid då det var en del respondenter som                
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inte förstod frågan som handlade om responstid i intervjuerna. Därmed anser vi att vi har en hög                 

begreppsvaliditet men ej optimal. Ekologisk validitet, enligt Encyclopædia Britannica, mäter hur           

väl ett prov kan förutse beteenden i verkliga situationer. Den ekologiska validiteten i denna              

studie är hög då vi har använt oss av verkliga hemsidor för att samla data från respondenterna                 

som inte har skett i en miljö där externa faktorer har uteslutits. Den enda faktorn som har                 

uteslutits är varumärken i enkätundersökningen. Därför anser vi att vår ekologiska validitet inte             

är optimal.  

 

Reliabilitet delas också upp i interna och externa termer där extern reliabilitet handlar om i               

vilken mån en undersökning kan upprepas, om resultaten som undersökningen kommer fram till             

sammanfaller med tidigare resultat som undersökts i samma frågor (Bryman & Bell, 2013).             

Eftersom urvalet var litet påverkar det den externa reliabiliteten negativt men resultatet som             

undersökningen kom fram till är i linje med tidigare resultat som undersökts i studiens fält.               

Därför anser vi att vi har en god extern reliabilitet. Intern reliabilitet berör hur medlemmarna i en                 

undersökning kommer överens om det som tolkas och analyseras. Det som vi har tolkat och               

analyserat i studien stämmer överens sinsemellan då vi har diskuterat begreppen och teorierna             

som använts för att tolka och analysera undersökningens data och haft samma förståelse av dem.               

Därmed anser vi att vi har haft en hög intern reliabilitet.  

 

3.6 Ontologi och Epistemologi  

Det ontologiska, enligt Johan Fornäs (2012), har med existens, vad som finns i världen och att 

det är viktigt att urskilja det som existerar naturligt, utan mänsklig orsak och det kulturella, det 

som människan skapat. Studien behandlar huruvida hemsidor påverkar kundernas tillit och hur 

det i sin tur påverkar deras beslutsprocesser. Tillit är något som betraktaren känner för motparten 

dvs. att tillit inte kan existera utan betraktaren. I det här fallet så är betraktaren kunden och 

motparten företaget som äger hemsidan. Detta betyder alltså att tillit i det här fallet inte existerar 

naturligt. Därför kan det inte mätas på samma vis som det som existerar naturligt, exempelvis 

gravitation. Studiens tyngdpunkt ligger mer tillskjuten åt det kvantitativa hållet varpå den 
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objektivistiska världsbilden är av större relevans men den konstruktioniska världsbilden var 

aktuell i den kvalitativa forskningsmetoden. Bryman och Bell (2013) drar slutsatsen att 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar har olika inriktningar när det gäller vilken roll teorin 

spelar och vilken kunskapssyn de rymmer. Distinktionen mellan undersökningarna är inte av 

bestämd slag utan olika undersökningar kan visa olika drag som hör till ena riktningen samt att 

många forskare syftar på att inriktningarna kan kombineras med varandra.  

 

Enligt, Rodney Åsberg (2000), behandlar epistemologi frågor som när är det tillräckligt för att 

man ska säkert kunna veta något, vad grundar man vetskap på, när vet man att kunskap är 

tillförlitlig och är kunskap möjlig? Vad kan vi veta och hur kan vi få tag på kunskap? I denna 

studie har vi grundat vår vetskap på empirisk data som samlades in via enkäter och intervjuer. 

Med hjälp av denna data har vi nått vetskapen för att kunna besvara forskningsfrågan. Vi 

bedömde att vi hade tillräckligt med data för att grunda vår vetskap när vi började se ett mönster 

i datan som lät oss göra generaliseringar. 

 

Induktiv empiri innebär att från erfarenheter och observationer försöker studien forma nya teorier 

och generaliseringar (Dahlgren och Linusson, 2008). Vi har tagit en induktiv ansats i denna 

studie då vi har skapat generaliseringar utifrån den empirin som har samlats in med hjälp av en 

flermetodsforskning. En nackdel som finns med en induktiv ansats är att generaliseringarna som 

skapas kan ej generaliseras till fullo då empiriska observationer kan vara förhastade.  

 

Deduktiv ansats innebär att utifrån teorier skapas hypoteser som sedan ska prövas genom 

empirisk observation (Dahlgren och Linusson, 2008). Tidigare forskning visar på att tillit till 

e-handeln är inte optimalt. Utifrån observationer av empirin ville vi se om tillit var en avgörande 

faktor vid köp på internet eller inte.  
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4 Introduktion till Empiri 

Empirin som samlas in är tänkt att svara på forskningsfrågan och i detta kapitel kommer ämnen 

som är relevant för empirin tas upp. Ämnen som berör empirin är resebyråer, internet, e-handeln 

och en hemsidas struktur. Det är dessa ämnen som empirin kommer behandla vid insamling av 

data men även vid bearbetning av data. Därför kommer vi att tillägna ett kapitel åt att beskriva 

studiens fält som ligger till grund för den insamlade datan och val av forskningsmetod. 

4.1 Resebyråer och internet 

Resebyråers roll har genomgått förändringar sedan uppkomsten av internet och e-handeln. Under 

1800 talet började välkända resebyråer växa fram såsom Thomas Cook group. Paketresor erbjöds 

till kunder där paketen innehöll transport, boende och aktiviteter (Thomascook, 2019).  Sedan 

dess har resebyråer gått från att erbjuda sina paketresor endast i sina butiker till att kunna existera 

på internet och sköta verksamhet där. Individer har med hjälp av internet tillgång till information 

enkelt och snabbt (Wen, 2009). Ett antal av internets egenskaper påverkar kunders positiva 

bedömning av verksamheter på internet och några av dessa egenskaper är dess tillgänglighet 

dygnet runt och hur mycket det underlättar handel (Wen, 2009). Vidare menar Wen (2009) att 

utvecklingen av internet som en marknadsföringskanal för produkter inom turism och service har 

haft en påverkan specifikt på resebyråer. Därmed har resebyråernas funktion som förmedlare 

förändrats eftersom att det finns allt fler vägar för kunder att använda sig av för att köpa tjänster 

inom turism (Wen, 2009). Den virtuella världens inverkan tillåter andra medlemmar inom 

distributionskanaler för produkter relaterade till turism att ta del i detaljhandeln för att nå 

slutkunden direkt (Wen, 2009). Resebyråer är i dagsläget tillgängliga både på internet och som 

fysiska butiker (Hult, Johnsson och Hedin, 2012). Kundernas möjligheter till att boka resor samt 

boende har dessutom ökat och genomgått en transformation genom den digitala utvecklingen 

(Von De Logt, 2017).  
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4.2 E-handeln 

E-handel står för elektronisk handel och innebär handel som sker över internet (Bhattacharya & 

Mishra, 2015). E-handeln avser både handel mellan kunder och företag, företag och företag samt 

kunder och kunder. Det finns flera faktorer för varför handel över internet sker. Den första 

faktorn enligt Hsiao (2008) är bekvämlighet. Att inte behöva lämna hemmet och ta sig till en 

butik och att slippa vänta på hjälp eller stå i kö ger kunden incitament till att handla över internet. 

Tid är en viktig faktor för varför en kund väljer att handla över internet istället för butiker. På 

internet kan kunden effektivare samla på sig information och jämföra snabbare jämfört med vad 

kunden kan göra mellan erbjudanden från butiker. Enligt SCB (2018) har 93% av Sveriges 

befolkning tillgång till internet.  

Figur 4: Användningsområden för internet mellan åldern 16-85, första kvartalet 2016. 

 

33 



 

Tillgång till internet möjliggör för privatpersoner att kunna handla produkter och tjänster via 

internet. Användningsområden år 2016 för åldern 16-85 skiljde sig och totalt är det 23 olika sätt 

internet används på som har undersökts. Cirka 50% av användningsområden var för att boka en 

resa eller boka boende för semester (se figur 4).  

4.3 En hemsidas struktur 

En hemsida har olika funktioner och användning. För att undersöka kvaliteten av en hemsida kan 

man se på tre dimensioner hos en hemsida (Wen, 2009). Den första dimensionen är “system 

quality” och tar hänsyn till olika faktorer som kan tillfredställa en kund. Faktorerna som kan 

tillfredställa en kund är användbarhet, tillgängligheten, tillförligheten, anpassbarhet och svarstid. 

Andra dimensionen är “information quality” och tar hänsyn till hur reseaktörerna kommunicerar 

och delar med sig väsentlig information genom sina hemsidor. Det som resebyråer erbjuder är 

unikt då de säljer upplevelser och innebär därför att information från olika aktörer måste 

förmedlas kring upplevelsen som erbjuds. Resenärer använder sig utav internet för att hitta 

information men kan i sökningsprocessen fastna på intressanta aspekter som får en att vilja agera 

och exempelvis boka. Hemsidan ska kunna bidra med information om resebyråns produkt, 

helheten av en resa och samtidigt kunna övertyga kunden att deras erbjudande är lockande (Wen, 

2009). Informationen som finns ska kunna uppmuntra kundens köpbeslut och innehålla 

detaljerad information kring hur en bokning går till. Den sista dimensionen är “service quality” 

och definieras som skillnaden mellan vad kunder har för förväntningar kring vad som borde 

finnas med och vad som faktiskt finns med.  
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5 Empiri  

Nedan kommer insamlad data presenteras. Målet som sattes för enkäterna var 100 svar och totalt har 110 

svar samlats in och 15 intervjuer utförts.  

5.1 Sammanställning av svar från webbenkät 

5.1.1 Viktiga faktorer på en hemsida 

Figur 5: Rangordning av viktigaste faktor till minst viktig på en hemsida 

 

I figur 5 kan vi se vilken faktor som är viktigast och minst viktig från vänster till höger bland 7 

faktorer (information, säkerhet, navigering, responstid, online support, design och 

kundrecensioner). Dessa sju diagram belyser fördelningen bland de olika faktorerna som 

respondenterna fick rangordna och sammanfattar hur 110 respondenter har rangordnat sina 

viktigaste faktorer på en hemsida. Dvs att utav 110 personer tycker majoriteten att säkerhet är 

den viktigaste faktorn (1) och utav 110 personer tycker majoriteten att information är näst 

viktigast (2), osv. Vi kan även se att design och kundrecensioner är högst vid plats 6 och 7. Dvs 

att bland faktorerna är design och kundrecensioner minst viktiga. Genom att sammanställa 7 
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diagram tillsammans går det att få en överblick över varje faktor och hur de prioriteras av 

respondenterna.  

 

 

Stapeldiagram 1: Viktigaste faktor för en hemsida enligt respondenter 

 

Stapeldiagram 1 visar spridningen av den viktigaste faktorn för en hemsida bland respondenter 

som svarade på enkäten utifrån diagram 5. Säkerhet var den viktigaste faktorn för respondenter 

där över hälften (54 %) valde den. För 24 % av respondenterna var faktorn information vald som 

viktigast.  

Stapeldiagram 2: Minst viktigaste faktor på en hemsida enligt respondenter 
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Ett stapeldiagram har skapats (se stapeldiagram 2) på hur många gånger varje faktor blev vald 

som minst viktigast utifrån diagram 5 (alltså 7:e plats i rangordningen). Här ser vi att design och 

kundrecensioner nästan delar plats som minst viktigaste faktor på en hemsida. Trots att design är 

så lågt rankat är det det mest omtalade när det gäller val av hemsida (se stapeldiagram 4). 

5.1.2 Val av resebyrå 

 

Stapeldiagram 3: Om du skulle köpa en resa från en resebyrå vilken av dessa hemsidor skulle du 

vilja använda (fråga 12)? 

 

Stapeldiagram 3 visar hur många som valde varje alternativ på enkäten. 96 respondenter valde 

alternativ ett (Ving). 12 st respondenter valde alternativ två (Björcks resor). 2 st valde alternativ 

fyra (Globus resebyrå). 87% av respondenterna valde alternativ ett som den hemsida de skulle 

använda vid köp av en resa från en resebyrå. Ingen valde alternativ tre (Resman-Uppsala). 

 

I stapeldiagrammen nedan har de flest förekommande orden samlats ihop och valts ut som 

respondenterna skrev om i sin motivering bakom valet av en hemsida som de skulle vilja 

använda (utifrån 4 alternativ: Ving, Björcks Resor, Globus Resebyrå och Resman-Uppsala). 

Detta för att se vad den mest populära anledning till val av hemsida är. 
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Stapeldiagram 4: “Mest förekommande ord för fråga 13: “Förklara kortfattat varför du valde det 
alternativ som du valde” 

 
Utifrån stapeldiagram 4 ser vi tydligt att utseendet är det som folk mest tittar på när de väljer en 

hemsida. Trots att design var rankad ganska lågt i rangordningen av viktiga faktorer på en 

hemsida vilket kan ses i figur 5. 
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Stapeldiagram 5: “Mest förekommande ord för fråga 15: “Hur skulle du beskriva en bra 
hemsida?” 

 
Likt stapeldiagram 4 visar stapeldiagram 5 dem mest förekommande ord. Stapeldiagram 5 visar 

dem mest förekommande för frågan “Hur skulle du beskriva en bra hemsida”. Ordet 

“information” var det mest förekommande ordet där 36 personer hade med det i sina 

beskrivningar av en bra hemsida.  

5.1.3 Trovärdighet 
Stapeldiagram 6: Anser du att bilder på produkter har någon betydelse för trovärdighet? 

 

stapeldiagram 6 visar att  96 personer (87%) anser att bilder har någon betydelse för trovärdighet 

och 14 personer (13%) anser inte att bilder har någon betydelse för trovärdighet.  
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5.1.4 Inställningar 

Stapeldiagram 7: Inställning gentemot resebyråer på internet 

 

Stapeldiagram 7 visar inställningen gentemot resebyråer på internet där 89 personer (81%) hade 

en positiv inställning och 21 personer (19%) hade en negativ inställning. 

Stapeldiagram 8: Skulle du kunna tänka dig köpa en resa från en resebyrå på internet? 
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Stapeldiagram 8 visar hur många som skulle tänka sig köpa en resa från en resebyrå på internet. 

95 personer (86%) skulle kunna tänka sig köpa en resa från en resebyrå på internet och  15 

personer (14%) skulle inte kunna tänka sig.  

Stapeldiagram 9: Är det viktigt att du känner till företaget sedan tidigare? 

 

För 68 personer (62%) var det viktigt att de kände till ett företag sedan tidigare för att kunna göra 

ett köp. För 42 personer (38%) var det inte viktigt.  

Stapeldiagram 10: Har du någonsin köpt en resa från en resebyrå på internet? 
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Enligt stapeldiagram 10 har 77 (70%) personer erfarenhet av att köpa en resa från en resebyrå på 

internet medan 33 personer (30%) har inte erfarenhet av att ha köpt en resa från en resebyrå på 

internet.  

Stapeldiagram 11: Har du upplevt osäkerhet vid behandling av känslig information på internet? 

 

Enligt stapeldiagram 11 har 73 personer (66%) upplevt osäkerhet vid behandling av känslig 

information på internet. 37 personer (34%) har inte upplevt osäkerhet vid behandling av känslig 

information på internet.  

 

 

  

42 



 

Stapeldiagram 12: Överväger du flera alternativ innan du tar beslutet att köpa en resa via en 

resebyrå? 

 

Stapeldiagram 12 visar att 89 personer (81%) överväger flera alternativ innan ett beslut att köpa 

en resa via en resebyrå. 11 personer (10%) överväger inte flera alternativ innan köp av en resa. 
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5.2 Sammanställning av frågor och svar från intervjuerna  

Upplever du risker med e-handel? 

Majoriteten av personerna som intervjuades svarade “ja” när de frågades om de har upplevt 

risker med e-handeln. När vi frågade dem vilka risker de har upplevt och varför; svarade de 

flesta att den största risken var att ge ut kreditkortsuppgifter. Respondenterna tillade även att de 

har upplevt problem med detta själva.  

 
“[...] Jag vet ur egen erfarenhet att sånt kan komma bort eller till och med säljas vidare och det 

vet jag både från arbetsmässiga och personliga erfarenheter. ” 
- Respondent 1 

 
Den näst mest förekommande risken var att sannolikheten att man inte får varan som man betalat 

för är hög. Här svarade en del respondenter att det är bra att ha tillgång till olika 

betalningsmetoder såsom Klarna. Respondent 2 köper inte produkter/tjänster på internet om hon 

inte har möjligheten att betala efter att hon har fått varan. Att betala direkt med kreditkort på 

hemsidan känner respondent 2 är riskabelt. 

 
 “Är det så att jag måste betala direkt med mitt kort avstår jag ofta idag” 

- Respondent 2 
 
Vad har Du för inställning gentemot resebyråer på internet? 

När vi frågade vad för inställning gentemot resebyråer på internet som respondenterna hade, 

visade det sig att majoriteten hade en positiv inställning men anledningen till inställningen 

varierade en del. Den mest förekommande anledningen till en positiv inställning var enkelheten 

vid bokningen av en resa. 

 
“Smidigheten, [...] om jag kan få det gjort i ett svep så är det mycket enklare i de flesta fall är 

det även billigare.” 
- Respondent 3 
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I likhet med respondent 3, svarade respondent 5 att enkelheten som resebyråer medför i 

bokningen av resor är revolutionär. I likhet med respondent 15 var andra respondenternas 

inställningar gentemot resebyråer likgiltiga. 

 
“[...] Ingen specifik, ganska neutral, aldrig använt mig utav dem.” 

- Respondent 15 
 
Bland respondenterna som var likgiltiga gentemot resebyråer fanns det ett par respondenter som 

skulle kunna tänka sig testa att köpa en resa från en resebyrå. 

 
“[...] Inställningen är att jag inte har testat men jag skulle kunna tänka mig använda mig utav 

det" 
- Respondent 10 

 
Vilka fördelar/nackdelar anser du att det finns med att boka en resa via en resebyrå på 

internet? 

Fördelarna och nackdelarna som respondenter ansåg fanns med att boka en resa via en resebyrå 

på internet skilde sig en del bland respondenterna, men en flerfaldig upprepad fördel var 

bekvämligheten och priset när man bokar via en resebyrå på internet.  

 
“Fördelar är ju ofta paketpris man köper tex flyg och hotell sammansatt vilket är bra så man 

slipper leta på olika sätt men samtidigt kanske har de inte utbudet som man skulle hitta separat 
[...]“ 

- Respondent 6 
 
I likhet med respondent 6 svarade respondent 3 att man har en bekvämlighet online som inte går 

att få offline. 

 
“Online så har du bekvämligheten av att inte behöva gå från en butik till en annan för att hitta 

det bästa erbjudandet utan allt är bara några klick iväg så är du klar. [...]” 
- Respondent 3 

 
“[...]Jag kommer inte på någon nackdel på rak arm så jag ser främst fördelar med resebyråer 

på internet.” 
- Respondent 1 
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I motsats till de tidigare respondenterna som nämnde fördelarna med att boka en resa från en 

resebyrå på internet har andra respondenter nämnt nackdelar. Bland dessa nackdelar upprepades 

en nackdel mer än andra. Denna nackdel är att information kan vara bristfällig och att det är svårt 

att få tag på hjälp. 

 
“ibland är informationen bristfällig om frågor uppstår kring biljetter eller resan måste man 

ringa upp” 
- Respondent 9 

 
Vi har även haft några respondenter som upplever att resebyråer inte är ärliga när det gäller priset 

på deras resor/erbjudanden. Detta kan vara att man får ett annat pris i kassan än det som stod på 

hemsidan eller att priset kan skilja sig beroende på ens ip-adress. 

 

Vad avgör ditt val av en hemsida framför en annan? 

Det som är avgörande för respondenternas val av en hemsida varierar rätt mycket men den faktor 

som är mest förekommande är information följd av design och säkerhet.  

 
“[...] Det skulle faktiskt ha jättemycket att göra med design tror jag om vi antar mycket annat 

lika.” 
- Respondent 1 

 
Om designen är av samma kvalité blir information den avgörande faktorn för respondent 9. 

 
“[...] Om designen är bättre på ena sidan än den andra kommer jag välja den med bättre design, 

om informationen är bättre på det ena kommer jag välja den med mer information [...]” 
- Respondent 9 

 
Det är inte heller nödvändigtvis en enda faktor som avgör valet av en hemsida, det kan även vara 

en blandning av ett flertal faktorer. 

 
“Det är en blandning mellan navigation, pris och säkerheten [...]” 

- Respondent 13 
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Förlitar du dig främst på rekommendationer från vänner/tidigare erfarenheter när du 

köper en produkt eller söker du själv efter information/alternativ på marknaden? 

När det kommer till att ta emot en rekommendation och förlita sig på den så beror det på vem 

rekommendationen kommer ifrån enligt respondent 3. Om det är en nära vän eller inte. Det är 

inte säkert att rekommendationer som man kan hitta på internet är lika pålitliga som 

rekommendationer från en nära vän. 

 
“För att [rekommendationerna] funderar jag på om de är sanna eller om de är marknadsförings 

fixade, så att de sitter där bara för att de ska.” 
- Respondent 2 

 
Detta för att det finns en möjlighet att rekommendationen man läser på internet kan vara skriven 

av företaget som rekommenderas. För vissa räcker det inte enbart med en rekommendation även 

om rekommendationen kommer från en nära vän.  

 
“Jag skulle inte välja 100%  utifrån rekommendationer,  jag skulle undersöka själv men om 

någon rekommenderar då tittar jag på det” 
- Respondent 5 

 
Rekommendationer kan även ge inspiration till möjliga resmål eller möjliga hemsidor som man 

kan använda sig av men behöver inte nödvändigtvis vara avgörande. Enligt respondent 6 får man 

upp ett intresse av rekommendationer när man hör vart de har rest och samlar på sig information 

för att sedan själv söka efter resmål. 

 

Vilken hemsida skulle du vilja köpa en resa från, om du skulle köpa en resa? Varför? 

Respondenterna fick välja en av fyra hemsidor som de skulle kunna tänka sig köpa ifrån. I likhet 

med enkäterna var Ving den mest eftertraktade och valda hemsida. Designen och navigeringen 

var bra och i följd var informationen lätt att hitta. 

 
“Det som var bra med Ving jämfört med Globus var att på Ving kom “vart vill du resa” direkt. 

På Globus fick man kolla lite mer själv. Samma sak på Resman. Fördelen med att ha det på 
första sidan är att man kan jämföra priserna snabbt.  

- Respondent 8 
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Några respondenter valde även Ving på grund av igenkänningsfaktorn och sa att de hade en 

positiv association till varumärket Ving sedan tidigare.  

 
“[...] många vet vad Ving är för något jag vet ju att det är bra så därför skulle jag spontant 

ranka den som etta.” 
- Respondent 11 

 
Den som var minst omtyckt var Resman-Uppsala. Majoriteten av respondenterna tyckte att 

hemsidan såg omodern ut och att den kändes som en budget-hemsida eller gjord av en amatör.  

 
“[...] Den ser jättegammal ut tex den här hemsidan skulle jag inte lita på. [...]” 

- Respondent 7 
 
I likhet med respondent 7 tyckte respondent 1 att hemsidan kändes som att någon hade tagit 

bilder från google och klistrat ihop en hemsida.  

 

Om hemsidan saknar bilder skulle du fortfarande kunna tänka dig köpa via hemsidan? 

Vi fick blandade svar från respondenterna när vi frågade dem om de skulle kunna tänka sig köpa 

från en hemsida som saknar bilder. Vissa svarade att de skulle behöva rekommendationer om 

bilder saknas eller att bilder absolut behövs. För respondent 9 ökar bilder tilliten till företaget och 

för respondent 10 är det absolut omöjligt att köpa något från en hemsida som saknar bilder.  

 
“[...] När man ser en bra bild så litar man mer på det”  

- Respondent 9 
 

”Nej absolut det tror jag nog inte, man vill ju inte köpa något man inte riktigt vet vad man köper 
[...].” 

- Respondent 10 
 
Sammanfattningsvis vill respondenterna inte köpa från en hemsida som saknar bilder. 
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Vilka faktorer på en hemsida leder till irritation för dig? 

För majoriteten av respondenterna var dålig navigering den största faktorn som leder till 

irritation. Det ska inte vara svårt att hitta saker på en hemsida. Det ska inte heller ta för lång tid 

att ta sig tillbaka till en sida man tidigare har varit på. 

 
“Det ska ju gå snabbt och vara lätt, man ska inte trycka igenom olika saker för att komma till 

slutresultatet [...]” 
- Respondent 11 

 
En annan faktor som förekom rätt ofta är brist på information. Om rätt information inte är 

tillgänglig eller om den tillgängliga informationen är dålig leder det till irritation. 

 
“[...] brist på information, om designen är väldigt dåligt, och navigering kommer jag reagera på 
det.“ 

- Respondent 9 
 
Kan du förklara hur du går tillväga vid köp av en resa? 

Den här frågan gav oss väldigt varierande svar. Vi såg att trots att alla hade olika svar såg deras 

besluts-/köpprocess väldigt lik varandra. För vissa börjar det med att bestämma sig vart de ska 

åka och för andra börjar det med egna erfarenheter eller rekommendationer. När resmålet är 

bestämt jämför respondenterna erbjudanden med andra resebyråer och flygbolag för att hitta det 

bästa möjliga erbjudandet. Oavsett om respondenterna har fått rekommendationer, undersöker 

de andra alternativ för att kunna välja det bästa alternativet. 

 
“[...] Det gäller att jag hittar olika alternativ så att jag kan välja det som passar mig bäst. När 
jag har hittat det alternativ jag tycker mest om försöker jag hitta samma alternativ på en annan 

flyg/resebyrå för att se om det finns bättre förslag på en annan sida eller inte.” 
- Respondent 1 

 
Faktorer som är närvarande vid avgörandet av vilket alternativ som är det “bästa alternativet” är 

också varierande men de som upprepas ofta är: pris och information som respondent 2 nämner. 
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“[...] Finns det jag skulle vilja ha via Tui, Ving eller de här stora resebyråerna? Finns den 
orten, den platsen, vad blir priset? Och så gör jag samma sökning på flyg och hotell på dem 

sökmotorer som finns och jämför [...]” 
- Respondent 2 

 
Utöver dessa två är även navigering och design faktorer som upprepas en del bland dem faktorer 

som är avgörande. 

 
“[...]  att det ser bra ut, tydligt vad man gör, snygg design och lätt navigering [...]” 

- Respondent 4 
 
Är design viktigare än säkerhet eller information? 

Under den andra halvan av intervjun började alla respondenter prata en hel del om designen på 

resebyråers hemsidor och hur den är viktig för att de ska använda sig av hemsidan. Därför 

frågade vi respondenterna varför designen är så viktig när den är rankad som minst viktig bland 7 

faktorer. Svaren vi fick var väldigt lika varandra. Enligt respondent 1 förbättras upplevelsen av 

vistelsen på en hemsida när designen är bra. Däremot är detta inte viktigare än säkerheten eller 

informationen. Det som uppstår här är att respondenterna blir lockade av designen och är mer 

villiga att ge hemsidan en chans. Respondent 2 delar upp sin köpprocess i två steg där hon först 

blir intresserad av något som hon har sett, och därefter köper produkten.  

 
“ [...] I steg 1 är design väldigt viktig men i steg 2 blir säkerhet och information, och alla de 

delar som kan bekräfta för mig att jag får det jag vill ha, viktigare.” 
- Respondent 2 

 
Hemsidor som har en mindre bra design sållas bort. 

 
“När designen är såhär skulle jag klicka bort direkt. “ 

- Respondent 13 
 
I likhet med respondent 13 svarade respondent 10: 

 
“Resman var en sån här design som jag menade innan, det känns inte professionellt” 

- Respondent 10 
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6 Analys  

I det här kapitlet analyseras den insamlade datan med hjälp av våra teorier som därefter kommer 

att diskuteras. Därför har vi valt att lägga upp kapitlet i samma ordning som den teoretiska 

referensramen. Efter att diskussionen är färdig presenteras en slutsats baserad på diskussionerna 

som har framförts i avsnittet.  

6.1 Teorier om kvaliteter 

Information, enligt stapeldiagram 1, är den näst viktigaste faktorn enligt respondenterna från 

enkätundersökningen. Information är även en av de tre dimensioner som måste vara hög för att 

en hemsida ska kunna skapa tillit (Wen, 2009). Vi får vidare bekräftelse på att information är en 

viktig faktor när vi ser på stapeldiagram 5. Respondenterna som använde egna ord för att 

beskriva en bra hemsida nämnde information mest. Vidare måste även systemets kvalitet vara 

hög. Ett systems kvalitet undersöks genom att se på faktorerna anpassningsförmåga, 

användbarhet och svarstid (Wen, 2009). Respondent 11 från intervjuerna säger att det ska gå 

snabbt och att det ska vara lätt. Dvs. att  en hemsida ska kunna möta behoven av olika kunder så 

bra som möjligt för att fånga kundens intresse. Om kunden är ute efter att köpa en resa till 

Spanien för en vecka ska det kunna gå snabbt att hitta information om resor till Spanien. Detta 

kan vara flyg, boende, nöje etc.Om navigeringen på en resebyrås hemsida är dålig leder det till 

irritation och sänker därmed tilliten till hemsidan. Dvs. att om användbarheten är bra så ökar det 

tilliten. När resebyråer inte är ärliga med sitt pris, dvs. att man klickar på ett erbjudande som 

pekar på ett pris men sedan får ett mycket högre pris i kassan, sänks tilliten och därmed blir 

betjäningskvaliteten låg. 
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6.2 Teori om rimlig handling (Theory of Reasoned Action) 

Kunder på e-handeln väljer att dela med sig känslig information när tillit finns till de aspekter 

som anses vara viktiga för kunder (Palvia, 2009). Från stapeldiagram 1 går det att tydligt se att 

säkerhet är den viktigaste aspekten av en hemsida för majoriteten av respondenterna. Hur 

säkerhet uppfattas från en hemsida är genom hemsidans design, möjliga betallösningar och 

information. Detta leder kunden till att kunna bilda en tillit till hemsidan och därmed vara villig 

att dela privat och känslig information med en online försäljare (Palvia, 2009). 81 % av 

respondenterna hade en positiv inställning gentemot resebyråer på internet. Grunden till den 

positiva inställningen var några fördelar som respondenterna ansåg finns med resebyråer på 

internet. Fördelarna som respondenterna ansåg finns med resebyråer på internet var 

bekvämligheten, snabbheten och paketpriser. Enligt stapeldiagram 9 var det viktigt för 

majoriteten att känna till ett företag sedan tidigare. Det var viktigt att känna igen ett företag 

sedan tidigare då individens intention att använda en hemsida redan har gjorts. Intentioner att 

handla från en hemsida kan därmed påverkas av rekommendationer i och med att en positiv eller 

negativ attityd formas genom kundens omgivning. Med andra ord, styrs intention på internet av 

social omgivning och attityd såsom intention vid en handling utanför internet. Dock anser 

respondenterna att rekommendationer inte är avgörande för beteendet (respondent 5 och 6) vilket 

är varför tillit till företaget är viktigt. Däremot hjälper rekommendationer med att bilda en 

utvärdering som motiverar kundens intention. När respondenterna köper utifrån tidigare 

erfarenheter så har de redan en tillit till företaget. Det här betyder att respondenternas intention 

av att välja en resebyrå på internet är kopplad till tilliten till företaget. Detta för att de inte väljer 

en resebyrå de inte kan lita på. 
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6.3 Teorier om attityder 

Utifrån vår enkätundersökning kan vi se att 81% av respondenterna har en positiv inställning 

gentemot resebyråer på internet (stapeldiagram 7). Många av respondenterna från intervjuerna 

pratade främst om fördelar och respondent 1 sade att han inte kommer på någon nackdel och ser 

främst fördelar. Eftersom att respondenterna utvärderar hemsidorna och aspekter på hemsidorna i 

ett gynnsamt sätt förklarar det varför 81% har en positiv inställning gentemot resebyråer på 

internet. Vidare kan 86% tänka sig köpa från en resebyrå på internet. Detta betyder att bland 

respondenterna som har en negativ attityd gentemot resebyråer kan några respondenter ändå 

tänka sig köpa en resa från en resebyrå på internet. Kunder kan alltså ha negativa attityder om 

resebyråer på internet men ändå tänka sig köpa från resebyråer på internet då de överväger 

fördelarna mot den negativa attityden. Vilket betyder att alla attityder , i enlighet med Katz 

(1960), har en handlingskomponent. Det är alltså inte om attityden är positiv eller negativ som 

styr handlingskomponenten. Därför vill vi veta vad det är som påverkar respondenternas 

handlingskomponent. Utifrån våra intervjuer fick vi reda på att många som hade en 

handlingskomponent såg vi att det som ökade deras handlingskomponent var smidigheten med 

att köpa en resa från en resebyrå på internet jämfört med att göra allting själv.  

 

Eftersom respondenternas attityder är underlag för utvärdering av en symbol, objekt eller aspekt 

(Katz, 1960) som i vårt fall är en hemsida, och design lockar respondenterna till att använda sig 

av en hemsida, är det tydligt att designen påverkar attityden gentemot resebyråer på internet. När 

respondenten tar sig förbi designen och utvärderar hemsidan är det faktorerna från stapeldiagram 

1 som utvärderas. Här ser vi att kundernas kriterier som ligger till grund för val av produkt är 

kopplad till hens attityd (Skaug, 2009). I det här skedet av beslutsprocessen ser vi att tilliten inte 

spelar någon roll än. 
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6.4 En kognitiv modell om tillit till e-handeln (A Cognitive model of 

Trust in E-commerce) 

Vi kan se nöje i enlighet med Gao och Wu (2010) ökar tillit till e-handel eftersom den avgörande 

faktorn bakom respondenternas val av en hemsida i stapeldiagram 4 är design. När en hemsida 

hade bra information var respondenterna mer benägna att lita på hemsidan. När informationen är 

bristfällig kring exempelvis pris, boende osv upplever respondenterna irritation vilket sänker 

tilliten till hemsidan. Ytterligare kan dålig navigering leda till irritation. Exempelvis när det är 

svårt att förstå menyn på en hemsida eller inte kan hitta det man söker efter. För respondent 9 är 

dålig navigering, design och information något som leder till irritation. Vi kan även se utifrån 

stapeldiagram 1 att de tre viktigaste dimensioner för respondenterna är information, säkerhet och 

navigering. Ju bättre dessa dimensioner är desto mer benägna är respondenterna att lita på 

hemsidan och vice versa. När tilliten bildas leder det enligt modellen till intentionen att använda 

sig av hemsidan. I motsats till detta kan tilliten påverkas negativt om hemsidan inte möter 

kundens förväntningar. Det vill säga när dimensionerna inte når en tillfredsställande nivå. Därför 

påverkas kundernas villighet att ge ut sin tillit av den bild de får av hemsidan. Detta visar att det 

inte enbart är säkerhetsmekanismer eller en individs personlighetsdrag som skapar tilliten utan 

att det är en blandning av olika dimensioner som arbetar tillsammans för att skapa tillit.  

 

Vi nämnde tidigare att designen påverkar attityden gentemot resebyråers hemsida. Om designen 

är dålig påverkas attityden negativt och kunden går inte vidare för att utvärdera hemsidan vilket 

leder till att tilliten inte skapas. Därför påverkas kundernas villighet att ge ut sin tillit av 

hemsidans utseende indirekt. 

6.5 Modell om konsumentens beslutsfattande (Consumer 

Decision-Making model) 

Kunderna har redan en uppfattning från första stadiet “input” där företagets marknadsföring och 

sociologiska influenser påverkar kunden (Schiffman & Kanuk, 2010). Utifrån stapeldiagram 3 
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kan man se att 87% av respondenterna valde alternativ 1 (Ving AB). Utifrån intervjuerna valdes 

hemsidan Ving av olika anledningar men för vissa respondenter berodde det på 

igenkänningsfaktorn som till exempel respondent 11. Det här kan kända företag utnyttja och 

fokusera sina resurser på andra områden än tillit. Detta för att igenkänningsfaktorn kan väga 

tungt vid ett beslut.Vid jämförelse av olika alternativ påverkas kundernas beslut av 

igenkänningsfaktorn i och med att de redan har en uppfattning av och förväntningar kring hur en 

hemsida ska agera, till skillnad från en hemsida de inte känner till.  

 

Detta visar att igenkänningsfaktorn spelar en roll i steget “evaluation of alternatives”. Om en 

kund har använt Ving tidigare är sannolikheten stor att kunden kommer välja Ving igen vid nästa 

resa istället för att använda en resebyrå på internet som hen aldrig har använt. Dels för att 

igenkänningsfaktorn är stor men även för att tidigare erfarenheter påverkar det psykologiska 

fältet som i sin tur påverkar kundens beslut (figur 2). Respondenterna fick själva testa på de olika 

hemsidorna och Ving var den som valdes som den optimala hemsidan. Respondenterna bildade 

en uppfattning kring helheten av hemsidorna utifrån psykologiska faktorer såsom uppfattning 

och attityder.  

 

När kunden har fått en helhet av en hemsida och väljer att fortsätta på samma hemsida går hen 

vidare och gör ett köp vid steget output. Efter att en uppfattning bildas genom användning av en 

hemsida kan kunden då pröva att förlita sig på en ny hemsida eller återvända till en hemsida de 

känner igen, baserat på om tillit skapas eller inte. 

6.6 Modell om linjär kommunikation (Linear Model of Communication) 

Enligt respondenterna valdes Ving som den optimala hemsidan. Ving valdes då respondenterna 

har uppfattat hemsidan utifrån det budskap som hemsidan förmedlar. Ving, som då är avsändaren 

enligt modellen, har format sitt budskap genom hemsidan och respondenterna har avkodat olika 

delar av hemsidan som de ansåg vara viktigast. Budskapet som var viktigt för respondenterna var 

de tre dimensionerna som nämndes tidigare (figur 1). Enligt enkäterna upplevdes Ving som den 

mest tilltalande, professionella och trovärdiga hemsidan. Medan Resmans hemsida uppfattades 
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som icke trovärdig då den såg omodern ut enligt bland annat respondent 7. Vad som gör att 

respondenterna upplever Ving mer trovärdig än Resman är det som presenteras och det första 

intrycket respondenterna får. Om vi anser utbudet vara ett budskap har Ving kodat budskapet så 

att kunden ska kunna avkoda det lätt. Detta genom att ha hela deras sökfunktion som är det första 

kunden ser som enkelt, låter kunden nå det resmål som hen är ute efter snabbt. Sökfunktionen är 

strukturerad på så sätt att det är lätt för kunden att förstå att hen enbart behöver fylla i väsentlig 

information och trycka på sök. På så vis förmedlas ett budskap av professionalitet som i sin tur 

kan leda till tillit. Resman har misslyckats med att förmedla professionalitet och trovärdighet. 

Enligt stapeldiagram 11 upplevde 66% osäkerhet kring behandling av känslig information på 

internet. Genom att ha exempelvis dålig design kan det agera som brus och påverka avsändarens 

budskap och inte kunna förmedla känslan av säkerhet till mottagaren. Om hemsidan inte kan 

förmedla budskapet av att deras hemsida är säker kommer kunder att välja en annan hemsida 

vilket är mottagarens återkoppling och reaktion till ett budskap. Med andra ord kommer tillit inte 

bildas.  

 

Hemsidor använder sig av bilder då de anser att en bild eller en symbol är tillämpliga faktorer 

som kan förstärka deras budskap. Bilder är en viktig faktor som respondenterna tar hänsyn till. 

Kunder tolkar bilderna som finns på en hemsida. Enligt stapeldiagram 5 och 6 har bilder stor 

betydelse för trovärdighet. Enligt intervjuerna skulle majoriteten av respondenterna inte köpa 

från en hemsida om den saknade bilder och anser att en bild ger dem insyn på vad de faktiskt 

köper.  

6.7 Modell om konsumentens köpprocess (Consumer Proposition 

Acquisition Process) 

Då vi vill undersöka vart tillit i beslutsprocessen hamnar, är det viktig att förstå hur 

respondenternas beslutsprocess för en resebyrå på internet ser ut. Processen börjar med att 

respondenterna bestämmer en destination att åka till enligt intervjuerna. Deras “motive 

development”  påverkas av olika externa faktorer såsom rekommendationer. När respondenterna 

vet vad de vill ha samlar de på sig information (information gathering) kring produkten, som 
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bland annat respondent 1 sa. Med hjälp av informationen som samlas in jämför respondenten 

dem olika alternativ som erbjuds (proposition evaluation). Enligt stapeldiagram 12 jämför 89% 

av respondenterna flera alternativ innan de köper en resa via en resebyrå på internet. Det som var 

viktigast för respondenterna vid jämförelse av alternativ var pris, information, navigering och 

design. Efter insamling av information kommer kunden att välja alternativet (proposition 

selection) som passar kundens preferenser mest.  

 

Vissa respondenter handlar utifrån gamla erfarenheter vilket visar att de var nöjda över den 

köpprocessen som de har gått igenom tidigare (proposition re-evaluation). Som det nämndes 

tidigare gör kunderna samma köpprocess då de känner en tillit till den resebyrå som användes 

tidigare.  
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7 Diskussion 

En resebyrås hemsida påverkar kundens tillit och tillit spelar en större roll vid en specifik del av 

beslutsprocessen. En hemsidas design spelar stor roll vid att kommunicera budskapet av en 

pålitlig hemsida. Design på en hemsida rankades som en av dem lägsta kriterierna för en bra 

hemsida bland respondenter både från intervjuerna samt enkäterna. Men när respondenterna 

senare skulle beskriva en optimal hemsida eller förklara varför de valde som de gjorde. Bland 

alternativen var det design som var mest omtalat. Detta för att design ger kunden ett intryck av 

bland annat professionalitet och kunden blir öppen till att ge hemsidan en chans. Anledningen till 

detta är att kunden bedömer en hemsida mestadels utifrån design när kunden ska välja mellan 

olika hemsidor. Senare när kunden har valt att använda en hemsida utifrån design är det andra 

kriterier som behövs och är viktigare för att kunna lita på ett företag. Tillit vid detta steg spelar 

störst roll då  kunden anser att de viktigaste kriterierna måste finns med för att kunna välja en 

specifik hemsida framför en annan. Kriterierna som var avgörande för kunder vid val av en 

resebyrå på internet var utförlig information, lätt navigering och säkerhet.  

 

Kombinationen av dessa kriterier är viktiga för kunder. Om ena kriteriet är sämre än dem andra 

eller vice versa bedömer kunden hemsidan enligt den faktorn som är viktigast för kunden. 

Rekommendationer är en viktigt del av skapandet av tillit. Rekommendationer i form av word of 

mouth eller kundrecensioner gör så att kundens uppfattning ändras innan kunden själv har 

bedömt en hemsida. Det kan antingen vara en positiv eller en negativ uppfattning. Majoriteten av 

kunder förlitar sig inte endast på rekommendationer utan har rekommendationer i åtanke vid 

bedömning av en hemsida.  

 

Kunder väljer att köpa från resebyråer på internet då de anser att det är enkelt, tidseffektivt och 

smidigt. Hur de bedömer vilken hemsida de ska använda sig av beror på om tillit skapas och vart 

i beslutsprocess tillit spelar störst roll. Som det nämndes tidigare spelade tillit störst roll vid val 

av en hemsida, men tilliten måste fortfarande finns för att kunden ska gå vidare och göra ett köp. 

Om kunden är nöjd över den beslutsprocess samt köpprocess som kunden genomgick kommer 
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kunden troligtvis att använda sig av samma hemsida återigen. En kund som använder sig av 

samma hemsida visar att hen har tillit till företaget. 

 

Resultatet som har tagits fram kan jämföras och bekräftas med tidigare forskning. I likhet med 

Alvarez, Martin & Casielles (2007) visar det sig att hemsidans grafiska utseende och bilder är det 

kunderna letar efter på en hemsida. Xiling & Xiangchun (2005) nämner att en hemsida med bra 

design  intresserar kunder mer till att utforska en sida. I överensstämmelse med data från Xiling 

& Xiangchun (2005) är det tydligt att tillit är som en dynamisk process som försvagas eller 

förstärks under kundens användning av en hemsida.  

 

Lower, Vance, et.al (2008) nämner att kunder litar mer på hemsidor med kända varumärken 

vilket kan bekräftas då majoriteten av respondenterna valde Ving som den hemsida de skulle 

använda sig av. Bland de som valde Ving spelade varumärke stor roll utöver hemsidan. Vid 

enkäterna där varumärket inte var närvarande kände respondenterna fortfarande igen Ving och 

valde den som den hemsida de skulle tänka sig använda. Faktorerna som leder kunderna till 

irritation är dålig navigering och brist på information. Ifall dessa faktorer inte är tillräckligt bra 

kommer kunden att välja en annan hemsida vilket stämmer med Shanker et al (2002) forskning. 

Det vi däremot inte såg likheter mellan tidigare forskning och vår data är hur tilliten påverkar 

beslutsprocesserna hos kunder när de väljer en hemsida eller en metod (resebyråer kontra att 

boka allting själv). Kunder gillar att använda resebyråer när de bokar sin resa för att det är 

smidigare och enklare jämfört med att hitta olika separata erbjudanden till sig själv. Vi hittade 

inga likheter i vår tidigare forskning kring detta och det kan därför vara något som behöver 

forskas vidare om bland annat. 

  

59 



 

8 Slutsats 

Studiens syfte vilket var att ta reda på om kundens tillit till en resebyrå på internet påverkas av 

resebyråns hemsida och vilken roll tillit spelar i beslutsprocesser hos kunder samt 

frågeställningen: “På vilket sätt kan hemsidor påverka kundernas tillit och vilken roll spelar det i 

beslutet av användning av resebyråer?” har besvarats nedan. Tidigare forskning har gjorts kring 

ämnet tillit och dess vikt vid val av resebyråer på internet.  Kunder har börjat använda sig av 

resebyråer på internet på grund av olika faktorer såsom smidighet, enkelhet samt att kunden 

slipper den sociala interaktionen. Risker finns med användning av e-handeln och hemsidor är 

avgörande gällande om kunder väljer att handla på internet eller inte. För att företag ska kunna 

ha en effektiv e-handelsstrategi är det viktigt att ha en relation mellan företag och dess kunder. 

Tillit till en hemsida bidrar till om en relation skapas eller inte. Genom att ha en relation minskar 

risken för substitut och hjälper att skapa hållbara relationer baserade på bland annat tillit.  

 

Hemsidor påverkar kundernas tillit genom det de kommunicerar utåt vare sig det är via 

information eller design. Kunder kommer välja samt använda en hemsida som de känner tillit till. 

Tilliten spelar störst roll vid val av hemsida då det är i detta steg kunden bestämmer sig vilken 

hemsida hen ska handla ifrån. Kunderna har som krav att en hemsida ska ha en design som är 

tilltalande. Utöver designen har kunder som grundkriterierna att en hemsida ska ha tydlig 

information, lätt att navigera samt att hemsidan ska förmedla en känsla av säkerhet. Utifrån 

faktorerna som nämndes ovan är vissa faktorer viktigare än andra men det är en kombination av 

information, navigering och säkerhet som gör att en kund känner tillit till ett företag. Design är 

som viktigast vid bedömning av hemsidor innan man har valt en hemsida. Information, säkerhet 

och navigering är viktigare än design när det kommer till användning av en sida.  

 

Designen avgör vilken hemsida som kan vara en möjlig kandidat och därefter styr tilliten vilken 

hemsida som kunden väljer att handla ifrån. Detta kan vara när kunden utvärderar sina alternativ 

eller när kunden ska söka efter möjliga alternativ. Har kunden hög tillit till en viss hemsida eller 

ett visst företag kan det påverka om hen är öppen till att testa hemsidor eller handla från företag 

60 



 

som kunden inte känner till. På så vis kan tillit påverka kundens beslutsprocess i ett tidigt skede. 

Tilliten kan minskas eller höjas men det är vid val av hemsida som tillit spelar störst roll. Det 

som höjer och minskar tilliten är hur stor eller lite graden av säkerhet och information är samt 

hur bra eller dålig navigeringen är. Rekommendationer kan påverka kundernas beslutsprocesser 

men är inte avgörande för val av hemsida. I slutändan väljs den hemsida som kunden känner 

mest tillit till. Det som avgör vid vilken tidpunkt i beslutsprocessen tilliten kommer är hur öppen 

kunden är till att testa något nytt. När kunden gör ett val är det baserat på graden av tillit kunden 

känner. Rollen som tillit spelar i kundens beslutsprocess är därmed att vägleda kunden i dess val.  

8.1 Bidrag 

Syftet med denna forskning var att bidra till vidare kunskap kring ämnet tillit till e-handeln. 

Tidigare forskning har undersökt faktorerna som skapar tillit men i denna studie har rollen av 

tillit i beslutsprocessen fokuserats på. Med denna kunskap kan företag förstå vid vilket steg tillit 

spelar störst roll för kunderna. Genom att veta var tillit spelar störst roll kan företag enklare 

övertyga kunder att använda deras hemsida.  
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9 Etikdiskussion 

Fyra principer som ska följas när man genomför en vetenskaplig studie är enligt vetenskapsrådet 

(2018) tillförlitlighet, ärlighet, respekt och ansvarstagande. Forskarna i en studie ska använda 

dessa principer för självreglering (Vetenskapsrådet, 2018). Med hjälp av dessa principer vägleds 

forskarna i hantering av etiska och praktiska problem i samband med forskning. Respekt måste 

finnas för forskningsdeltagare. I linje med detta anser Bryman och Bell (2013) att 

forskningsdeltagarna ska bli informerade angående studiens syfte i förväg. I denna studie 

meddelades deltagarna via Facebook angående studiens syfte och syftet med deras bidrag till 

forskningen. Deltagarnas samtycke ska godkännas enligt samtyckeskravet för att möjliggöra för 

dem att avbryta delaktigheten i studien om de så önskar (Bryman & Bell, 2013). Innan intervjun 

påbörjades fick deltagarna samtycka att de kan avbryta deltagande i studien samt ge sin tillåtelse 

till forskarna för inspelning av intervjuerna. Forskarna har ansvar för att behandla 

respondenternas personuppgifter med största möjliga konfidentialitet (Bryman & Bell, 2013). 

Deltagarnas personliga namn ändrades till “respondent” i denna studie för att säkerställa deras 

anonymitet. Genom att författarna är ärliga när det kommer till granskning om forskningen 

möjliggör detta att forskarna bättre kan se och förstå brister i sitt arbete. På så sätt kan 

forskningens kvalitet säkerställas när det kommer till principen tillförlitlighet (vetenskapsrådet, 

2018).  
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10 Teorikritik 

Modellen “linear model of communication” används i huvudsyfte från skaparen av budskapets 

perspektiv istället för mottagarens perspektiv för att analysera hur budskap kan formas för att nå 

mottagaren. Modellen kan vara bristande i denna studie då dess huvudsyfte är att analysera hur 

budskap ska kommuniceras från företagets sida och lägger inte vikt på mottagarens sida vilket i 

denna studie är kunderna. Modellen tar inte heller upp hur och om mottagaren uppfattar ett 

budskap annorlunda beroende på vad budskapet är. Det vi har gjort i studien är att vända på 

modellen och använda den på kunder istället för företag (vilket är den ortodoxa användningen av 

modellen). Istället för att se på kodningen av budskap fokuserar vi på avkodningen av budskap 

vilket är ett viktigt steg för kunder i processen för att bilda tillit. Därför anser vi att denna modell 

är lämplig för vår studie. 

 

Ett problem vi fann med teorin “teorier om kvaliteter” var att betjäningskvaliteten var svår att 

generalisera eftersom förväntningar är så pass olika mellan individer och dessa individer 

upplever samma sak på olika sätt. För att kunna generalisera fick vi se på hur många 

respondenter som fick den upplevelse från hemsidan som de förväntade sig få kontra de som inte 

fick det. Istället för att undersöka vilka förväntningar varje individ har och hur hen upplever 

hemsidan.  

 

För de resterande modellerna och teorierna har vi följt samma tankebana som på de tidigare 

nämnda och noggrant utvalda teorier och modeller som kan mäta det vi vill mäta i denna studie 

och som har använts i en mängd olika vetenskapliga artiklar. Varför det är viktigt att de har 

använts av många författare är så att vi ska kunna läsa om teorin i olika sammanhang och se vad 

för användningsområden teorierna har haft inom olika forskningsområden. Målet var att välja 

teorier som kan komplettera varandra. Idealet var att ha teorier som är starka där andra teorier är 

svaga för att bygga upp en gedigen teoretisk referensram.  
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11 Källkritik 

I avsnitten tidigare forskning och teoretisk referensram har vi använt en del gamla källor vilket 

medför en risk att informationen kan vara inkorrekt. Vi valde att observera gamla källor för att se 

om problem som fanns då fortfarande finns i dagsläget. För att veta detta behövde vi korrekt 

information om problem som fanns då kring studiens forskningsområde. Därför var vi noggranna 

med att granska att författarna är experter inom området samt att kontrollera om resultaten de har 

kommit fram till stämmer överens med varandra, för att vara säkra på att innehållet är trovärdigt. 

Detta är speciellt viktigt inom e-handeln då stora och snabba ändringar sker över kort tid.  

 

En majoritet av våra respondenter var mellan åldrarna 20 till 30 år och har alltså vuxit upp med 

internet och kan därmed ha en bias angående internets risker. Alla respondenter i den 

åldersgruppen har handlat på internet och kan tänka sig handla på internet igen. En vana vid 

internet kanske kan leda till att de blir blinda för riskerna och inte tar dem på allvar. Om detta är 

fallet kan det påverka empirin negativt. 
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12 Förslag på framtida forskning 

Exempel på områden som vidare behöver forskas kring inom ämnet är varumärkens betydelse, 

hur beslutsprocesserna inom olika åldersgrupper påverkas av tillit och kunder som väljer att inte 

använda resebyråer. I vår studie tog vi bort varumärke i enkäten som en faktor för att minska på 

chansen att respondenterna blir påverkade av varumärket men trots det var det många som 

svarade att de väljer hemsidor utifrån varumärket. Därför är varumärkets påverkan på tillit 

intressant att undersöka när det kommer till kunders beslutsprocesser. Vi känner att vi inte fick 

tillräcklig data från enkäterna och intervjuerna från olika åldersgrupper för att kunna göra en 

generalisering. Majoriteten av våra respondenter hamnade mellan åldrarna 18 - 30, vilket är 

varför det kan vara intressant att undersöka äldre åldersgrupper för att se om tillit spelar en annan 

roll eller inte i beslutsprocessen. Vidare skulle det vara intressant att se om andra faktorer skulle 

vara viktiga för dem. Slutligen känner vi att vi inte lade tillräckligt mycket fokus på kunder som 

föredrar att boka sina resor själva utan att använda sig av resebyråer. Vi vet nu vilken roll tillit 

spelar i beslutsprocessen hos kunder som använder sig av resebyråer men inte hos dem som inte 

gör det. Därför kan det vara intressant att se varför kunder som inte väljer att använda sig av 

resebyråer inte gör det och om tillit har en annan roll i deras beslutsprocesser eller inte. Detta 

skulle kunna hjälpa resebyråer förstå varför de går miste om kunderna som väljer att inte 

använda sig av deras tjänster. 
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jwz3dLjzQdQ/formResponse 
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13. Förklara kortfattat varför du valde det alternativ som du valde i 
fråga 12. 
110 responses 
 
Professionell hemsida 
Snygg layout 
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Ser ut som en lättnavigerad och fin hemsida. 
Design, trygghet 
Många bilder och bra design. Får en att känna sig säkrare. 
För att den tilltalade mig mest och såg mest seriös 
För att den den liknar sidor jag brukar va på när jag ska köpa resa 
Ser ut som att det är det mest praktiska. 
Bra navigering, filtreringssystem, bra design, ser professionell ut 
Simpel och vad det verkar, en tydlig design 
Bäst design 
Större bild 
Ser mest inbjudande ut 
Den såg enklast ut att använda. 
Semestervänlig 
Utseende 
Såg mest trovärdigt ut. 
För den är färgglad med mycket bilder på potentiella resmål, och de använder sidans storlek effektivt 
Första verkar mest sista minuten orienterad. 
Design 
Det känns som att en resa är ett stort beslut och jag anser då att det är fördelaktigt att ha ett enkelt 
gränssnitt för att inte bli förvirrad 
Ser bäst ut estetiskt samt ser ut att ha lätt navigering. Alternativ 2 är nästan lika bra. 
Bilder och färg 
Fina bilder, kan se och jämföra olika resmål samtidigt. 
Snygg design, enkel navigering med tydlig information, bidrar till trovärdighet 
Färgerna lockade, kändes mer spännande 
Simpel 
Ser tydligast ut och mest seriöst. Påminner även om de resebyråernas sidor som jag har mer koll på. 
Den ser mest profesionell ut 
Ser mer seriöst ut 
Iögonfallande bilder 
Den är bra 
nice ju 
Mest estetisk och ger ett professionellt intryck 
De andra ser inte ut som resesidor 
Bra interface för att hitta resor 
Ser lättanvänd ut. Lite text,mycket bilder. 
Det verkar att det finns mer information 
Mer attraktivt än andra. 
Tydlig, enkel, fin design 
mer information 
Det såg bra ut 
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Enkel och fräsch design 
Den ser mest välkomnande/professionellt ut. 
Mer modern sida, känns mer trovärdigt då 
Tydlig och inspirerande 
Färgglad sida, flera bilder 
Inbjudande bilder och verkar lätt att hitta på sidan 
Det är hemsidan med mest professionellt intryck. 
Ser seriös ut 
Tydligt med val av önskemål och design 
Ser mest legit ut 
Professionell och tillgänglig layout, har investerat mycket i marknadsföringstekniker (ger intrycket av att 
vara framgångsrik) 
Det finns en kombination av bilder och text 
Stora bilder och snygg hemsida. Dessutom såg den lättorienterlig ut. Det första man skriver in är farm 
och det känns som det viktigaste för resemålet. 
Kanske var det mer tydlig om information 
Stilren, lättnavigerad, proffsig 
Bilderna, jag ser hur det ser ut. 
Jag tyckte att bilden var införmativ 
Verkar mer trovärdig och lätt att navigera 
Lite information ges annat än layouten, vilket gör den bekvämare att använda. 
Glada färger och fina bilder 
Bra design. 
? 
Ser simpelt och strukturerat ut 
Färgglad 
Mer profitionel ut 
Mest attraktivt - mest bilder att se på 
Snyggt 
Mest lockande 
Hur det ser ut 
Bilder påverkar mitt val även om jag vet att bilden inte alltid ger en realistisk bild (kan vara 
vinklad/förskönad). 
Reseguiden, grymma priser på all inclusive och sista minuten. De andra hemsidorna kommer inte med 
lika bra erbjudanden. Mitt svar är alltså inte baserat på design. 
Ser finare ut och verkar ha mer information! 
Ser mer professionell ut. 
Jag valde alternativ 1 då hemsidan ser mest professionell och därmed även mindre chans att råkar ut på 
bedrägerier 
Mest tilltalande 
Större objekt som visar tydligare, prioriterar det viktigaste på sidan 
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Det fångade mitt intresse 
Såg ordentligt ut 
Den såg mest hel ut, man kunde se vart man skulle klicka för att komma rätt 
Ser bättre ut 
Layout givetvis, men förmodligen är det VING och då kan man känna sig relativt trygg med 
Fin webpage 
Tilltalande design 
Alternativ 1 såg mest proffsig och välkomnade ut 
mer visuell attrakherande än dem andra. 
Proffsig design, ger intryck av proffsigt företag 
ser bäst ut 
Den såg mest seriös och trovärdig ut 
Varierade bilder. Inte endast en miljö. 
Snyggast 
Såg mest intressant ut. 
Såg proffesionellt ut, känns mer trovärdigt 
Alt.1 visar färgglada bilder och verkar proffesionellt utan att vara tråkig. Kvaliten på hemsidan ger 
intrycket att de har funnits länge och är välkända. 
Svårt att läsa men intrycket var att det fanns bättre med information på sidan 
Tilltalande och inbjudande 
Såg bäst ut designmässigt och därav mest lockande och trovärdigt. 
Inte så mycket text, rak på sak, och enkel navigering 
Vet ej 
Ser ut att ha den mest utvecklade sökfunktionen 
Mer bilder 
Tilltalande bilder och fler alternativ 
Ser att jag kommer få den informationen som jag behöver från det alternativet. T.ex alternativ 4 ser inte 
ens ut som en ”resebyrås” hemsida om man skall vara generaliserande - även om den kanske skulle vara 
snyggast i sin ”design” om de skulle anpassa den mer. 
Överskådlighet, en sak i taget  
Layout/Design/Bild på produkter. 
Ser professionell, tilltalande och lättnavigerad ut 
 

15. Hur skulle Du beskriva en bra hemsida för en resebyrå? 
110 responses 
 
Enkel men samtidigt professionell 
Snygg bild och lätt att hitta på. 
Tillräcklig och bra info, fin design, lätt att navigera sig kring, lätta jämförelser mellan flyg 
Hemsida som även har reklam på tv 
Ska finnas många bilder på platserna och mycket information. 
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Bra information och bra kontaktuppgifter så man lätt kan få info. 
Att de finns kundservice och att de är enkelt att hitta rätt genom filter 
Det är viktigt att hemsidan är praktiskt. Jag skulle vilja ha möjligheter att jämföra olika resealternativ. 
Bra navigering med filtreringssystem med mycket information om resorna så att man enkelt kan hitta en 
perfekt resa som passar sina behov 
Den ska innehålla "riktiga" bilder på resmålet, tex från Instagram eller Twitter där man får se 
konsumenternas egna bilder. 
Se fråga 12 
enkel, trovärdig, billig 
Bra bilder och mycket info 
Enkel att överblicka och använda, lätt att hitta info, inte för plottrig och inte med fördröja de flashig design 
som gör det omständligt att manövrera. 
Lätt att hitta och lätt att använda 
Tillräckligt med information och recensioner, bra bilder etc 
Färdglad, mycket information och kontakt. 
Som fråga 13 
Tydlig, enkelt att söka. 
Lättnavigerad och bra sökfunktion/ filter 
Enkel design, lätt åtkomst till relevant information, full transparens ang. priser 
Estetisk snygg med lätt navigering och bra tillgänglig information 
Bra information, lätt att förstå. Pålitlighet 
Lättnavigerad, lätt att göra jämförelser mellan resmål. Tydliga prisuppgifter och information om 
destinationen. 
Snygg design, enkel navigering med tydlig information, bidrar till trovärdighet 
Färg, bilder och mycket information 
Simpel 
Tydlig information 
Säljande bilder, informativ, lättillgänglig kundservice, genomtänkt webbdesign med bra UX och UI design 
Vet inte då jag aldrig skulle köpa från en 
Som alternativ 1 typ 
Perfekto 
den e nice 
Ren, korta tydliga texter, inget överflödigt. Modern. Professionell 
Besöker aldrig resebyråer 
Lätt att navigera 
Faktarutor, organiserad design 
Sorterade resor , hitta billiga resor under viss period , Hitta all inklusive lätt att hitta resor 
Tydliga och billiga priser 
Tidliga bra priser. 
Modern design, lätt att använda 
Tydlighet i priser 
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lät att hitta information och rätt information 
Det ska vara lätt att välja 
Lätt att navigera och filtrera resultat för att enklare hitta det man är sugen på. T. Ex visa endast hotell 
med all inclusive erbjudanden filter och pris lägst till högst. Enkel tillgång till andras omdömen är viktigt 
att det är lätt att hitta. 
Hemsidan ska innehålla: en sökruta, datum där man anger avfärd/ankomst för resor, kundrecensioner, 
bilder på hotell och olika resedestinationer, resebyråns kontaktinformation, information angående 
avbokningar. 
Modern, tydlig information, lätt att navigera från sök till bokning, kundrecensioner 
Tydlig, lättnavigerad, bra pris, betalningssätt klarna 
Dagliga erbjudanden, fina bilder från olika delar av världen 
Korrekt information. Lätt att hitta information. Tydliga kontaktuppgifter. Lätt att boka. Bilder på resmålet 
och boendet. 
Kundrecensioner samt kundbilder, kontaktinformation samt snabb och relevant respons, professionella 
bilder. 
Säker 
Har filtreringsalternativ 
Vet ej 
Enkel att navigera i/manövrera, bra verktyg för jämförelse, ansluten till flertal företag etc. 
Många bilder, info om faciliteter, transport, och priser 
Snygg, ren, lätthanterlig med ett varierande men nischat utbud. Om jag vill åka till Thailand så vill jag ha 
mer en ett val men bara ”bra” val. 
Bra information, tydlig 
Lätt att navigera 
Stilren, lättnavigerad, proffsig, inbjudande 
Bilder, priser, information om baggage, mat, terminal och tid ska finnas. 
Att man tro 
Tydlig, jämförbar och säker 
Enkel att använda och boka med, bilder på resmålet/hotellrummet, samarbete med större charterbolag 
ger trovärdighet, samt secure connection och BankID vid betalning. 
Tydlig o med lockande färger o bilder 
informativ, bra design, många kundrecensioner 
? 
Enkel, tydlig 
Informativ, många bilder 
Bra priser och bra försäkring osv 
Lätt att hitta med många bra bilder på destination 
Pris, bilder och service 
Tydlig 
Trygghet 
All väsentlig information på en sida när jag väl gjort mitt första val 1) land/stad 2)hotell. 
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Snabb responstid, design, informerande, 
Att man får bra med information, de ska inte se för enkel ut, massa bilder som är relaterade till platsen 
man ska. 
Informationsrik, lättåtkomlig, snygg design. 
Momondo 
Enkel, bra bilder, tydlig med pris 
Stort o tydligt, lätt att hitta det man söker 
En bra marknadsföring 
Nödvändig information är lätt att få tag på. 
Lätt att hitta, många bilder och att priser står tydligt 
Verkliga bilder kanske? 
Tydliga priser, tydliga bilder och en UX/UI som är lättförståelig. 
Som den ovan 
Designen och pålitligheten 
Enkel att navigera och tydliga priser. Har hänt att man kommit till ett hotell men förväntat sig något annat. 
bra design, bra information, bilder på destinationen är en nödvändighet. 
tydligt vilka dagar man reser, sammanställa informationen innan köp är bra. 
bra design, enkelt att navigera, inte seg och har bra utbud 
Så som alternativ 1 
Professionella bilder, bra givande information som underlättar jämförandet med andra hemsidor. 
Färger, text, innehåll, relevans för mig som kund 
Lockande, tydlig information med bra samarbetspartner. 
Nej 
Mycket bilder. Kortfattat information direkt med tex. steg på hur man gör. Online-chat på första sidan då 
känner man sig ”supported”. Det ska inte vara svårt att få hjälp. 
Snygga bilder och bra information 
Informativ lätt att använda 
Utseende är viktigt. Design är viktigt för att skapa förtroende hos kunder, ju mer resurser du lagt på din 
hemsida desto mer förtroende skapar du hos kunder. 
En bra hemsida har en bra design som gör det enkelt för personer att hitta det de söker snabbt 
Snabb 
Bilder på resmålet och bra sökfunktion 
Mer bilder. Bra information. Exakt pris. Översättning 
Tilltalande och enkel 
Bra information, design hjälper är inte avgörande, mycket bilder, ännu fler recensioner rankade så man 
kan separera sämre från bättre, stort urval av resor m.m. 
Informativ 
one that has all security markers for ease of mind but also shows previews of destination or direction and 
Bilder på destinationerna 
Lättöverskådlig, mycket kundrecensioner och ser proffsig ut 
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Intervjuer 
Transkribering Respondent 1 
https://drive.google.com/open?id=1LsSU5RhCZqN7H9NL_7UAlAsm7Xxc3FOBF48V8KGrdac 
 
Transkribering Respondent 2 
https://drive.google.com/open?id=1bvv9jKPRm9WKokg1dUQIBoRCR3QUFdOI2yWbAmg-X8
s 
 
Transkribering Respondent 3 
https://drive.google.com/open?id=11QFRoCaYcrceOMHzARKri-8EfTMEDDwsWMz-tdVHkSI 
 
Transkribering Respondent 4 
https://drive.google.com/open?id=1h0wYfQIOxJ_nvzveDgx7uMkBQhLv-I8PTL1yUF_L8VQ 
 
Transkribering Respondent 5 
https://drive.google.com/open?id=1IgZkVFTPsIxLo6yazEZm6rRuxjF30YwXRA9U-paI9-Q 
 
Transkribering Respondent 6 
https://drive.google.com/open?id=1PrNPqAPrmdL7XpBMlLF_7HZCKtj4O_a-06z15OCebhQ 
 
Transkribering Respondent 7 
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https://drive.google.com/open?id=1bvv9jKPRm9WKokg1dUQIBoRCR3QUFdOI2yWbAmg-X8s
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https://drive.google.com/open?id=1IgZkVFTPsIxLo6yazEZm6rRuxjF30YwXRA9U-paI9-Q
https://drive.google.com/open?id=1PrNPqAPrmdL7XpBMlLF_7HZCKtj4O_a-06z15OCebhQ


 

https://drive.google.com/open?id=1kmphaaQCEajqwnfM_zpr1sMAEseLSaftG7AZD0B5mmE 
 
Transkribering Respondent 8 
https://drive.google.com/open?id=1jTCwq3ZmwUm8Ku0nQGeBBJK2tWyYZQPGR6A0Bs96v
NM 
 
Transkribering Respondent 9 
https://drive.google.com/open?id=13ejP4UPHm3SLIGPcwzl9EnzP_8-OC8Y4zFHf3TZFK5c 
 
Transkribering Respondent 10 
https://drive.google.com/open?id=1KxQJFwjDCYUv-o3P_XQlleAXqy6RtdfXuNMmuzT1PZU 
 
Transkribering Respondent 11 
https://drive.google.com/open?id=1hg0pnRZqYS8G4Mj_C3gj9DMPyWPLFvf0HYy5trhbGeg 
 
Transkribering Respondent 12 
https://drive.google.com/open?id=1dqXLXnRrzsQXlatZ8AXskHs8HuFwu57F-RXrh3BmhRs 
 
Transkribering Respondent 13 
https://drive.google.com/open?id=1KDvEUHQ2ubYYN-c86OwKzaXN1F2jRsITut7zswdar2U 
 
Transkribering Respondent 14 
https://drive.google.com/open?id=1C-Rit6lWvmURLVCL9rNleiEprU_TTb6BEPgKgN0gf3o 
 
Transkribering Respondent 15 
https://drive.google.com/open?id=1x9wVCGnjYI5SkwbG9dXgEQw8p728AbOVVA5o1bwXv0
0 
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https://drive.google.com/open?id=1jTCwq3ZmwUm8Ku0nQGeBBJK2tWyYZQPGR6A0Bs96vNM
https://drive.google.com/open?id=1jTCwq3ZmwUm8Ku0nQGeBBJK2tWyYZQPGR6A0Bs96vNM
https://drive.google.com/open?id=13ejP4UPHm3SLIGPcwzl9EnzP_8-OC8Y4zFHf3TZFK5c
https://drive.google.com/open?id=1KxQJFwjDCYUv-o3P_XQlleAXqy6RtdfXuNMmuzT1PZU
https://drive.google.com/open?id=1hg0pnRZqYS8G4Mj_C3gj9DMPyWPLFvf0HYy5trhbGeg
https://drive.google.com/open?id=1dqXLXnRrzsQXlatZ8AXskHs8HuFwu57F-RXrh3BmhRs
https://drive.google.com/open?id=1KDvEUHQ2ubYYN-c86OwKzaXN1F2jRsITut7zswdar2U
https://drive.google.com/open?id=1C-Rit6lWvmURLVCL9rNleiEprU_TTb6BEPgKgN0gf3o
https://drive.google.com/open?id=1x9wVCGnjYI5SkwbG9dXgEQw8p728AbOVVA5o1bwXv00
https://drive.google.com/open?id=1x9wVCGnjYI5SkwbG9dXgEQw8p728AbOVVA5o1bwXv00

