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Abstract

To communicate trust is a key factor in order to become successful in e-commerce. 

Trust in e-commerce is affected by several factors, where visual design is one of these. 

This essay aims to give in-depth understanding of how the visual design affects users' 

perceived trust in an e-commerce website. My focus in this essay is to examine how 

changes in various graphical elements in a website's visual design affects user's 

perceived trust of the website. Several tests where performed in order to examine this, 

these tests involved users to describe their thoughts and opinions on the visual design of 

a website, and how they experienced their trust in the website based on the visual design 

and the changes of it during the test. By analyzing and interpreting the result from these 

tests it was possible to see how the change in the visual design influenced users trust in 

the website and what it represented.
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Sammanfattning

Att kommunicera förtroende är en nyckelfaktor för att lyckas inom e-handel. Förtroende 

inom e-handel påverkas av flera faktorer, där visuell design är en av dessa. Denna 

uppsats avser att inge fördjupad förståelse för hur den visuella designen spelar roll i 

användarens upplevda förtroende till en e-handelswebbsida. I denna uppsats fokuserar 

jag på att undersöka hur förändringar av olika grafiska element i en webbsidas visuella 

design påverkar användares upplevda förtroende för webbsidan. För att undersöka detta 

utfördes flera tester där användare själva fick beskriva sina tankar och åsikter om den 

visuella designen och hur de upplevde förtroende till webbsidan baserat på den visuella 

designen och förändringarna av den. Genom att bearbeta resultaten från dessa 

undersökningar blev det möjligt att se hur förändringen av den visuella designen 

påverkade respondenternas förtroende till webbsidan och det den representerade.

Nyckelord: Förtroende, Visuell design, E-handel, Webbdesign

2



Förord
Jag vill tacka alla respondenter som tog sig tid att delta i min studie, samt för deras 

engagemang och tålamod under intervjuerna. Jag vill även tacka min handledare Annika 

Olofsdotter för goda råd och vägledande hjälp i denna uppsats.

–  Per Eriksson
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1. Inledning

E-handel är en växande bransch inom Sverige och under 2012 hade 84% (18+ år) av 

alla internetanvändare i Sverige handlat för varor eller tjänster online, vilket utgör 72% 

(18+ år) av Sveriges befolkning.1 En betydande del av e-handeln har under de senaste 

åren omfattat köp av hemelektronik, vilket det även gjort under 2012.2

Att handla via e-handel görs via en webbsida där den visuellt synliga delen för 

användaren kan vara väldigt avgörande för användarens upplevda förtroende till sidan. 

Förtroende är något som är eftersträvansvärt inom e-handel, då brist på förtroende kan 

vara ett stort hinder för att användare ska ta del av e-handel där överföring av pengar 

och personlig eller finansiell information sker. Förtroende är en viktig aspekt inom e-

handel eftersom  den ovan nämnda överföringen av finansiell eller personlig 

information innebär en risk att möjligen bli offer för bedrägeri eller risken att inte få det 

man som kund förväntat sig.3 

Förtroende på en e-handelswebbsida påverkas av en mängd olika faktorer, bland dessa 

faktorer har man i tidigare forskning identifierat vissa designkategorier: 

navigationsdesign, visuell design och informationsdesign.4 

Av dessa kategorier som som är kopplade till förtroendebyggande design på e-

handelswebbplatser har jag valt att undersöka kategorin visuell design. I denna uppsats 

avser jag att genom litteraturgenomgång undersöka vad i den visuella designen som 

kommunicerar förtroende till användare samt hur visuell design kan påverka 

användarens upplevda förtroende för en e-handelswebbsida med semi-strukturerade, 

kvalitativa intervjuer i anslutning till ett test. Detta genom att undersöka hur användaren 

upplever förändringar inom färg, form och fotografi på en befintlig men för dem okänd 

webbsida som säljer hemelektronik. 

1 O. Findahl, ”Svenskarna och Internet 2012” Internetstatistik, 2012, Sid 34. 
2 O. Findahl, ”Svenskarna och Internet 2012” Internetstatistik, 2012, Sid 36.
3 Y. D. Wang, H. H. Emarian, ”An Overview of online trust Concepts, Elements and Implications”  Computers in 

Human Behavior  vol. 21, Issue 1, 2005, sid 105.  
4 D. Cyr ”Modeling webdesign across cultures, trust satisfaction and e-loyalty”, Journal of Managment Information  

Systems, 2008, vol 24, sid 6
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1.1 Syfte och frågeställning
Denna studien avser att ta reda på vad i en e-handelswebbsidas visuella design som 

kommunicerar trovärdighet och inger förtroende hos användare. Med forskningen vill 

jag söka en djupare förståelse för vilka faktorer och element i en e-handelswebbsidas 

visuella design som kommunicerar trovärdighet samt försöka hitta mönster eller 

riktlinjer för hur den visuella designen bör utformas för att öka användares upplevda 

förtroende till en e-handelswebbsida.

Den första frågeställningen jag avser att söka svar på i denna studie är:

Vad i den visuella designen kommunicerar trovärdighet och inger förtroende hos  

användare när det gäller webbsidor för e-handel?

Som ytterligare frågeställning avser jag även att besvara följande frågeställning:

Hur påverkas användares upplevda förtroende till en e-handelswebbsida av dess  

visuella design?

1.2 Begreppsdefinitioner
I det här avsnittet definierar jag begrepp som används i uppsatsen.

E-handel

E-handel (eng: e-commerce) är en förkortning för elektronisk handel5, även kallat 

näthandel, innebär olika former av handel som på ett eller annat sätt sker med hjälp av 

datakommunikation.6 I denna uppsats refereras e-handel till handel som sker online 

(över internet).

Visuell Design

Visuell design syftar i till den design7 som uppfattas med synen och synsinnet.8 

Begreppet används i denna uppsats för att för att beskriva den grafiska formgivningen 

och gestaltningen av en e-handelswebbsida.

RGB

RGB är en akronym för färgerna rött, grönt och blått (eng: red, green, blue) och utgör 

färgerna i additiv färgblandning. RBG används i skärmar och har använts under denna 

5 Nationalencyklopedin, e-handel, nedladdat 12 december 2012 <http://www.ne.se/e-handel>
6 Nationalencyklopedin, elektronisk handel, nedladdat 12 december 2012 <http://www.ne.se/elektronisk-handel>
7 Nationalencyklopedin, Design, nedladdat 12 december 2012 <http://www.ne.se/design>
8 Nationalencyklopedin, Visuell, nedladdat 12 december 2012 <http://www.ne.se/visuell>
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studie då mycket av undersökningen utförts med hjälp av en datorskärm. 9

NMI

NMI (eng: HSB) är en akronym som står för Nyans, Mättnad och Intensitet (eng: HSB 

= Hue, Saturation, Brightness). NMI är ett färgsystem som vanligtvis används i 

datorprogram för att blanda färger (RGB, röd grön blå).10 Denna teknik användes för att 

hitta rätt färger inför undersökningen i denna studie.

1.3 Avgränsning
Undersökningstestet jag utfört till denna uppsats avgränsar sig endast till en 

exempelsida som är en e-handelswebbsida som säljer hemelektronik. Detta eftersom 

olika typer av e-handelswebbsidor innebär olika faktorer och kontext som kan påverka 

vad som kommunicerar förtroende genom den visuella designen. 

Eftersom e-handelswebbsidor kan användas av personer i olika åldrar, bakgrund och 

kultur måste jag avgränsa mig till en viss målgrupp. Den målgrupp jag valt att 

undersöka för denna studie är unga vuxna (ålder: 20 till 25 år) som är bosatta i Sverige, 

med en tidigare erfarenhet och en positiv attityd till e-handel. Anledningen till att 

respondenterna skulle ha en positiv attityd till e-handel var att jag ville undvika ett skevt 

resultat på grund av brist på förtroende eller negativ inställning till e-handel som teknik. 

Att respondenterna ha tidigare erfarenhet av e-handel med hemelektronik var för att 

undvika ett skevt resultat på grund av att användarna upplevde miljön (e-

handelswebbsidan för hemelektronik) som främmande och ovan. Dock fick ingen av 

respondenterna ha besökt sidan i undersökningen tidigare, även detta för att undvika ett 

skevt resultat. 

De ovan nämnda faktorerna som behövde uppfyllas av respondenterna för 

undersökningen filtrerades ut i urvalet av respondenter genom filtreringsfrågor. 

Totalt deltog sex respondenter i min studie. Respondenterna för testet och intervjun var 

unga vuxna i åldern 20-25 år. De var bosatta i Stockholm, Sverige, under tiden för testet 

och intervjun.

Visuell design är ett område som inkluderar många olika grafiska element och faktorer. 

På grund av mitt val att utföra en kvalitativ studie var det komplext att inkludera alla 

9 Nationalencyklopedin, RGB, nedladdat 12 december 2012 <http://www.ne.se/rgb>
10 C. Poynton, What are HSB and HLS?, nedladdat 15 december 

2012<http://www.poynton.com/notes/colour_and_gamma/ColorFAQ.html#RTFToC36> 
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dessa element i en och samtidigt skapa en hanterbar undersökning. Av denna anledning 

tillsammans med den rådande tidsbrist som fanns under arbetets gång valde jag att 

avgränsa mig till vissa grafiska element för min undersökning.

De grafiska element som jag valde att avgränsa mig till som delar av den visuella 

designen var: färg, form och fotografi. Dessa grafiska element valdes ut baserat på teser 

och antaganden från tidigare forskning inom ämnet och användes som utgångspunkter 

för undersökningen. Dock valdes elementet form utifrån en mer experimentell ansats, då 

det under litteraturgenomgången visade sig vara  ett relativt outforskat område i den 

visuella designen. Den tidigare forskning som  finns visar dock att även geometriska 

former och symmetri kan ha en effekt på  förtroendet till en webbsida (för ytterligare 

information om de grafiska element som valts ut i den visuella designen se kapitel 2.4 

Visuell design). Undersökningen av dessa grafiska element är avgränsad till deras 

användning inom webbdesign och deras effekt i detta kontext (e-handelswebbsida, 

Svenska respondenter, unga vuxna). Exempelvis färgvalen i en e-handelswebbsidas 

grafiska profil. Med form avses de grafiska element som utgör webbdesignens 

huvudsakliga geometriska former ( exempelvis header, footer, meny- och 

informationsrutor). Begreppet fotografi är i denna studie till användandet av fotografier 

i webbsidans visuella design, exkluderande produktfotografier.

Anledningen till att just dessa grafiska element valdes ut var flera; färg och fotografi var 

de grafiska element som enligt tidigare forskning visade sig ha stor inverkan på 

användares förtroende till webbsidor i ett e-handelskontext. Studier kring symmetri och 

geometriska former visar att även mindre förändringar av former kan bidra till en mer 

tilltalande visuell design (för ytterligare information se kapitel 2.4 Visuell design).  

Former i ett e-handelskontext i relation till förtroende är ett relativt outforskat område, 

men kopplingen mellan en tilltalande visuell design och former tillsammans med 

kopplingen mellan ett tilltalande visuell design och förtroende  gjorde att former var ett 

intressant och relativt outforskat område att inkludera i min studie.
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2. Teori och bakgrund

Detta kapitel redogör för teorier och bakgrundsinformation som är relevanta för min 

undersökning och uppsats. Bakgrunden som presenteras i detta avsnitt är även den 

grund jag använt för att ta fram vägvisande frågor och teser inför undersökningstestet. 

Med detta kapitel syftar jag på att redogöra för konceptet förtroende, samt hur detta 

konceptet kan beskrivas i en online-kontext. Samt en beskrivning av visuell design och 

de grafiska element som jag valt att undersöka i det utformade testet.

2.1 Förtroende

Tidigare forskning visar att brist på förtroende är ett av de största hindren för människor 

att använda e-handel där finansiell eller personlig information skickas online. Texten 

innehåller även ett ramverk att förhålla sig till för att optimera och förbättra sitt 

förtroende online, detta kapitel kommer till stor del beskriva detta ramverk och dess 

beståndsdelar.11 

Förtroende (eng: trust) definieras fritt översatt från the Oxford English Dictionary som 

att  ”tro eller lita på någon form av kvalité eller egenskap hos en person eller sak, eller 

sanningen i ett påstående” (eng: confidence in or reliance on some quality or attribute of 

a person or thing, or the truth of a statement).12 Förtroende är något som människor är 

beroende av för att sociala relationer (vänskap, kärlek och meningsfulla relationer) ska 

fungera. Begreppet är svårt att definiera och det finns en mängd olika definitioner av 

förtroende inom olika forskningsdiscipliner och relaterad litteratur. En anledning till 

detta kan vara att förtroende är ett abstrakt koncept som lätt kan blandas ihop med eller 

användas fritt i relation till andra koncept som trovärdighet, beroende och säkerhet. 

Förtroende är även ett koncept som innehåller flera kognitiva, känslomässiga och 

beteendemässiga dimensioner, där varje disciplin har olika förståelse och olika sätt att 

operationalisera konceptet.13 

Förtroende är ett viktigt område att undersöka i ett online kontext, trots alla olika 

definitioner av begreppet. Med förståelse och möjlighet att förbättra förtroende online 

kan spärren som stoppar människor från att handla online minskas.14

11 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior sid 105.  
12 Oxford English Dictionary, Trust, nedladdat 29 december 2012 

<http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/207004?rskey=qriQ4b&result=1&isAdvanced=false#eid> 
13 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior, sid 108.  
14 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior, sid 106.  

10

http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/207004?rskey=qriQ4b&result=1&isAdvanced=false#eid


För att förstå konceptet ”förtroende online” går det att titta på tidigare studier och 

forskning på förtroende av en mer generell sort (förtroende som inte är online). Detta 

kan bidra till en grund att stå på när man senare beskriver förtroende online.15  

Förtroende är ett koncept som är välbeforskat inom flera vetenskapsdiscipliner, en 

etablerad definition av förtroende är grundad av psykologen J.B, Rotter och ser ut som 

följande:16

”A generalized expectancy that the word, promise, oral, or written statement of another  

individual or group can be relied on”

J. B, Rotter (1980)17

Trots att de olika vetenskapliga disciplinerna relaterade till konceptet förtroende 

definierar konceptet annorlunda från varandra, finns det finns det vissa egenskaper som 

enligt Wang och Emarian går att lyfta fram som gemensamt för allt förtroende inom de 

olika disciplinerna:

Två parter – förtroende existerar mellan två parter, en part som ger förtroende (eng: 

trustor) till en part som ska få förtroende (eng: trustee). De två parterna kan vara 

personer, organisationer och/eller produkter. 

Sårbarhet eller risk – Förtroende innebär någon form av sårbarhet eller risk, då 

förtroende endast är något som behövs och blomstrar i en miljö där risk och sårbarhet 

förekommer. Någon som ska ge förtroende (trustor) måste göra sig själv sårbar för att 

förtroendet skall vara verksamt, genom att ta risken av att förlora eller skada något 

viktigt för dem, och samtidigt lita på den som får förtroendet (trustee) att inte utnyttja 

sårbarheten.

Åtgärder – Förtroende leder till åtgärder, vilkas form beror på situationen och kontexten 

de befinner sig i. Men förtroende leder huvudsakligen till någon form av risktagande 

åtgärd eller beteende. 

Subjektivt – Förtroende är subjektivt, det står i direkt relation till individen eller 

individerna i fråga och situationsbaserade faktorer och kontext. Olika personer ser 

förtroendets roll på olika sätt i olika situationer och har olika lätt att ge förtroende till 

15 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior, sid 108.  
16 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior, sid 109.  
17 Rotter, J.B. Interpersonal Trust, Trustworthiness, and Gullibility. American

Psychologist, Vol. 35 (1): 1-7. 1980, sid 1.
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andra (trustee).18

2.2 Förtroende online
Som skrivet i det tidigare kapitlet om förtroende kan man beskriva förtroende online 

med samma generella egenskaper, men förtroende i en online kontext innebär några 

viktiga skillnader. Dessa skillnader är beroende av miljön online. 

Två parter – i en onlinemiljö kan inte dessa parter vara lika många olika typer av 

enheter, utan utgörs vanligen av ena parten, en kund som besöker den andra parten, en 

e-handelswebbsida (mer specifikt, handlaren som sidan representerar).

Sårbarhet eller risk – På grund av komplexiteten och anonymiteten kopplat till e-handel 

finns det många risker och stor sårbarhet för kunder.

Åtgärder – Åtgärder som sker online kan antingen vara att kunden genomför ett köp 

online, eller att hen besöker sidan för att titta på varor att eventuellt köpa, vilket innebär 

faktisk eller möjlig försäljning för handlaren. För att åtgärderna ska ske måste kunden 

vara säker i att hen har mer att vinna än att förlora. 

Subjektivt – precis som ”offline-förtroende” är även ”online-förtroende” beroende av 

situationsbaserade faktorer. Nivån av förtroende som krävs för att genomföra ett köp 

eller en överföring online är olika för varje individ. Olika personer har även olika 

inställning till teknologi och maskiner.19

2.3 Risk och sårbarhet

Som nämnt tidigare finns det en stark koppling mellan förtroende, risk och sårbarhet. 

Saknas känslan av risk eller sårbarhet så finns det inget behov av förtroende. 

Avsaknaden av risk innebär en (upplevd) säkerhet av ett positivt resultat. När framtida 

händelser är oförutsägbara, med andra ord; riskabla, krävs det att förtroendet är 

tillräckligt stort för att övervinna osäkerheten och möjliggöra konstruktiva åtgärder eller 

relationer.20

2.4 Visuell Design 
Visuell design är det som i denna studie syftar till de element på webbsidan som formar 

18 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior, sid 111.
19 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior, sid 112.
20 F. Egger, From Interactions to Transactions: Designing the Trust Experience for Business-to-Consumer Electronic  

Commerce, 2003, sid 16.
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webbsidans övergripande utseende, vilket inkluderar färger, foton, former och typsnitt.21 

Den visuella designen av en webbsida är ett viktigt verktyg för att utveckla förtroende 

för kunder och besökare, det är även ett viktigt verktyg för att fånga deras 

uppmärksamhet och kan vara avgörande huruvida en kund bestämmer sig för att stanna 

och handla eller leta vidare på andra webbsidor.22 

I tidigare forskning av J. Kim och J. Y. Moon (1998) kom de fram till vissa riktlinjer för 

hur den visuella designen av en webbplats för hur ett online-banksystem skulle se ut för 

att inge förtroende för besökarna.23 En omfattande studie från Stanford Persuasive 

Technology Lab (2003) med 2 684 deltagare visade att den visuella designen av en 

webbsida är väldigt viktig för användares förtroende. Nästan hälften (46,1%) av alla 

som deltog i studien bedömde en webbsidas trovärdighet baserat på dess visuella 

design, inkluderande layout, typografi, teckenstorlek och färgscheman.24

2.4.1 Färg
Färg är ett av de grafiska element jag valt att fördjupa min studie i. Tidigare forskning 

inom marknadsföring och webbdesign pekar på att färger är ett av de viktigaste grafiska 

elementen för att inge förtroende. 

Att färger innehar känslomässiga och psykologiska egenskaper är något forskare inom 

olika forskningsdiscipliner kommit fram till genom åren.25 Exempel på detta är 

skillnaden mellan färgerna blått och rött. Forskning inom marknadsföring visar att blått 

och rött påverkar kunders köpvillighet olika. Blått innehar starkare effekt på 

köpvillighet och associeras ofta med ”rikedom”, ”förtroende” och ”säkerhet”, medan 

rött innehar mindre och svagare associationer av detta. Röda, orangea och gula toner 

upplevdes istället som ”billiga”.  Studier gjorda av Latomia och Happ (1987) visar även 

att färgens mättnad (eng: saturation) och ljusstyrka (eng: brightness) utöver tonen har en 

effekt på den individuella upplevelsen och uppfattningen av färgen. Karvonen och 

Parkkinen (2001) samt Kim och Moon (1998) kom även fram till att måttliga 

pastellfärger och låg ljusstyrka är eftersträvansvärda riktlinjer för att inge förtroende 

21 D. Cyr, Journal of Managment Information Systems sid 53.
22 Y-M. Li, Y-S. Yeh, ”Increasing trust in mobile commerce through design aesthetics”, Computers in Human 

Behavior, 2010, vol 26, sid 674.
23 J. Kim, J. Y. Moon, ”Designing towards emotional usability in customer interfaces – trustworthiness of cyber-

banking system interfaces” Interacting with computers, 1998, vol 10, sid 20.
24 Stanford Persuasive Technology Lab, How Do Users Evaluate the Credibility of Web Sites? A Study with Over 2,500  

Partificpant, 2003, Stanford University, sid 1.
25 M-C. Lichtlé, The effect of an advertisement's colour on emotions evoked by an ad and attitude towards the ad: The  

moderating role of the the optimal stimulation level, 2007, sid 40.

13



genom färg som en del av den visuella designen.26

2.4.2 Fotografi
Ytterligare ett av de grafiska element jag valt att fördjupa min studie i är fotografier. 

Fotografier används frekvent på webbsidor och kan kommunicera väldigt olika saker till 

besökarna. 

Tidigare studier av Karvonen och Parkkinen (2001) visar på att användningen av riktiga 

fotografier istället för illustrationer är att rekommendera i en webbsidas visuella design. 

Studierna visade att väl valda bilder av hög kvalité genererar förtroende hos kunder och 

besökare av sidan, vilket också sprider sig till andra delar av webbsidan.27 Ytterligare 

studier av hur bilder påverkar förtroendet hos besökare på webbplatser gjordes av J. 

Riegelsberger et al. (2003), dessa studier visar att tillägg av foton på en webbplats inte 

alltid fungerar som en lösning för att inge förtroende. Istället kan ett tekniskt bristfälligt 

fotografi istället verka med motsatt effekt. Det är avgörande att fotot passar in med 

sidans design och försäljarens varumärke för att bidra som ett förtroendeingivande 

element. 28

2.4.3 Form
Det sista grafiska elementet jag valt att fördjupa min studie i är former vilket syftar till 

de huvudsakliga geometriska former som används webbsidan. 

Tidigare forskning visar att former och symmetri är något som kan öka och förbättra 

den estetiska uppfattningen av den visuella designen, vid rätt typ av utformning och 

användning.29 Den visuella designen och estetiken av en webbsida spelar roll både för 

användbarhet och övergripande intryck samt för hela användarupplevelsen. Att en 

webbsidas geometriska former upplevs som estetiskt tilltalande för användare kan 

genom detta bidra till en ökning av upplevt förtroende för webbsidan.30 

2.4.4 Enhetlighet
Ytterligare en del av den visuella designen som är relevant för min studie är 

enhetligheten på en webbsida. Enligt tidigare forskning skapar användare sitt första 

26 D. Cyr et al. ”Colour appeal in webside design within and across cultures: A multi-method evaluation” International  
Journal of Human-Computer Studies, 2010, vol 65, sid 4.

27 Y. D. Wang, H. H. Emarian, Computers in Human Behavior, sid 117.
28 J. Riegelsberger, m. A. Sasse, J. D. McCarthy, Shiny Happy People Building Trust? Photos on e-Commerce Websites  

and Consumer Trust, 2003, sid 7.
29 Alexandra N. Tuch, Javier A. Bargas-Avila, Klaus Opwis ”Symmetry and aesthetics in webside design: It's a man's 

business”, Computers in Human Behavior, 2010, vol. 26, sid 1832.
30 D. Cyr, Journal of Managment Information Systems, sid. 48
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intryck av en webbsida baserat på helheten av sidan och till stor del hur den 

övergripande visuella designen och enhetligheten ser ut. Enhetligheten utgörs av 

samtliga grafiska element som är del av den visuella designen, inkluderande de tidigare 

presenterade elementen: färg, form och foto. Enhetligheten påverkar tillsammans med 

balans, harmoni, kontrast och dominans sidans direkta estetiska uttryck och genom detta 

möjligheten att påverka användares första intryck.31 Tidigare studier inom webb- och 

gränssnittsdesign visar att användares första intryck baseras på helheten av webbsidan, 

istället för på ett specifik grafiskt element. 32

31 F. Alsudani, M. Casey ”The Effect of Aesthetics on Web Credibility” People and Computers XXIII, 2009, sid 512
32 F. Alsudani, M. CaseyPeople and Computers XXIII, sid 513
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3. Metod

I detta avsnitt redogör jag för de metoder jag valt att arbeta med i min studie, samt 

tillhörande urval och målgrupp. Jag kommer även redogöra för utformningen av studien 

samt lyfta upp kritik och argument kring metodvalet.

3.1 Val av metod
För att söka svar på mina frågeställningar Vad i den visuella designen kommunicerar  

trovärdighet och inger förtroende hos användare när det gäller webbsidor för e-

handel? och Vilka element på ett e-handelswebbsida har störst respektive minst  

inverkan på förtroendet hos användarna? har jag använt mig av två olika metoder. För 

att söka svar på den första frågeställningen genomförde jag en omfattande 

litteraturgenomgång kring tidigare studier och forskning som utförts inom området, 

framförallt vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Som fördjupande datainsamlingsmetod 

för frågeställningen Vilka element på ett e-handelswebbsida har störst respektive minst  

inverkan på förtroendet hos användarna? valde jag att använda mig av en kvalitativ 

undersökning där jag utformar ett test och samlar in data genom en semi-strukturerad 

intervju i anslutning till testet. 

3.1.1 Litteraturgenomgång
Litteraturgenomgången innebär att man läser in sig på det område man ska undersöka, 

man utför en kritisk genomgång av litteraturen som krävs för att uppnå förståelse för det 

tema och område man valt att undersöka.33

I mitt sökande för att hitta relevant litteratur använde jag mig av flera olika sökmotorer; 

SöderScholar34, Google, Google Chrome och Södertörns biblioteksportal. Sökandet 

skedde först och främst utifrån nyckelord som jag ansåg relevanta för min uppsats. 

Exempel på de nyckelord jag utgick ifrån är: förtroende, webbdesign, mdi (människa 

datorinteraktion), e-handel. För att bredda resultaten av mina sökningar gjorde jag 

framförallt dessa sökningar med de engelska motsvarigheterna av orden: trust,  

webbdesign, hci (human computer interaction), e-commerce. Under sökandet hittade jag 

en mängd relevanta artiklar som ledde till att jag hittade nya relevanta och mer specifika 

termer att söka efter, de sökord jag använde var: trust, online trust, visual design,  

interface design, appeal, graphic design, aesthetics, credibility. Målet med min sökning 
33 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, fjärde upplagan, Studenlitteratur, Lund, 2005, sid 99.
34 SöderScholar samlar information från många källor. Här finner du bibliotekets tryckta och elektroniska samlingar. D.v.s böcker 

och annat material i biblioteket, samt e-böcker, elektroniska tidskrifter och artiklar 
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var att hitta litteratur som var relevant till min uppsats genom att ta upp förtroende som 

något som kunde förmedlas genom visuell design, i form av gränssnitt, bilder, färger 

eller andra grafiska element, kopplat till e-handel och webbplatser, med en vetenskaplig 

höjd. Jag prioriterade under litteraturgenomgången artiklar som var ”peer-reviewed”. 

Jag fann även litteratur som tog upp förtroende som ett psykologiskt begrepp. Mycket 

av litteraturen jag hittade behandlade flera av mina nyckelord som teman i 

marknadsföringsstudier som, även om alla inte utfördes i ett online kontext, var högst 

relevanta för min uppsats. Mycket av den litteratur jag hittade i sökandet under min 

litteraturgenomgång tog upp förtroende kring e-handel i syfte att hitta konkreta ramverk 

eller metoder. Dessa ramverk och metoder utformades för att förbättra den praktiska 

utformningen av en webbshop eller dylikt, vilket innebar att jag fann en mängd olika 

resultat att utgå ifrån när jag utformade min egen undersökningsmetod (se bilaga 1 för 

samtlig litteratur som ingick i litteraturgenomgången).

3.1.2 Test
Experimentella metoder kan ofta vara väldigt krävande i både tid och resurser, men att 

utföra mindre tester som undersöker perception och korttidsminne kan vara väldigt 

effektiva och givande.35 För det tema jag valt att undersöka samt det tidsspann jag hade 

att utföra min vetenskapliga undersökning i passade ett mindre undersökningstest.

Med litteraturgenomgången som grund i min undersökning ville jag utforma mitt test 

och den tillhörande intervjun för att söka svar på min andra frågeställning, Vilka 

element på ett e-handelswebbsida har störst respektive minst inverkan på förtroendet  

hos användarna? För att undersöka fenomenet jag valt i min frågeställning utformade 

jag ett test med syftet att ta reda på respondenternas åsikter och intryck. 

Undersökningen gjordes kring respondenternas perception av den webbsida som 

användes i testet (med fokus på den visuella designen). Kombinationen av ett test och 

en semi-strukturerad intervju ansåg jag vara mest lämpliga metoden för att finna den 

kvalitativa data som jag sökte i studien. Testet innebar att jag modifierade den visuella 

designen på en utvald e-handelswebbsida, med tre huvudsakliga modifieringar av 

grafiska element i den visuella designen på webbsidans; färg, form och foto. Dessa 

förändringar gjordes eftersom de var faktorer som jag efter min litteraturgenomgång 

valt att pröva (vägvisande frågor och teser för undersökningstestet finns beskrivna i 

kapitlet 3.3 Test).

35 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, sid. 25.
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Enligt studien utförd av Alsudani och Casey i texten The Effect of Aesthetics on Web 

Credibility (2009) spelar enhetlighet (eng: unity) en stor roll som estetisk faktor för att 

kommunicera tillförlitlighet (eng: credibility) till användare.36 Av denna anledningen 

ville jag till största grad undvika att påverka den befintliga enhetligheten av sidan, hur 

förändringarna gjordes beskrivs närmare i kapitlet 3.3 Test. Deltagarna i testet tittade på 

de olika sidorna (olika sidor med varje förändring) varvid jag utförde en semi-

strukturerad intervju i anslutning till testet. Frågorna gällde deras attityd och intryck av 

hur de upplever förtroende till webbsidan (mer information om semi-strukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod i kapitel 3.4 Semi-strukturerad intervju).

3.1.3 Semi-strukturerad intervju
Med en intervju som en kvalitativ datainsamlingsmetod försöker man få en djupare 

förståelse av fenomenet man undersöker, genom att skaffa information från en mänsklig 

källa och hur de uppfattar fenomenet. Att använda sig av en intervju som 

datainsamlingsmetod bidrar med flexibilitet att följa upp och samla data om 

respondenternas motiv och känslor.37 Att utföra en semi-strukturerad intervju innebär att 

intervjun sker utifrån en kombination av ett öppet tema och på förhand specificerade 

frågor, men med möjlighet att gå utanför dessa förutbestämda ramar. Att kunna gå 

utanför de förutbestämda frågorna är väldigt användbart när man utgår från en mer 

explorativ ansats och när man vill undersöka ett fenomens kvalitéer.38 Intervjufrågorna 

formulerades med hjälp av Bells huvudregler för intervjuer och frågeformulering.39 För 

att underlätta analysprocessen skapade jag kategorier där jag kunde placera 

respondenternas svar. Kategorierna jag använde för att underlätta analysprocessen var 

följande: 

Allmänt – tankar och åsikter som inte var direkt kopplade till ett specifik grafiskt 

element.

Färg – tankar och åsikter som respondenterna uttryckte kring färgerna i den visuella 

designen och de förändringar av färg som skedde.

Form – tankar och åsikter om de geometriska former som användes i den visuella 

designen av sidan.
36 F. Alsudani, M. Casey, People and Computers XXIII, sid 512
37 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, sid 158
38 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, sid. 160
39 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, sid. 159
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Fotografi – tankar och åsikter om det fotografi som användes i den visuella designen.

3.2 Urval
Detta avsnitt syftar till att beskriva de urval jag gjort kring undersökningen, samt 

beskriva utformningen av det experimentella testet. Beskrivningen av testutformningen 

syftar till att förklara i detalj hur jag gick tillväga för att utforma ett test som i 

kombination med semi-strukturerade intervjuer utgjorde min huvudsakliga 

undersökning. 

3.2.1 Val av e-handelswebbsida
E-handelswebbsidor finns för en stor mängd olika marknader och produkter. Dessa 

olika typer av marknader har olika målgrupper med olika preferenser vilket leder till att 

webbpsidorna bör utformas på olika sätt. Som nämnt i avgränsningen var det omöjligt 

för mig att hinna undersöka alla typer av webbsidor (beroende av förtroende på något 

sätt) under det tidsspann jag hade att arbeta med uppsatsen, därför gjordes detta urval. 

Eftersom jag ville utföra en kvalitativ undersökning utifrån ett medietekniskt perspektiv 

valde jag ut en e-handelswebbsida. E-handelswebbsidan säljer för hemelektronik och 

fokus för min undersökning var unga vuxna med tidigare erfarenhet av att handla 

hemelektronik via e-handel. Med detta urval kunde jag undersöka en webbplats och 

effekten på förtroende hos besökare av dess visuella design i en kontext av unga vuxna 

med tidigare erfarenhet av e-handel och i en västerländsk kultur (undersökningen 

skedde i Sverige).

3.2.2 Val av respondenter
För att utföra studien med en relevant målgrupp valdes respondenter som passade in på 

den utvalda målgruppen. Målgruppen för studien var unga vuxna i åldern 20 till 25 år, 

med tidigare erfarenhet av e-handel. Målgruppen utgjordes av personer som tidigare 

handlat hemelektronik genom e-handel. När respondenterna tillfrågades om att delta i 

studien frågade jag hur ofta de handlade hemelektronik via e-handel, samt hur deras 

inställning var till att handla hemelektronik online. De respondenter som deltog i 

studien svarade att de handlade hemelektronik sällan eller ibland, men att det var lika 

vanligt eller vanligare för dem att handla hemelektronik online än i butik. Jag valde att 

studien skulle utföras av respondenter från denna målgrupp för att de ursprungligen 

antogs vara en målgrupp med erfarenhet av att handla på nätet och med en positiv 

inställning till e-handel, vilket även stämde överens med de filtreringsfrågor som 
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ställdes inför studien.

Inför 

3.3 Utformning av test
Baserat på den tidigare utförda litteraturgenomgången utformade jag den vetenskapliga 

undersökningsmetoden jag använde för min studie, ett undersökande test. Det fenomen 

jag ville undersöka med testet var hur användares upplevda förtroende till en e-

handelswebbsida påverkades av dess visuella design.  

Undersökningsmetoden syftar till samla in data om användares förtroende till en 

webbplats genom att ta reda på deras intryck och attityder till de olika visuella 

designerna under testet. Målet med undersökningen var att uppnå fördjupad förståelse 

för sambandet mellan användares förtroende till e-handelswebbsidan och webbsidans 

visuella design (mer specifikt vissa av de grafiska elementen som utgör den visuella 

designen).

Förändringarna som gjordes på sidan var manipulering av följande grafiska element: 

• färg – förändringar av färgen i den grafiska profilen

• form – förändringar av de geometriska former som utgör sidan, i form av avrundning 

av hörn

• foto – tillägg av ett foto på sidan som representerar företagets kundservice

I testet användes den befintliga visuella design som originalsidan hade. Den befintliga 

visuella designen hade en grafisk profil med användning av en ljusblå färg (NMI värden 

199,100,87) i kombination med en gul accentfärg (NMI värden 54,100,99 ), detta var 

även de färger som användes i företagets övriga grafiska profil, inte bara på webbsidan. 

20



För att behålla enhetligheten på de förändrade sidorna användes originalvärdena för 

färgerna utöver nyansen på färgen. Denna förändring gjordes i Adobe Photoshop40 där 

funktionen ”replace color”41 användes. I det här fallet förändrade jag nyansen på de 

färger på sidan med nyans värdet 199 (originalfärgen) till en röd färg med nyansvärdet 

0. Detta gjordes för att samtlig färganvändning skulle bytas ut på sidan, så att 

förändringen upplevdes enhetlig. 

Den röda färgen användes för att pröva tesen baserad på tidigare forskning (se kapitel 2 

Teori och Bakgrund), om att en röd färg är mindre förtroendeingivande än en blå färg på 

webben.

40 Bildbehandlingsprogram, http://www.adobe.com/products/photoshop.html hämtat 23-12-12
41 En funktion i Photoshop som möjliggör manipulering av en specifik (vald) färg för hela det öppna dokumentet. 

http://help.adobe.com/en_US/photoshop/cs/using/WS0DECAB01-C01F-4498-A12F-
18B94EC9DACF.html#WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-765aa hämtat 23-12-12
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Bild 1. Ursprunglig visuell design. Blå, NMI värden: 199,100,87. Gul, NMI värden:  
54,100,99. 

http://help.adobe.com/en_US/photoshop/cs/using/WS0DECAB01-C01F-4498-A12F-18B94EC9DACF.html#WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-765aa
http://help.adobe.com/en_US/photoshop/cs/using/WS0DECAB01-C01F-4498-A12F-18B94EC9DACF.html#WSfd1234e1c4b69f30ea53e41001031ab64-765aa
http://www.adobe.com/products/photoshop.html


Samma teknik som användes vid tonförändringen användes även vid förändringen av 

mättnad och intensitet, men med manipulering av värdena för just mättnad och 

intensitet. Vid denna förändring minskades mättnaden med 10 (10 av 100) samt 

intensiteten med 7 för båda versionerna (blått och rött). 

Förändringen av mättnad och intensitet gjordes för att testa teserna och antagandena 

baserat på den tidigare forskningen (se kapitel 2. Teori och bakgrund), om att lågmälda 

och mörkare färger är att föredra för att inge förtroende till användare.
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Bild 2. Manipulerad visuell design. Röd, NMI värden: 0,199,87. Gul, NMI värden:  
54,100,99.



Förändringen av webbsidans former gjordes på de geometriska element som var en del 

av webbsidans strukturella layout, det vill säga att alla rutor som innehöll information 

förändrades men inte innehållet i rutorna. Detta gjordes med manipulering i Adobe 

Photoshop med vektorgrafik. Alla hörn markerades ut och ersattes med ett rundat hörn 

istället för ett rätvinkligt eller trubbigt hörn. 

Förändringen av form antogs ha en effekt på användarens upplevda förtroende eftersom 

det skulle påverka den visuella designen som presenterades för användaren. Om 

förändringen skulle bidra till en mer tilltalande visuell design skulle detta även kunna 

bidra till ökat förtroende till sidan, och tvärtom vid fallet av en negativ påverkan på den 

visuella designen.
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Bild 3. Manipulerad visuell design. Nedtonad blå, NMI värden: 199,90,80. Gul, NMI 
värden: 54,100,99.



Den sista förändringen som gjordes för testet var utbytet av en informationsruta med ett 

erbjudande till ett foto som representerade företagets kundservice. Detta utfördes i 

Adobe Photoshop där den del som innehöll informationsrutan i den ursprungliga 

visuella designen ersattes med en ny ruta, innehållande ett foto.

Fotografiet som lades in valdes ut och formgavs efter de kriterier som tidigare forskning 

visade krävas för att ett foto ska vara förtroendeingivande på en webbsida. Denna 

förändring syftade alltså till att pröva de teser och antaganden om fotografiets roll i den 

visuella designens möjlighet att kommunicera förtroende, baserat på tidigare forskning 

inom webbdesign (se kapitel 2.1 Teori och bakgrund).

24

Bild 4. Förändrad visuell design. Manipulerade hörn av samtliga informationsrutor i  
sidans layout.



Testet som helhet utformades för att pröva de olika teserna och antagandena som växt 

fram baserat på den tidigare forskningen jag valt att fördjupa studien i under 

litteraturgenomgången. Testet syftade även till att bidra med en kontext för 

respondenterna att uttrycka åsikter och tankar om den visuella designen, varifrån jag 

med hjälp av den semi-strukturerade intervjun hade möjlighet att ställa 

fördjupningsfrågor och samla ytterligare fördjupad information.

För att göra förändringarna på den visuella designen av sidan sparades hela den synliga 

delen av webbsidan som en bild. Bilden manipulerades sedan och sparades som en ny 

bild med det förändrade grafiska elementet som namn. För att respondenterna skulle se 

den nya visuella designen i ett kontext som de normalt skulle besöka en webbsida i, 

sparades bilden på en lokal webbsida (på lokal hårddisk). Detta möjliggjorde att 

respondenterna kunde titta på sidorna och skrolla i en webbläsare som de normalt skulle 

använda för att besöka en webbsida. 

Med testet fanns en risk att respondenterna skulle påverkas av vilken version av 

webbsidan de presenterades för först, samt reagera på förändringen av den visuella 

designen i sig (det vill säga en förändring från blått till rött eller dylikt). Av denna 

anledning presenterades samtliga respondenter olika första sidor. Detta gick till så att 

respondenten för ”test 1” såg de olika sidorna i ordning 1, 2, 3, 4, 5 ,6. Respondent för 

”test 2” fick istället se sidorna i ordningen 3, 4, 1, 2, 5, 6. Varje respondent 
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Bild 6. Manipulerad visuell design. Bytt ut  
text och grafik (se bild 5) mot fotografi.

Bild 5. Ursprunglig visuell design. 



presenterades på det här sättet en unik ordning av förändringar i testet.

3.3.1 Genomförande

Enligt Bell (2006) är det viktigt att deltagarna i en undersökning blir informerade om 

syftet med forskningen samt att de är fullt medvetna om sina rättigheter.42 Inför min 

undersökning informerades respondenterna om att de hade rätt att avstå från att svara på 

frågor och avsluta testet och intervjun när som helst. Efter att respondenterna 

informerats om hur data skulle behandlas (se kapitel 3.3.2 Analyseringsmetod) och en 

överenskommelse uppnåtts fortsatte undersökningen.

Testet och intervjuerna genomfördes efter att litteraturgenomgången var färdig. 

Genomförandet av testet gick till så att jag bokade tid för testet med en respondent i 

taget. Respondenterna utförde testerna i en miljö som var bekant för dem själva.

Med hjälp av intervjumallen och det färdigutformade testet genomförde jag sedan 

undersökningen. Utifrån intervjumallen gick jag igenom varje fråga för samtliga delar 

av det utformade testet. Under intervjuerna antecknade jag svaren och satte direkt in 

svaren i de förutbestämda kategorier jag valt att ställa upp frågorna inom. För att 

undvika att jag missade några svar eller någon viktig del av ett svar spelade jag även in 

respondenternas svar, vilket de gått med på innan intervjun startade. 

Varje respondent fick sedan börja med att svara på de frågor som listades före testets 

början (se bilaga 1, intervjumall), efter det bad jag respondenten titta på den första sidan 

de tidigare hade öppnat i webbläsaren. Efter att respondenten tittat på den första 

webbsidan ställdes frågorna ur intervjumallen inklusive fördjupningsfrågor, och på detta 

sättet fortsatte testet och intervjun kring varje webbsida.

Totalt genomfördes sex tester och intervjuer. Varje test och intervju skedde vid separata 

tillfällen och varade i 40-60 minuter per respondent. Efter varje genomfört test 

tillfrågades respondenten om det fanns möjlighet att vid behov ställa 

kompletteringsfrågor via mail eller telefon.

Samtliga tester utfördes med samma utrustning, en persondator med den vanligaste 

skärmupplösningen (1366x768 pixlar)43. Detta gjordes för att eliminera faktorer som 

kunde påverka webbsidans utseende (färgskiftningar, olika upplösningar, ljusstyrka), så 

42 J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, sid. 54 
43 Stat Counter Global Stats, Screen Resolution Alert for Web Developers, nedladdat 30 december 2012 

<http://gs.statcounter.com/press/screen-resolution-alert-for-web-developers>
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att samtliga respondenter såg identiska webbsidor.

3.3.2 Analyseringsmetod
Efter att alla tester och intervjuer genomförts sammanställde jag data från samtliga 

tester och intervjuer till ett samlat dokument. För att kontrollera de svar jag antecknat 

vid undersökningen lyssnade jag igenom inspelningarna i efterhand. I det samlade 

dokumentet jämförde jag sedan svaren och placerade dem i deras korrekta kategorier.

Under analyseringen letade jag även efter likheter, skillnader och gemensamma 

kopplingar mellan de olika svaren från respondenterna. Här ställdes även svaren mot 

den tidigare forskning och de antaganden jag gjort baserat på litteraturgenomgången.

Analyseringen av data skedde utifrån dessa sex kategorier: 

Allmänt – tankar och åsikter som inte var direkt kopplade till ett specifik grafiskt 

element.

Färg – tankar och åsikter som respondenterna uttryckte kring färgerna i den visuella 

designen och de förändringar av färg som skedde.

Form – tankar och åsikter om de geometriska former som användes i den visuella 

designen av sidan.

Fotografi – tankar och åsikter om det fotografi som användes i den visuella designen.

Enhetlighet – tankar och åsikter som lyftes upp om webbsidans helhetsintryck och 

enhetlighet.

Övrigt – övriga tankar och åsikter som respondenterna ville lyfta fram.

3.4 Metodkritik
Min undersökningsmetod består huvudsakligen av data inhämtat från kvalitativa 

intervjuer, detta medförde ett omfattande och tidskrävande arbete kring varje intervju 

för att bearbeta den insamlade data. Med ett begränsat tidsspann som för denna uppsats 

innebar det att antalet intervjuer blev väldigt begränsat för att vara hanterbart, vilket i 

sin tur ledde till en kvantitativ begränsning i mitt undersökningsresultat. Utöver detta 

kan även min närvaro och delaktighet vid intervjuerna påverkat mina respondenters 

svar, men vid undersökningen försökte jag påverka resultatet så lite som möjligt genom 

att hålla mig till de förutbestämda frågorna och vid öppna frågor inte ställa ledande 

frågor. 
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Bristen av kvantitet i min metod innebar svårigheter att hitta generella observationer och 

se tydliga samband i populationen. 

Att utforma ett test som undersökningsmetod hade sina utmaningar, vilket också kan ha 

blivit en  brist i min undersökning. På grund av komplexiteten i undersökningen var det 

svårt att utforma ett test och tillhörande intervju som inte skulle påverka 

respondenternas tankegångar eller åsikter, men ändå bidra med kvalitativa svar. 

Litteraturgenomgången var även den ett tidskrävande metodval. Vid en större studie 

hade litteraturgenomgången kunnat vara mer utförlig och organiserad för att bidra med 

en tydligare grund inför ytterligare datainsamlingsmetod. 
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4. Resultat

Detta avsnitt redogör för de svar som inhämtades från de sex respondenter som före, 

under och efter undersökningstesterna intervjuades. Under testerna och intervjuerna 

(samt vid åter-uppspelning av intervjuerna i efterhand) delades svaren in i kategorier för 

att sortera insamlad data. Dessa kategorier är de rubriker som används vid 

presentationen av resultaten i detta kapitel. 

4.1 Inställning till e-handel
Samtliga respondenter hade tidigare erfarenhet av e-handel och kände inte till den sida 

som jag använde i testet sen tidigare. Samtliga respondenter hade en positiv inställning 

till e-handel generellt sett. Anledningen till varför de var positiva till e-handel varierade 

lite mellan de olika respondenterna. Två respondenter uttryckte att den huvudsakliga 

anledningen till att de upplevde e-handel som positivt, var för att de vanligtvis använde 

e-handel i sammanhang då de skulle handla hemelektronik och att det hade alltid gått 

bra när de använde det vid tidigare tillfällen. De utgick ifrån egna erfarenheter och 

uttryckte även att deras inställning skulle kunna förändras om de genomgick en negativ 

erfarenhet vid användning av e-handel. 

En respondent ansåg att den huvudsakliga anledningen till hens positiva inställning till 

e-handel berodde på utbudet och flexibiliteten som erbjuds genom e-handel. Denna 

respondent menade att mångfalden av artiklar som finns tillgängliga online är starkt 

bidragande för att e-handel ska upplevas som positivt. En parentes denna respondent 

lyfte fram var att trots hens positiva inställning fanns det alltid en tröskel vid e-handel. 

Det respondenten menade med detta var att det är svårt att veta om man kan lita på en e-

handlare eller inte. 

De återstående respondenterna uttryckte att deras positiva attityd till e-handel berodde 

på en mängd olika saker; avsaknaden av negativa effekter var en faktor som spelade stor 

roll, men bekvämligheten som e-handel erbjuder var också en bidragande faktor enligt 

flera respondenter. 

4.1.1 Förtroende till webbsidan 
Samtliga respondenter svarade ja på frågan om de kände förtroende webbsidan och det 

den representerar när de fick se den första sidan på testet (notera att alla respondenter 

presenterades olika versioner av webbsidan när de svarade på denna frågan). 

29



Anledningarna till varför de kände förtroende för webbsidan var olika; fyra av 

respondenterna uttryckte att webbsidan upplevdes som ”trovärdig”, delvis på grund av 

att den påminde om andra sidor som de litade på med likande artiklar. Respondenterna 

som ansåg att sidan påminde om andra trovärdiga sidor såg likheterna på flera sätt, två 

respondenter ansåg att anledningen till detta var layout och likheter i menyerna. De 

återstående två respondenterna som ansåg att webbsidan påminde om andra trovärdiga 

sidor hade svårt att uttrycka varför, men nämnde att färgval, logotyp-design och 

placering, tydlighet och presentation av artiklar som anledningar.

Andra anledningar till varför respondenterna kände förtroende till webbsidan var intryck 

av professionalism, användning av logotyper som relaterade till andra pålitliga företag, 

bland annat Posten, Visa, Mastercard och Certifierad e-handel. En respondent uttryckte 

att navigationen på sidan såg väldigt bra ut och att detta starkt bidrog till trovärdigheten, 

kategorisering av artiklar och rubriker på sidan ansågs vara viktiga för detta. Element på 

sidan som relaterade till pålitliga betalnings- och fraktsätt var även faktorer som togs 

upp av flera av respondenterna som en förtroendeingivande faktor. 

Merparten av respondenterna uttryckte att en av anledningarna till att de kände 

förtroende till webbsidan och det den representerade var att den gav ett ”professionellt” 

intryck.

De respondenter som använde ”professionalism” som ett begrepp för att beskriva vad 

som var förtroendeingivande uttryckte att detta innebar en sammanhängande design 

med tydlighet och renhet samt associationer till andra pålitliga samarbetspartners. En av 

respondenterna nämnde användningen av sociala medier på sidan som en stark 

förtroendeingivande faktor. Presentation av viktig information spelade stor roll hos 

några av respondenterna för att webbsidan skulle upplevas som professionell. Att 

webbsidan innehöll länkar till sociala medier som Facebook och Youtube var enligt 

respondenten  ett tecken på att kunder lätt kunde kontrollera åsikter från andra personer 

och att företaget själva var måna om att kommunicera med med kunder genom de 

sociala medierna, vilket ansågs väldigt positivt. 

4.2 Färg 
De fyra första förändringarna som presenterades för respondenterna var förändringar av 

färg på sidan. Dessa färger var blå ljus (se bild 1), blå nedtonad (se bild 3), röd ljus (se 

bild 2), röd nedtonad (samma förändring av mättnad och intensitet som mellan bild 1 
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och 3, men med en röd ton istället för blå). Dessa presenterades i olika ordning för de 

olika respondenterna och svaren sorterades vid intervjutillfället efter den förändring som 

respondenten intervjuades kring. 

Samtliga respondenter uttryckte att förändringen av färg på sidan hade någon form av 

påverkan på deras förtroende för webbsidan och det den representerade. Detta återgavs 

vid frågan om respondenterna upplevde att förändringen av den visuella designen 

påverkat deras förtroende till webbsidan och det den representerade. På denna fråga var 

svaren olika för de olika färgförändringarna. Något som samtliga respondenter på något 

sätt uttryckte angående färgvalen i den visuella designen var att den blå färgen ansågs 

bättre eller mer förtroendeingivande än den röda. Anledningarna till detta var olika, 

dock med några gemensamma faktorer, den blå färgen upplevdes generellt sett som” 

lugnare”, ”mindre störande ”och bidrog till ett bättre ”helhetsintryck” av sidan. Trots att 

den blå färgen ansågs bättre av samtliga respondenter ansåg två av respondenterna att 

färgen inte var speciellt avgörande för huruvida de upplevde sidan som 

förtroendeingivande eller inte. 

De respondenter som ansåg att färgskillnaden hade stor påverkan på deras förtroende för 

sidan, uttryckte att de största skillnaderna i förtroende berodde på de negativa intryck 

den röda färgen ingav. Detta beskrevs som ”distraherande”, ”skrikig” och brist på 

”harmoni”. Begrepp som användes för att beskriva de intryck respondenterna upplevde 

när de såg de blå sidorna var bland annat, ”lugn”, ”professionell”, ”ren” och ”mysig”. 

När respondenterna fick frågan om förändringen av mättnad och ljusstyrka i färgen 

påverkade deras förtroende för webbsidan svarade fyra av respondenterna att de 

upplevde webbsidan som lugnare och mer avslappnad känsla med de nedtonade 

färgerna, både när det gällde rött och blått. Att webbsidan upplevdes som lugnare och 

mer avslappnad var mer förtroendeingivande enligt tre av dessa respondenter eftersom 

det var mindre skrikigt och distraherande än de ljusare färgerna, vilket för dem 

kommunicerade förtroende och professionalism. En av respondenterna upplevde att de 

ljusare färgerna passade bättre på sidan, dock med väldigt liten påverkan av dennes 

förtroende. Denna respondent uttryckte att de ljusare färgerna var roligare och mer 

spännande att titta på och att detta kanske bidrog till att hen upplevde sidan att vara mer 

förtroendeingivande, men i det fallet inte så mycket att det skulle vara en avgörande 

faktor vid eventuellt köp. 
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På frågan om den nya visuella designen kommunicerade något annorlunda än den 

tidigare svarade tre av respondenterna att någon av de blå färgerna (ljus eller nedtonad) 

ingav associationer till andra företag med liknande artiklar (hemelektronik), vilket var 

en positiv och förtroendeingivande association. Anledningen till att den blå färgen gav 

dessa associationer var att liknande färger användes på de sidor som respondenterna 

associerade färgen till. 

En av respondenterna uttryckte att den visuella designen med den ljusare röda färgen 

tilldrog sig för mycket uppmärksamhet, webbsidan upplevdes skrikigt och 

kommunicerade vilja att sälja men även amatörmässighet genom överanvändning, dock 

utan att minska respondentens upplevda förtroende till webbsidan.

4.3 Form
Den femte förändringen som presenterades för respondenterna var förändringen av 

formen på hörnen av sidans geometriska former. De hörn som fanns på sidan 

förändrades från rätvinkliga till rundade hörn, men behöll övrig visuell design från den 

tidigare webbsidan. 

När respondenterna fick frågan om deras förtroende påverkats till sidan efter att sidans 

visuella design ändrats till rundade hörn svarade samtliga respondenter förutom två att 

de inte upplevde någon märkbar skillnad i deras förtroende för sidan. 

Respondenterna som ansåg att de upplevde en skillnad i förtroendet för sidan uttryckte 

att förändringen bidrog till ökat förtroende. Respondenterna upplevde förändringen som 

subtil, och poängterade att den upplevda skillnaden i förtroende inte var speciellt stor 

eller direktupplevd. Med detta, förklarade respondenterna att skillnaden snarare kom 

efter en liten stund efter att de tittat på sidan. Enligt respondenterna innebar 

formskillnaden att sidans helhetsintryck blev mer ”modernt”, ”rent” och i allmänhet 

”snyggare”, vilket för en respondent även bidrog till ett ökat förtroende till webbsidan 

och det den representerade.

Som svar på frågan om vad den visuella designen (och förändringen) kommunicerade 

svarade respondenterna med liknande åsikter; förändringen av form kommunicerade 

”designmedvetenhet”, ”modernitet” och att företaget lagt ner mer tid på sidans visuella 

design.

Övriga respondenter ansåg webbsidan som ”snyggare” och ”mer genomtänkt”. Trots att 
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de ansåg sidan som ”snyggare” och tyckte om de mjuka hörnen uttryckte 

respondenterna att det inte påverkade huruvida de upplevde förtroende för sidan eller 

inte.

4.4 Fotografi
Som den sjätte och sista förändringen av webbsidan byttes en av webbsidans 

informationsrutor ut mot ett foto med beskrivande text. Fotot föreställde en anställd på 

företaget som arbetade på kundtjänstavdelningen. Informationsrutan fanns i sidans 

vänsterspalt, under huvudmenyerna.

Som svar på frågan om fotot påverkat respondenternas förtroende för webbsidan 

uttryckte samtliga respondenter att de kände en positiv påverkan med denna förändring. 

En av de huvudsakliga anledningarna till att fotot var bidragande till ökat förtroende hos 

respondenterna var det som fotot representerade. Med detta menade respondenterna att 

fotot gav intryck av att företaget hade en välfungerande och hjälpsam kundservice, där 

man kunde få prata med en fysisk person över telefon. Två av respondenterna förklarade 

även att de upplevde sidan med fotot som väldigt positiv för att bilden gav intryck av att 

företaget brydde sig om sina kunder, samt att fotot ingav en känsla av närhet till 

företaget, då det fanns en person att associera webbsidan till. 

På frågan om respondenterna tyckte att den förändrade visuella designen 

kommunicerade något annorlunda än den tidigare uttryckte respondenterna att det var 

stor skillnad mellan sidan med och utan fotot. Flera av respondenterna uttryckte att 

sidan med fotot kommunicerade ”trygghet”, ”öppenhet” och ”hjälpsamhet”, medan den 

tidigare designen (med ett erbjudande) upplevdes som meningslöst i förhållande till 

fotot. Utifrån endast den visuella designen sett ansåg samtliga respondenter att fotot gav 

intryck av ”professionalism” och ”positivitet”, eftersom objektet på bilden var en kvinna 

som ingav ett positivt intryck och med passande utrustning (headset för 

kommunikation) och arbetskläder i rätt färg (som stämde överens med resten av sidan 

och företagets profil). Här syftade respondenterna på professionalism som en egenskap 

fotografi-objektet (kvinnan på bilden) innefattade i kombination med de passande 

arbetskläderna och utrustningen.

4.5 Enhetlighet
Begreppet enhetlighet var ingenting som jag utformade frågor kring för testet och 

intervjun, dock nämndes begreppet enhetlighet och helhetsintryck flera gånger under 
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intervjuerna. Därav fick det även bli en rubrik och kategori i presentationen av resultatet 

i denna studie. Respondenterna nämnde dessa begrepp vid fördjupningsfrågorna kring 

varför de litade på webbsidan, mest frekvent när respondenterna skulle förklara 

begreppet professionalism som de använt tidigare som ett begrepp i intervjun.

Respondenterna uttryckte för samtliga webbsidor i testet att de kände förtroende för 

webbsidan och det den representerade, om än mer eller mindre (för de olika 

versionerna). När jag frågade varför de kände förtroende för webbsidan och det den 

representerade svarade respondenterna att sidans helhet på något sätt ingav förtroende, 

även om vissa uttryckte att det fanns element som minskade förtroendet av webbsidan. 

Detta uttrycktes på olika sätt av de olika respondenterna, men förklarades delvis som 

någon form av ”enhetlighet” och det ”helhetsintryck” som sidan ingav. Flera av 

respondenterna påpekade layouten som den viktigaste faktorn för sidans helhetsintryck, 

en respondent påpekade att navigationen var viktigast för helhetsintrycket. Oavsett hur 

mycket respondenterna upplevde att förändringarna i den visuella designen påverkade 

deras förtroende ansåg alla att samtliga sidor ingav ett positivt helhetsintryck som på 

något sätt bibehöll deras förtroende för sidan. 

4.6 Sammanställning
Efter att respondenterna fått se alla sidor ställde jag en fråga där respondenterna fick 

svara på vilka av dessa förändringar de upplevde som mest respektive minst 

förtroendeingivande för dem, och varför de valde att sortera de grafiska elementen i just 

denna ordning.

Fyra av respondenterna ansåg att det förtroendemässigt viktigaste grafiska elementet på 

webbsidan var färgen på webbsidan. Anledningarna som återgavs till detta var flera; en 

av respondenterna uttryckte att färgerna på webbsidan bidrog mest till sidans helhet, 

samt spelade störst roll i hur uppmärksamheten på webbsidan fördelades. En annan 

respondent som även ansåg färgen som det förtroendemässigt viktigaste grafiska 

elementet uttryckte på liknande sätt att förändringen av färgen var den förändring som 

gav starkast intryck, både i färgtonen och förändringen i ljusstyrka. 

De återstående två respondenterna som inte ansåg att färg var det viktigaste grafiska 

elementet svarade båda två att de ansåg foto som det förtroendemässigt viktigaste 

grafiska elementet. En av dessa respondenter uttryckte att anledningen till att fotot 

hamnade högst upp i rangordningen var det som fotot representerade. Med detta menade 
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respondenten att fotot visade att företaget var måna om att hjälpa kunder i olika 

situationer. Respondenten uttryckte även att fotot i detta fall ingav trygghet och 

förtroende genom att lyfta fram en kvalité på företaget som kundservice.

Formförändringarna hamnade längst ner i ordningen av de tre kategorierna hos samtliga 

respondenter. Anledningen till detta var flera; den huvudsakliga anledningen hos alla 

respondenter var att förändringen upplevdes som diskret, i många fall så diskret att den 

inte märktes fören efter några sekunders letande. Två av respondenterna uttryckte att 

formförändringen hamnade längst ner i ordningen på grund av de artiklar och den 

webbsida som förändringen skedde på (hemelektronik). De menade på att webbsidan 

som användes i testet inte krävde eller förbjöd denna typ av förändring, och därav hade 

det en väldigt liten effekt på deras förtroende för webbsidan. Hade webbsidan däremot 

varit en e-handelswebbsida för kläder eller leksaker kan förändringen av form haft en 

större påverkan på det upplevda förtroendet. 

4.7 Övrigt
Efter att respondenterna sett samtliga sidor och gått igenom intervjun relaterad till testet 

och deras perception av webbsidan ställde jag en öppen fråga om övriga åsikter, 

synpunkter och tankar om förtroende online. Något som två respondenter lyfte fram var 

vikten av att kunna kontrollera sidor genom recensioner eller prata med andra personer, 

detta ansåg respondenterna väga tyngre än den visuella designen för deras förtroende till 

webbsidan. Två andra respondenter nämnde kundservice och möjlighet till kontakt som 

något väldigt viktigt för förtroende online, vilket också framkom i svaren angående de 

förändringar som skedde i den visuella designen. Ytterligare något som en respondent 

nämnde som viktigt var att webbsidan påminde om andra (webbsidor med förtroende) 

och följde konventioner, exempelvis placering och länkning av logotyp, övrig länkning 

på sidan, genomgående navigation på sidan och sortering av försäljningsartiklar.
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5. Analys av resultat

I detta avsnitt analyseras resultaten från testerna och intervjuerna med de sex olika 

respondenterna. Resultatet från testerna och intervjuerna analyseras utifrån det som 

framkommit under litteraturgenomgången. Utöver analysen kommer även samband och 

mönster som uppmärksammats i resultatdelen av undersökningen presenteras och 

tolkas.

5.1 Faktorer som påverkar förtroende
Flera faktorer som kunde påverka respondenternas förtroende för webbsidan lyftes upp 

under intervjuerna. Samtliga respondenter uttryckte att de kände förtroende för 

webbsidan som presenterades i testet och det den representerade. De mest frekventa 

förtroendeingivande faktorerna som respondenterna återgav vid testets första 

fördjupningsfråga (Fråga 3.1, Känner du förtroende till denna webbsida och det den 

representerar? Fördjupningsfråga: Varför?) kan summeras i följande: ”navigation”, 

”information”, ”igenkännlighet” (av andra trovärdiga sidor), ”samarbetspartners” 

(fraktsätt, betalningssätt, olika certifieringar) och ”utbud av artiklar”. 

Ett begrepp som upprepades frekvent när respondenterna förklarade varför den visuella 

designen var förtroendeingivande var professionalism. Att den visuella designen skulle 

uttrycka ”professionalism” för att inge förtroende var det mest förekommande begreppet 

hos samtliga respondenter. För att ta reda på vad respondenterna exakt menade med 

detta ombads de att förtydliga vad ”professionalism” innebar för dem. När 

respondenterna som använde uttrycket ”professionalism” (som en anledning till att 

webbsidan var förtroendeingivande) skulle förtydliga vad de menade med detta, 

nämndes följande som viktigt; ”tydligt” (”cleant”), ”enhetligt”, ”konventionellt”. Att 

sidan var ”konventionell” innebar att den påminde om andra webbsidor som sålde 

liknande artiklar, vilket innebar att webbsidan ”lånade” trovärdighet och genom detta 

ingav förtroende. Samma fenomen med att webbsidan ”lånade” trovärdighet från andra 

beskrevs även vid fallen då logotyper för samarbetspartners (betalningssystem, fraktsätt) 

och sociala medier nämndes.

En intressant observation under testet var att samtliga respondenter svarade ”ja” på 

frågan om de kände förtroende till webbsidan och det den representerade när de fick se 

den första versionen av webbsidan i testet. Trots att olika respondenter presenterades 

olika ordning på versionerna av webbsidor. Detta kan bero på många olika saker, men 
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något som togs upp vid nästan samtliga test var som sagt intrycket av ”professionalism” 

och helhetsintrycket av webbsidan.

5.2 Visuell design och förtroende
När respondenterna ombads att förklara varför de kände förtroende till webbsidan och 

det den representerade uttryckte flera av respondenterna tankar som delvis var 

relaterade till eller helt och hållet utgjordes av den visuella designen på webbsidan. 

Detta stämde överens med tidigare forskning (se J. Kim och J. Y. Moon 1998 och Y-M. 

Li och Y-S. Yeh 2010 samt D. Cyr 2008) om att visuell design är ett viktigt verktyg för 

att inge förtroende på en webbsida. Samtliga respondenter svarade ja på frågan om 

några av de visuella designförslagen de sett under testet var mer förtroendeingivande än 

andra, vilket även det stämmer överens med tidigare forskning om att exempelvis en 

webbsida med en blå grafiska profil inger mer förtroende än en webbsida med en röd 

grafisk profil. Graden av hur mycket den visuella designen påverkade respondenternas 

förtroende till webbsidan varierade. Exempel på hur respondenterna uttryckte detta var 

att den visuella designen absolut påverkade förtroendet för sidan, men det fanns en 

osäkerhet om det kunde vara avgörande för ett köp eller inte. En annan respondent 

uttryckte att den huvudsakliga anledningen till varför den visuella designen påverkade 

hens förtroende till webbsidan var de intryck av lugn och professionalitet som den 

visuella designen bidrog med. 

5.3 Förtroende påverkat av färg
Utav sex respondenter ansåg fyra av dessa att färgen var det grafiska element som 

påverkade deras förtroende för webbsidan mest, både positivt och negativt. Av de 

återstående två hamnade färg på andra plats i rangordningen av grafiska element, efter 

fotografi. Att färgen innehar möjlighet att inge förtroende stämmer överens med tidigare 

forskning (se ex D. Cyr et al. 2010 och M-C Lichtlé 2007) eftersom samtliga 

respondenter uttryckte att färgen någon gång under testet påverkat deras förtroende för 

webbsidan. En respondent uttryckte att färgen var det grafiska element på sidan som gav 

starkast intryck, vilket också ledde till att det påverkade fler faktorer (”läsbarhet”, 

”uppmärksamhet”, ”störighet”, ”snygghet”) som var avgörande för hens förtroende, 

detta stämmer överens med tidigare forskning (se A. N. Tuch et al 2010) som säger att 

den visuella designen påverkar användbarhet, övergripande intryck tillsammans med 

hela användarupplevelsen.  
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En skillnad som noterades hos de fyra respondenter som ansåg att färgen var det 

grafiska element som påverkade deras förtroende för webbsidan mest, var att två 

respondenter ansåg de ljusare färgerna var mest förtroendeingivande, medan de andra 

två ansåg att de nedtonade färgerna var de färger som ingav mest förtroende. De 

respondenter som ansåg att de ljusa färgerna ingav mest förtroende förklarade detta 

genom att beskriva de ljusa färgerna som roligare och livligare. Genom detta var de mer 

visuellt tilltalande och förtroendeingivande. De respondenter som ansåg att de 

nedtonade färgerna var mer förtroendeingivande uttryckte att de nedtonade färgerna 

ingav mer lugn och därav mer förtroende. Att dessa åsikter skiljde sig åt var oväntat, 

eftersom det delvis motsade det ramverk som J. Kim och J. Y. Moon (1998) tagit fram 

för att inge förtroende online, där den tidigare forskningen pekade på att nedtonade 

färger skulle inge mer förtroende än färger med hög intensitet. 

Samtliga respondenter ansåg att den blå tonen ingav mer förtroende än den röda tonen 

på webbsidan. Anledningen till varför den blå färgen ansågs bättre än den  var enligt 

flera respondenter att den röda tonen stal så mycket uppmärksamhet från artiklar och 

annan information på sidan, vilket upplevdes ”störande”. Det svar som respondenterna 

uttryckt kring färger i studien stämde delvis överens med tidigare forskning inom 

området (se D. Cyr et al. 2010), nämligen om hur blått och rött påverkar användares 

förtroende för webbsidor. Den tidigare forskningen föreslog att blått skulle ha en positiv 

effekt på förtroendet jämfört med rött, vilket även stämde överens med det resultat jag 

presenterat i denna studie. Dock associerades inte någon av färgerna med samma 

begrepp som presenterats i den tidigare forskningen. Istället för associationer till 

”rikedom”, ”förtroende” och  ”säkerhet”, associerades blått med ”lugn”, 

”professionalism”, ”renhet” och ”mysighet”. Respondenterna uttryckte dock att den blå 

färgen påverkade förtroendet positivt, även om den inte associerades med förtroende 

som den tidigare forskningen föreslog. 

5.4 Förtroende påverkat av fotografi
Fotografiet som lades in på webbsidan ökade förtroendet till webbsidan enligt alla 

respondenter. Som nämnt ovan uttryckte två respondenter att det även var den 

förändringen som påverkat deras förtroende mest, vilket också gjorde att de placerade 

fotografiet högst upp i rangordningen av alla grafiska element, sorterat efter hur stor 

påverkan de haft på deras förtroende för webbsidan. Anledningen till att fotografiet 

påverkat deras förtroende för webbsidan var enligt respondenterna att fotografiet 
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representerade företagets kundtjänst. Genom detta visade fotografiet att företaget brydde 

sig om sina kunder och var måna om att hjälpa. Ytterligare anledningar till varför 

respondenterna ansåg att detta var förtroendeingivande var på grund av utförandet av 

fotografiet, det passade rätt på sidan med placering, utformning och färger. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning gällande fotografier och förtroende i e-handel 

(se J. Riegelsberger et al. 2003), om hur ett fotografi kan påverka förtroendet till en 

webbsida positivt om den tekniska utformningen och valet av fotografi stämmer överens 

med resten av webbsidans grafiska profil och visuella design.

5.5 Förtroende påverkat av form
Förändringen av form var den förändring som enligt samtliga respondenter hade minst 

påverkan på deras förtroende för webbsidan. Den huvudsakliga anledningen hos 

samtliga respondenter var att förändringen var så diskret att den nästan inte märktes, 

vilket också gjorde att de inte upplevde någon förändring i förtroende till webbsidan.

En intressant observation kring respondenternas åsikter och tankar om förändringen av 

form var dock att samtliga respondenter upplevde förändringen som en mer tilltalande 

visuell design, men ingen respondent ansåg att förändringen av förtroende var speciellt 

anmärkningsvärd. Detta motsäger de teser som grundas i tidigare forskning om att en 

mer estetiskt tilltalande sida även är mer förtroendeingivande (se ex D. Cyr 2008 och A. 

N. Tuch et al 2010). 
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6. Slutsats och diskussion
Syftet med denna undersökningen var att bidra till en djupare förståelse för hur 

förtroende kan kommuniceras genom visuell design, och mer specifikt på en e-

handelssida där förtroendet är centralt för att köp ska kunna äga rum. Denna studie 

sökte svar på frågeställningarna:

Vad i den visuella designen kommunicerar trovärdighet och inger förtroende hos  

användare när det gäller webbsidor för e-handel?

Hur påverkas användares upplevda förtroende till en e-handelswebbsida av dess  

visuella design?

Inför min studie utgick jag från att den visuella designen skulle ha någon form av 

påverkan på användares förtroende av en webbsida, framförallt i ett e-handelskontext då 

möjligheten att inge förtroende till användare delvis är begränsad till den visuella design 

som presenteras för användaren. Med riskerna som medföljer e-handel föll sig ett behov 

av förtroende naturligt, dock påverkas förtroendet online av många faktorer och visuell 

design är definitivt en av dessa (se även D. Cyr 2008 och F. Egger 2003). 

Ytterligare en utgångspunkt jag hade när undersökningen startade var att om den 

visuella designen upplevdes mer tilltalande skulle detta även innebära ökat förtroende 

för sidan hos respondenterna (se ex Y-M. Li och Y-S. Yeh 2010). Detta visade sig dock 

inte helt stämma överens med det respondenterna återgav i min undersökning. Vid flera 

tillfällen (framförallt vid förändringen av form på webbsidan) uttryckte respondenterna 

att de upplevde en förändring som ”snyggare” och mer visuellt tilltalande, men att det 

inte hade någon effekt på deras förtroende till sidan. Detta kan bero på själva sidan 

förändringen gjordes på (webbsida som säljer hemelektronik), där de olika versionerna 

av webbsidan var förtroendemässigt likgiltiga för respondenterna. Men skulle det vara 

en webbsida som sålde andra produkter eller tjänster är det möjligt att sambandet mellan 

förtroende och en mer estetiskt tilltalande webbsida skulle ha större påverkan.

Denna studie bekräftade att det finns en direkt koppling mellan en webbsidans visuella 

design och det upplevda förtroendet hos användarna för denna webbsida, dock visar 

undersökningen att en mer tilltalande visuell design inte nödvändigtvis innebär ett 

upplevt ökat förtroende hos användare. Studien visar även att små förändringar 

(färgmättnad och ljushet även utbyte till fotografi) kan ha en effekt på användares 

upplevda förtroende för webbsidan. Utifrån de förutbestämda grafiska element som 
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testades i denna studie (färg, form och foto) visade sig färg vara det grafiska element 

som hade starkast påverkan på användarnas upplevda förtroende till webbsidan. Dock 

ska man inte glömma alla utelämnade grafiska element (exempelvis typografi, layout, 

symboler, illustrationer) som inte undersöktes i denna studie, och utifrån denna studie 

finns går det inte att dra något slutsats om vilket grafiskt element som faktiskt är det 

förtroendemässigt mest effektfulla. 

Istället för att peka ut ett ensamt grafiskt element som det förtroendemässigt viktigaste 

visar denna studie att användare ser webbsidan som en helhet där alla grafiska element 

samspelar för att inge förtroende. Ett av de mest återkommande begreppen under 

testerna var ”professionalism”, studien visar att det var ett viktigt kriterium att uppfylla 

hos användarna för att webbsidan ska upplevas som förtroendeingivande. Hur en 

webbsida ska se ut för att upplevas som professionell beror på vem man frågar, och i 

vilket kontext webbsidan finns i, men respondenterna till denna undersökning beskrev 

detta med begrepp som: tydligt (”cleant”), ”enhetligt” och ”konventionellt”. Detta 

utelämnar inte att samtliga enskilda grafiska element är viktiga, för varje grafiskt 

element är en del av helheten och som studien visar kan ett grafiskt element starkt bidra 

eller minska till helhetsintrycket av webbsidan och med det dess möjlighet att inge 

förtroende till användarna. 

6.1 Vidare forskning 
Samtliga grafiska element som utgör visuell design undersöktes inte i denna studie. Att 

undersöka samtliga grafiska element i en större studie skulle vara intressant och ge 

möjlighet att jämföra samtliga grafiska element mot varandra i relation till förtroende.

För att bidra till en djupare förståelse i sambandet mellan visuell design och förtroende 

på webbsidor utfördes denna studien för denna uppsats som en kvalitativ studie. Detta 

begränsade möjligheten till att generalisera i slutsatserna, eftersom undersökningen 

skedde på en så liten del av populationen. Det vore intressant att undersöka hur 

sambandet mellan visuell design och förtroende hänger ihop i områden utanför e-

handel: exempelvis banker, myndigheter och sociala medier. 

Eftersom denna studie utfördes på en väldigt specifik målgrupp, skulle det vara 

intressant att undersöka samma eller liknande fenomen på målgrupper med en annan 

inställning till e-handel.

En utgångspunkt för vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på när det estetiskt 
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tilltalande har starkast samband med förtroendet, då det visade sig vara svårt att dra den 

slutsatsen i min studie.
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8.2 Bilaga 2

Intervjumall (i anslutning till testet)

Datum:

Kön:

Ålder:

Namn:

Plats:

Frågor innan testet sätter i gång:

Fråga 1: Har du någon tidigare erfarenhet av e-handel?

Ja | Nej

Fråga 2: Vad har du för attityd till e-handel generellt sett?

Positiv | Negativ | Blandad | Vet ej 

Frågor under samtliga förändringar av testet (då användaren får se en ny 
visuell design av webbsidan):

Fråga 3.1 (ställs när respondenten sett första sidan): Känner du förtroende till denna 

webbsidan och det den representerar? (fördjupning: Varför?) 

Sida 1 (färg).

Fråga 3.2 (ställs under alla följande sidor): Har förändringen av sidan påverkat ditt  

förtroende till denna webbsidan och det den representerar? (fördjupning: Varför?)

Sida 2 (färg). 

Sida 3 (färg). 

Sida 4 (färg). 

Sida 5 (form). 

Sida 6 (foto). 
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Fråga 4.1 (Ställs när respondenten sett första sidan):  Vad anser du att denna 

webbsidas visuella design kommunicerar? (fördjupning: Hur? Varför? 

Förtroendeingivande?)

Sida 1 (färg).

Fråga 4.2 (ställs under alla följande sidor): Efter förändringen av den visuella  

designen, anser du att den nya visuella designen kommunicerar någonting annorlunda 

än den tidigare? (fördjupning: Vad? Hur? Varför? Förtroendeingivande?)

Sida 2 (färg). 

Sida 3 (färg). 

Sida 4 (färg). 

Sida 5 (form). 

Sida 6 (foto). 

Frågor efter att respondenten sett samtliga förändringar av den visuella 
designen:

Fråga 5: Anser du att några av dessa visuella designer är mer förtroende ingivande än  

andra? (följdfråga: Varför?)

Ja | Nej

Fråga 6: Nu när du sett alla olika versioner, hur skulle du beskriva att de olika  

förändringarna på webbsidan (färg, form, foto) påverade ditt förtroende till sidan? 

(Följdfråga: varför?)

Övriga åsikter, synpunkter eller tankar:
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8.3 Bilaga 3
Förändringar av webbsidans visuella design

Ordning av förändringarna i denna bilaga:

1. Blå original

2. Blå original mjuka hörn

3. Blå nedtonad

4. Blå nedtonad mjuka hörn

5. Röd original

6. Röd original mjuka hörn

7. Röd nedtonad 

8. Röd nedtonad mjuka hörn

9. Blå original utbytt fotografi 
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