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Abstract
Trust is the most important thing for a webshop. The consumers must be able to feel trust to
choose to submit their personal information to a webshop. In this study we examine the impact
that design has on the consumers trust and confidence. We study six consumers that are
engaged in e-commerce in their everyday life. By allowing these participants to be presented
with two different webshops, an assessement could be made in both how much design is
affecting and also which parts of the design that leads to trust and lack of trust. We also study
things beyond the design, namely the actual safety within webshops and the things that should
be found in a webshop for the consumer to be able to trust it. With the help of recent research,
relevant literature and the focus group with our six participants we manage to present results
that which indicates has a much greater impact than the actual security of the webshop, when it
comes to winning the trust of the consumers.
Keywords: Trust, E-commerce, Security, Webshop, Graphic design
English title: A good looking design is not everything – A study about trust and security within
swedish e-commerce
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Sammanfattning
Tillit är den viktigaste ingrediensen för en webbshop. Konsumenten måste kunna känna tillit för
att hen ska välja att lämna ut sina personuppgifter till en webbshop. Det som undersöks i denna
studie är designens påverkan på konsumenternas tillit och förtroende för en webbshop. Vi
studerar sex konsumenter som ägnar sig åt e-handel till vardags. Genom att låta dessa deltagare
bli presenterade för två olika webbshoppar kunde en bedömning göras både av hur mycket
design påverkar och också vilka delar i designen som leder till tillit och brist på tillit. Vi
undersöker dessutom det som finns bortom designen, nämligen den faktiska säkerheten hos
webbshoppar, och studerar närmare vad som bör återfinnas på en webbshop för att man ska
kunna lita på den. Med hjälp av tidigare forskning, relevant litteratur samt fokusgrupptilfället
med våra sex respondenter kan vi presentera ett resultat som pekar på att design har en betydligt
större påverkan än själva säkerheten i sig när man ska vinna tillit hos konsumenten.
Nyckelord: Tillit, E-handel, Säkerhet, Webbshop, Grafisk design
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Förord
Vi vill tacka våra respondenter som valde att ställa upp och var öppna under
fokusgruppstillfället. Utan dem hade den här undersökningen inte gått att genomföra och vi är
därför väldigt tacksamma för deras bidrag till denna studie. Vi vill också tacka Mauri Kaipainen
som har varit till stor hjälp under slutfasen av uppsatsen.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
E-handel använder Internet för att utföra affärer, främst mellan företag och privatpersoner. Det
kan handla om produkter såväl som tjänster, så länge det sker en transaktion i den ena
riktningen (oftast i form av pengar) och ett svar i form av en produkt eller tjänst i den andra,
klassas det som e-handel (e-commerce 2012, s. 11). Sedan 1995 har e-handel varit den snabbast
växande formen av handel i USA (e-commerce 2012, s. 25). Även i Sverige ökar e-handeln
kraftigt varje år. Under 10-årsperioden 2003 till 2013 ökade omsättningen inom svensk ehandel från 4,9 miljarder kronor till 37 miljarder (e-barometern 2014, s. 6).
I takt med att svensk e-handel har blivit en större del av den svenska handeln, har det
tillkommit säkerhetsaspekter kring fenomenet. Precis som med mycket annat finns det personer
som vill utnyttja ny teknik till brottslighet eller bedrägeri. Det är därför webbplatser som
tryggehandel.se har blivit viktiga, en webbplats som försäkrar om att man ska kunna handla på
nätet utan att behöva oroa sig för att bli lurad. Ändå är det fortfarande många svenskar som
råkar ut för opålitliga webbshoppar. 1 av 10 svenskar svarade i en undersökning från 2012 att
de blivit lurade vid köp på nätet (Andersson 2012).
Huvudfokus inom forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI) har legat på praktiskt
inriktade frågor som nytta och användbarhet i tekniska system. Något som varit åsidosatt inom
MDI under lång tid i användargränssnitt är det estetiska utseendet och användarnas intryck,
samt prestanda. Idag är det dock accepterad kunskap att utseendet på ett gränssnitt är en
avgörande faktor för MDI, gällande områden som trovärdighet, förtroende och beteende (Tuch,
Bargas-Avila & Opwis 2010).

1.2 Problemdiskussion
Anledningen till att det fortfarande finns lyckade bedragare inom e-handel, trots att
konsumenterna varnas mer och även har mer vana vid konsumtion på nätet, beror det till stor
del på okunskap hos konsumenten. Vi anser att man som kund behöver se bortom en
webbshops grafiska design. Trots ett ökande av e-handel finns det relativt lite forskning på hur
förhållandet mellan grafisk design på webbshoppar samspelar med tillit inom just den svenska
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e-handeln. Under kaptiel 2, Teori, tar vi upp forskning inom ämnet som har skett i andra länder.
I denna studie är vi därför intresserade av att ta reda på hur svenska konsumenter upplever
webbshopparna genom den grafiska designen. Denna uppsats bygger även på en hypotes
baserad på egna erfarenheter om att konsumenter lägger för mycket fokus på utseendet av en
webbshop; är den väldesignad så är den därmed säker och har den en sämre design så kan man
inte lita på den, men är det verkligen så enkelt?

1.3 Syfte och frågeställning
Syftet med studien är att öka – i förhållande till de teorier som tas upp under kapitel 2 –
medvetenhet och förståelse för vilka faktorer i en webbshops grafiska design som
kommunicerar tillit hos privata konsumenter som ägnar sig åt e-handel i Sverige. Målgruppen
för uppsatsen är personer som finner intresse i ämnet, vill veta mer och dessutom vill ha
möjlighet att utveckla förståelse av hur grafisk design på webbshoppar påverkar konsumenten
rent tillitsmässigt. Vi riktar även uppsatsen till personer som ägnar sig åt e-handel i mer eller
mindre utsträckning. Målet är också att försöka hitta riktlinjer och eventuella mönster för hur en
webbshop anses säker trots eventuell bristande grafisk design; med andra ord göra svenska
konsumenter medvetna om att se bortom en webbshops proffsiga design och utseende innan
man förlitar sig på den.
Den primära frågeställningen blir följaktligen:
•

Hur påverkar den grafiska designen konsumentens tillit till en webbshop på den
svenska marknaden?

Som följs upp av en sekundär frågeställning:
•

Vad bör konsumenter granska för att veta att en webbshop på den svenska
marknaden är pålitlig?
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1.4 Begreppsförklaringar
E-handel - Handel med produkter och tjänster som sker online över Internet.
Webbshop - Även kallat webbutik eller nätbutik. En webbplats som säljer produkter eller
tjänster.
Grafisk design - Den grafiska designen har både estetiska och tekniska delar. I denna uppsats
fokuseras begreppet på den estetiska aspekten för webb.
Grafiska element - Delar i den grafiska designen. Det innefattar grundläggande principer som
färg, form, foto, placering av text, kontrast, ytor, proportioner och mönster etc.
Gränssnitt - (eng: interface) I denna uppsats avgränsas begreppet till det som ses på
bildskärmen.

1.5 Avgränsning
Studien har begränsats till att undersöka webbshoppar på Sveriges marknad. För att undvika en
för bred undersökning har valet fallit på att diskutera och jämföra två versioner av två olika
specifika webbshoppar som säljer kläder. Målgruppen för denna undersökning består av
personer över 18 år och har ingen begränsning när det gäller kön, ålder eller sysselsättning. Mer
om webbshopparna och respondenterna kan läsas under avsnittet Urval i kapitel 3.2.
Webbshoppar kan innehålla olika sorters design; informationsdesign, interaktionsdesign och
grafisk design. Informationsdesign handlar om att få användaren att hitta och uppfatta,
samtidigt som interaktionsdesign rör sig om att göra och agera. Grafisk design handlar om att
se och tycka om (Cyr 2008, s. 6). Vi har valt att lägga fokus på det sistnämnda; hur
respondenterna upplever webbshopparna genom grafiska element.
När man talar om grafisk design inom webben, och i detta fall inom e-handel, finns det många
grafiska element att ta hänsyn till. För att inom tidsramen för uppsatsen kunna skapa en
hanterbar undersökning och för att undvika att undersökningen blir allt för stor och komplex
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har vi valt att inte inkludera alla grafiska element. Vi har istället valt att avgränsa oss till två
stycken i form av det vi väljer att kalla för färg och form. Färg innebär det olika
färgkombinationer och val av färger som finns i den grafiska profil som webbshoppen visar
upp. Form innefattar däremot hur menyer, knappar och andra rutor är formade och placerade på
webbshoppens hemsida. Den undersökning vi gör av dessa grafiska element är avgränsade till
just de två webbshoppar vi har valt att ha med i vår undersökning och den effekt dessa element
har i just denna kontext.

1.6 Disposition
Kapitel 1 i uppsatsen är döpt till Inledning och under detta kapitel ges en överblick över
forskningsområdet. Kapitlet inleds med en övergripande bakgrund som sedan mynnar ut i en
problemdiskussion, ett syfte med tillhörande frågeställning. Inledningskapitlet reder även ut
begrepp som framkommer i uppsatsen och avslutas med avgränsningar.
Kapitel 2 är Teori. I det här kapitlet tar vi upp flera relevanta tidigare forskningsprojekt och
litteratur som på ett eller annat sätt kan kopplas samman med vår undersökning. Det första vi
tar upp är en väldigt central del i vår c-uppsats, nämligen tillit inom e-handel. Efter det följer de
designaspekter som vi har valt att lägga fokus på, det vill säga hur färg och form påverkar
konsumenter och dess tillit till en webbshop. Slutligen behandlar vi säkerhetsaspekten där
inriktningen ligger på tidigare forskning där säkerheten kring e-handel tas upp och behandlas.
Nästa kapitel, Kapitel 3, är Metod. Metodavsnittet redovisar vetenskapliga utgångspunkter och
hur vi genomfört undersökningen. Här presenteras vilka metoder som använts för att samla in
data och för att välja ut material samt vilka metoder som ligger till grund för tolkning och
analys av resultatet.
I Kapitel 4 presenteras Resultat. Här följer resultat från undersökningens fokusgruppstillfälle,
där sex respondenter var med och delade sina erfarenheter och åsikter. Resultatet presenteras i
rubriker som baseras på de rubriker som återfinns under avsnittet Genomförande av fokusgrupp
i kapitel 3, Metod.
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Kapitel 5, döpt till Tolkning, analys och diskussion av resultat. Under detta avsnitt kommer
resultatet från fokusgruppen att analyseras och diskuteras. Här tolkas det som kom fram genom
fokusgruppen och sammankopplas och analyseras utifrån den litteratur som har använts under
hela studien.
Den sista delen i uppsatsen, kapitel 6 innehåller Slutsats. I detta kapitel knyter vi samman syfte
med tillhörande frågeställning, metod, resultat samt den teoretiska bakgrunden.

2. Teori
2.1 Tillit
”tillit [til`-] subst. ~en
[...]övertygelse om (någons) trovärdighet eller goda avsikter i förh. till personen i fråga” (NE
2015).
Tillit är en av de viktigaste grundpelarna för att skapa en lyckad webbshop. Som säljare måste
man vinna konsumenternas tillit för att de ska kunna tänka sig att handla från din webbshop. På
det sätt som man i en vanlig butik kan känna och klämma på produkterna och dessutom få ett
ansikte i form av en säljare att vara i direkt kontakt med, saknas när det kommer till e-handel.
Det medför en större oro hos köparna som inte kan göra en analys på samma sätt som det går att
göra i en fysisk butik. Lyckas man inte skapa tillit för sina kunder är man därmed dömd att
misslyckas (Beatty m fl 2011).

2.2 Grafisk design
Studier har tydligt visat att designelementen färg och form kan spela en stor roll i att förbättra
kundernas upplevelse vid shopping på nätet (Cai & Xu 2011). Visuell design innefattar foto,
färg, form och/eller typsnitt. Inslag av detta verkar med estetik, hänvisar till människans
känslor, balans samt enhetlighet av webbplatsens övergripande grafiska design (Deaton 2003).
Har kunden en god känsla för den webbshop hen besöker kan det i sin tur leda till att kunden får
tillit för webbplatsen i sig, vilket i slutändan leder till att webbshoppen kan sälja till denna
kund, och på så vis få en ny kund till sin verksamhet. Det är just därför det blir allt viktigare att
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ge besökarna en upplevelse som de känner sig tillfreds med och som kan locka dem till att
återkomma till webbshoppen (Cai och Xu 2011). Det är dessutom den grafiska designen som
webbplatsen visar upp som är det första konsumenten ser när de klickar in sig på startsidan. I
och med detta blir den grafiska designen den högst bidragande faktorn till att skapa ett första
intryck hos besökaren. Får besökaren ett dåligt första intryck är risken överhängande att hen går
in i sin shoppingupplevelse med ett negativt intryck, som då i sin tur måste vägas upp av annat,
som exempelvis bra priser eller ett bra utbud av varor. Lyckas man istället ge konsumenten ett
väldigt gott första intryck så krävs det inte lika mycket för att hen ska stanna kvar på sidan och
till och med välja att köpa något (Lindgaard m fl 2011).
Det finns forskning där man kan se så kallad ”estetisk skönhet” ha ett samband med begreppet
tillit (Karvonen 2000), medan andra studier påvisar att den grafiska designen av webbplatsen
inte har en betydande roll för påverkandet av tilliten (Straub 1989). Vidare visar annan
forskning att estetiken anses ha samband med ”övergripande njutbar användarupplevelse”
(Tarasewich 2003, s. 53).
I en studie på Carleton University (Lindgaard m fl 2011) har man fått fram resultat gällande
första intrycket på en webbplats. I korthet kan man beskriva studien de genomförde att de under
totalt tre studietillfällen undersökte studenter genom observation. Studenterna fick titta på en
startsida av en webbplats under väldigt kort stund för att sedan göra en bedömning om vad de
ansåg om webbplatsen rent estetiskt. Det visade sig att det i snitt handlar om 50 millisekunder
för att göra antingen ett gott eller ett dåligt första intryck, för det är nämligen så kort tid det tar
enligt studien att bestämma sig för om man gillar eller inte gillar det man ser.

2.3 Färg
Saffer (2007, s. 131) påstår att färg har många olika arbetsuppgifter inom webbdesign.
Personlighet kan skapas och sätta etikett på innehållet som är några användningsområden, men
också vägleda användaren. Färg kan bringa existens till gemenskap mellan åtskilda objekt över
webbplatsen genom att låta dessa element få samma färg. Exempelvis har det visats att vid rätt
kombination av färg kan uttrycksfullheten av en webbplats höjas vilket skapar en god känsla
hos besökaren till webbplatsen (Cai & Xu 2011).
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Gärde (2007, s. 302-309) menar att i skapandet av en webbplats kan webbdesigners skapa
kontraster och framhålla färger mot varandra genom att utnyttja deras temperatur och lyskraft.
Det beror på vilka färger som omsluter en viss yta vilket gör att ytan antingen ökar dess lyskraft
eller förlorar den. Färg kan användas av omåttligt bruk påpekar Saffer (2007, s. 131-133). En
webbplats kan uppfattas som tillplattad och grå till att vara rent kaotisk beroende på vilka färger
som tillämpats, men också deras mättnad samt opacitet. Värt att nämna är också att olika
personer inte upplever färg på samma sätt. Det är en individuell upplevelse och personliga
erfarenheter (Pettersson 2004). Ögat är i hög grad justerat efter färg och människans hjärna
påverkas av färg, både medvetet som omedvetet. Detta gör färg till ett av de mest kraftfulla
verktygen inom webbdesign (Saffer 2007).
Tidigare studier av Richard H Hall och Patrick Hanna (2004) gjordes i syfte att undersöka
effekten av en webbplats text och bakgrundsfärg i kombination av läsbarhet, bevarande, estetik
och beteendemål. Det var 136 personer som deltog i studien som studerade två webbplatser, en
med utbildningsinnehåll och en med kommersiellt innehåll i en av fyra olika färgkombinationer.
Det som upptäckes i studien var bland annat att färger med större kontrast i allmänhet leder till
större läsbarhet; färgkombination påverkade inte signifikant kvarhållandet. Det som är särskilt
intressant för just vår undersökning är resultaten om att föredragna färger som blått och
kromatiska färger ledde till högre betyg av estetisk kvalitet och avsikt att köpa. Samtidigt var
betygen av estetisk kvalitet signifikant relaterande till avsikt att köpa.

2.4 Form
En funktion som förbättrar den estetiska uppfattningen är symmetri. Dess inverkan på den
estetiska uppfattningen är mycket väl dokumenterat i ett stort antal vetenskapliga publikationer
från klassisk experimentell psykologi, men det finns bara en begränsad kunskap om påverkan
av symmetri som uppfattas på webbplatser (Tuch, Bargas-Avila & Opwis 2010).
Petterson (2004) påstår att kontrast har en viktig roll inom grafisk design. Det kan vara layout
likväl som det kan vara särskilda former i ett specifikt typsnitt. Nyckeln är att blanda och ge
omväxling åt utseendet på innehållet (objekt, typsnitt, knappar, menyer etc.) Detta leder till att
användarens intresse ökar för materialet som webbplatsen har att erbjuda. Petterson (2004)
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nämner att det finns fyra grundläggande principer inom området kontrast som webbdesigners
kan jobba med. En av dem är formkontrast som är relevant att nämna för den här
undersökningen. Formkontrast handlar om att låta hårda och raka former stå i kontrast med
mjuka och runda former. Pettersson menar att det skulle skapa ett större sinnesintryck i ytor.

2.5 Säkerhet
Säkerhet och e-handel går i mångt och mycket ihop med varandra. Det måste finnas vissa
säkerhetsaspekter på en webbshop för att konsumenterna ska känna sig trygga. Det har hänt och
det har skrivits en hel del om större härvor, exempelvis kameraexperten.se som 2008 sålde
varor för 14 miljoner utan att kunderna fick en enda vara (Rådmark 2009). Sådana fall skapar
förstås ytterligare oro och osäkerhet hos konsumenterna. Det man kan se idag är att det oftast
handlar om att det finns saker som kundtjänst, att returregler står utskrivna och att det finns
information om själva företaget på deras webbshop för kunderna att ta del av, för att det ska
klassas som tryggt att handla från en webbshop (Rådmark 2009). Det börjar också bli allt mer
vanligt att säkerheten och tryggheten som webbshoppen besitter skyltas med och interageras in
i den grafiska designen, detta exempelvis genom att ha med loggan från Trygg E-handel på sin
webbplats. Genom att visa att man är godkänd av Trygg E-handel så visar det att webbshoppen
är en sida som går att lita på och som är säker att handla ifrån. Trygg E-handel (2010) utgår
ifrån 12 punkter som ska uppfyllas för att man ska få ha deras logga på sin webbshop, här följer
en sammanfattning av dessa punkter:
1. Företagsuppgiter - Företagets hela namn, organisationsnummer, adress,

kontaktnummer är alla saker som ska finnas på webbshoppens hemsida
2. Företagets support och tillgänglighet - Mail ska besvaras inom 48 timmar och om det

skulle bli fördröjning av svaret så ska detta meddelas senast inom 48 timmar
3. Konsumentens rätt till hjälp - Kunden ska kunna vända sig till företaget för hjälp vid

reklamation eller ångerrätt.
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4. Produkten och totalkostnad - Egenskaper om varan samt priser inkl. moms och frakt

ska finnas tydligt utskrivna.
5. Leveranstider - Maximal leveranstid ska presenteras för kund vid beställning.
6. Återbetalning - Kund ska få sina pengar återbetalda inom 30 dagar efter det att

ångerrätten har utnyttjats av kunden.
7. Ångerrätt - Kunden ska informeras om vad som gäller vid ångerrätt och namn samt

adress dit kunden kan vända sig ska finnas presenterat.
8. Reklamation & säljarens garanti - Kunden ska informeras om vad som gäller vid

reklamation och namn samt adress dit kunden kan vända sig ska finnas presenterat.
9. Manualer - Bruksanvisning till produkten ska finnas i antingen fysisk eller digital form

för konsumenten.
10. Försäljning till minderåriga - Försäljning får inte ske till personer under 18 år utan

målsmans godkännande.
11. Finansiell säkerhet - Företaget ska kunna uppvisa en finansiell stabilitet och god

kreditvärdighet.
12. Säkra betalningslösningar - Vissa specifika betalningslösningar och säkerhet kring

dessa ska upprätthållas.

2.6 Teorisammanfattning
Dessa teorier visar att det finns forskning gällande design och dess påverkan på nätet. Andra
teorier som tas upp visar på att tillit och säkerhet på nätet har forskats om. Det som gör den här
uppsatsen unik är det faktum att den tar ett grepp runt alla dessa teorier och blir sedermera en
slags samling av dessa. Här undersöks designens påverkan på tillit hos konsumenterna,
specificerat för just e-handel. Hur den faktiska säkerheten på dessa webbshoppar påverkas av
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denna design och tillit är även det något som ingen tidigare forskning tar grepp om. Dessutom
återfinns inga teorier gällande just den svenska e-handelsmarknaden vilket även det göra att
denna forsknings behövs och saknas.

3. Metod
3.1 Val av metod
För att ta reda på hur den grafiska designen påverkar konsumentens tillit till en webbshop har
valet fallit på att undersöka frågeställningen med hjälp av en kvalitativ metod, i form av
användningen av en fokusgrupp. Till skillnad från en intervju där man enbart får åsikter från en
eller kanske två personer, eller en enkät där det ofta blir enbart statistiska, korta och inte
speciellt utvecklade svar, öppnar fokusgrupp upp för en bredare diskussion och fler synvinklar
än vad till exempel en intervju eller en enkätundersökning skulle frambringa. Dessutom får vi
den statistiska del som en enkät skulle ge i och med att en fokusgrupp kan ses som ett stickprov
av befolkningen. Bell (2006, s. 163) menar att fokusgrupper är värdefulla då man är ute efter
mer ingående information. Metoden kan bland annat användas för att studera innehåll vilket
inkluderar respondenters åsikter, attityder, tankar, uppfattningar etc. (Wibeck 2010). Vi anser
därför att användningen av en fokusgrupp lämpar sig bra för den här undersökningen då vi vill
få reda på hur respondenterna tänker kring webbshopparnas grafiska element och varför de har
vissa specifika uppfattningar.
I genomförandet av vår fokusgrupp har vi utgått från en strukturerad intervjuguide som Victoria
Wibeck (2010, s. 73-75) presenterar i sin bok Fokusgrupper - Om fokuserade gruppintervjuer
som undersökningsmetod. Vi har dock valt att låta oss ha möjligheten till att ställa följdfrågor.
Intervjuguiden består av öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor
samt avslutande frågor. Öppningsfrågorna har i syfte att få deltagarna att bli bekanta med
varandra och känna samhörighet. Frågorna tas oftast inte med i analysdelen. Ganska raskt går
man vidare till introduktionsfrågor som används för att introducera ämnet, men samtidigt ge
chans för respondenterna att delge av sina egna erfarenheter kring ämnet. Sedan går man vidare
till övergångsfrågorna. De medverkar till att respondenterna ser ämnet i ett större perspektiv
och blir medvetna om hur andra betraktar det. Sedan kommer vi till nyckelfrågorna som är de
viktigaste för analysen. Dessa är de frågor man ska lägga ned mest tid på och de består av två
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till fem i antalet. När tillräckligt mycket av tiden har gått till att diskutera nyckelfrågorna går
man vidare till avslutande frågor där respondenterna uttrycker sin slutliga position och får
reflektera över det som sagts i diskussionen.
Vi har använt denna mall när vi har utformat våra frågor till fokusgruppen, se bilaga 1.
Frågorna har ställts löpande i samband med att respondenterna fått studera de utvalda
webbshopparnas grafiska design.

3.2 Urval
3.2.1 Val av webbshoppar
För denna undersökning valdes webbshopparna stylepit.se och wakakuu.com. Dessa
webbplatser skiljer sig åt i sin utformning, men har samtidigt ett gemensamt syfte; att sälja
produkter till konsumenter och därmed bidra till köp, vilket är grunden för den
fokusgruppsundersökning vi har utfört. Webbshopparna har även gemensamt att de i någon
form säljer produkter inom kategorin kläder. Detta eftersom olika typer av webbshoppar medför
olika faktorer och kontext som kan påverka vad som delger förtroende genom design och
layout. Vi har dessutom gjort ett aktivt val att presentera webbshoppar som är okända för
respondenterna i fokusgruppsundersökningen som utförts. Detta för att respondenterna inte ska
påverkas och ha tillit till e-shoppar de handlat ifrån förut eller känner igen sedan tidigare.

3.2.2 Val av deltagare
Det finns olika rekommendationer om hur stor en fokusgrupp bör vara. Wesslén (1996, se
Wibeck 2010, s. 61) nämner fyra till 16 personer, Jovchelovitch (1997, se Wibeck 2010, s. 61)
fem till tolv och Morgan (1996, se Wibeck 2010, s. 61) sex till tio. Wibeck (2010) anser att ett
lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp inte är färre än fyra, men inte fler än sex personer. Hon
menar att ju mer gruppen växer, desto mer angeläget blir det att det finns normer som reglerar
interaktionen. För denna undersökning bedömdes sex stycken deltagare vara lämpligt. ”Vill
man uppnå intimitet och samförstånd mellan gruppdeltagarna så att utbytet av information
underlättas rekommenderas homogena grupper.” (Wibeck 2010, s. 63). Urvalet begränsades till
individer som ägnat eller ägnar sig åt e-handel på en någorlunda regelbunden basis i motsats till
folk som bara handlat på nätet enstaka gånger. Personer som inte handlat på nätet alls skulle ha
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mindre relevant erfarenhet som inte skulle vara representativa för denna undersökning. Studien
har även begränsats till att undersöka en målgrupp som består av personer från 18 år och uppåt.
Anledningen till detta är att personer under 18 år inte får ingå avtal och beställa från samtliga
webbshoppar.
Det finns risk att indelningen av människorna till fokusgrupper kan bli för snäv och sedan utgår
från att alla individer delar lika åsikter på grund av att de tillhör en viss grupp (Wibeck 2010).
Heterogenitet är också en viktig faktor att ha i åtanke kring urvalet att gruppdeltagare och kan
vara belysande (Kitzinger & Barbour 1999, se Wibeck 2010, s. 64). ”Även om man betonar det
som är gemensamt när deltagarna rekryteras, är det betydelsefullt att inte sträva efter konsensus
mellan deltagarnas åsikter.” (Wibeck 2010, s. 64). Individerna i fokusgruppen för denna
undersökning skiljer sig åt i ålder, kön, och sysselsättning (yrke/utbildningsnivå).
Blomberg (2003) menar att bekvämlighets- och snöbollsurvalen är ett lämpligt alternativ om
man inte i förväg vet vilka som ska delta i undersökningen. Bekvämlighetsurvalet går ut på att
välja personer som uppfyller kriterierna för undersökningen, i det här fallet kriterier för
fokusgruppen, samt är tillgängliga och vill delta. Snöbollsurvalet handlar däremot om att man
låter deltagare rekommendera andra de tror sig passa att delta i undersökningen (Blomberg
2003). För denna undersökning användes båda metoderna. Först tillfrågade vi personer som var
tillgängliga i vår närhet och sedan ombads de fråga vidare kring bekanta.

Tabell 1: Överblick över respondenterna
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3.3 Genomförande av fokusgrupp
Fokusgruppen bestod av sex deltagare, som presenteras i Tabell 1. Fokusgruppen ägde rum i
hemmamiljö där de deltagande fick ta plats kring ett bord utan någon dator eller annan teknik,
det kom att introduceras senare för våra deltagare. Vi hade på förhand valt ut totalt två versioner
av två olika webbplatser, som deltagarna skulle få studera och bedöma. Den ena versionen
(version A) var originalutseendet på webbshoppen och var designad på ett sätt som kan klassas
som proffsig och väldesignad, en bedömning vi gjort utifrån våra egna åsikter. Version B var
samma webbshop, men där färg och till viss del form hade manipulerats på ett sätt som gjorde
att den såg mindre proffsig ut, detta genom färgkombinationer som inte passade ihop och en
viss skevhet i placering av element i designen. Deltagarna kom att delas upp i två grupper Grupp 1 (G1) och Grupp 2 (G2) - om tre personer i vardera grupp. De två grupperna fick ta
plats i två separata rum där G1 fick bedöma den ena manipulerade webbshoppen och den icke
manipulerade versionen av den andra webbshoppen, och vice versa för G2. Tanken bakom
upplägget var att få en bild av hur pass sann den på förhand utsatta hypotes vi hade om att
mindre väldesignade webbshoppar förlorar mycket på att konsumenter lägger mycket fokus på
just design. Anledningen till att grupperna fick titta på originalsidan av den ena webbshoppen
och den manipulerade versionen av den andra webbshoppen berodde på att de inte skulle kunna
se skillnaderna på en gång och inte skulle förstå att den ena webbshoppen var manipulerad.

3.3.1 Öppningsfrågor
Innan vi delade upp de sex deltagarna i två grupper lät vi alla sitta tillsammans för den
inledande delen av fokusgruppen. Det hela inleddes med att vi ställde ett antal så kallade
öppningsfrågor till var och en av deltagarna. Deltagarna fick alla svara på frågorna en efter en,
dessutom presenterades och gjordes här klart för respondenterna att det var en öppen diskussion
och att de därmed inte skulle vara rädda för att flika in eller ställa frågor till varandra. Dessa
öppningsfrågor inkluderas i fokusgruppen för att lätta på stämningen bland deltagarna och göra
dem mer bekväma i situationen och med varandra. Precis som Wibeck (2010) nämner så räcker
det inte med att gå rakt på sak utan det är till en fördel att inleda med frågor som egentligen inte
har med ämnet att göra, bara för att alla deltagare ska bli mer avslappade i en situation som
annars är ganska spänd och ovan. Det var just därför vi inledde med dessa öppningsfrågor.
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3.3.2 Introduktionsfrågor
Efter öppningsfrågorna inleddes en djupare presentation av ämnet för respondenterna. Här fick
deltagarna en mer specificerad bild av vad deras uppgift som fokusgrupp var och hur
dagsplaneringen skulle se ut. Det fanns dock ett antal saker som uteslöts från denna
presentation av anledning att respondenterna inte skulle påverkas av det utsatta mål och den
teori som fanns hos oss; att uppsatsen handlar om hur pass mycket konsumenter som handlar på
nätet påverkas av designen på en webbshop togs inte upp. Inte heller det faktum att de två
grupperna skulle komma att få bedöma olika versioner av samma webbshoppar togs upp med
deltagarna. Presentationen såg istället ut på det vis att deltagarna fick veta att fokusgruppen
skulle handla om tillit inom e-handel och deras tillit när det kommer till att handla på nätet. Här
ställdes också ett antal frågor till respondenterna angående deras egna erfarenheter av e-handel.
Dessa frågor hade likt öppningsfrågorna till uppgift att få igång diskussionen och samtalen
deltagarna emellan.

3.3.3 Övergångsfrågor
Victoria Wibecks intervjuguide fortsattes att följas och när det kändes som att deltagarna hade
blivit mer trygga i situationen efter öppningsfrågorna och introduktionsfrågorna, var det dags
att leda diskussionen mot nyckelfrågorna som förstås utgav huvuddelen av fokusgruppstillfället.
Innan vi påbörjade dessa nyckelfrågor ombads respondenterna ta upp negativa och positiva
erfarenheter från e-handel. Detta för att det skulle komma upp en bild av hur tidigare händelser
kan ha påverkat deras sätt att se på e-handel och säkerheten kring att handla på nätet, och om de
har ändrat sina vanor kring internetshopping efter dessa händelser.
Cirka 30 minuter av tiden lades på dessa öppnings- och introduktionsfrågor, innan det blev dags
att ta tag i de frågor som var till för att kunna ge svar på de utsatta frågeställningar som tillhörde
projektet, de så kallade nyckelfrågorna. Som planerat delades här fokusgruppen upp i två
grupper med tre personer i varje grupp, där de fick titta på de två webbshopparna. Deltagarna
kom att få se tre olika sidor inne på webbshopparna. Startsidan, sidan Om oss och sidan för
kundtjänst. Det var inte själva hemsidorna som deltagarna fick gå in och titta på, utan
screenshoots av sidorna. Med andra ord kunde de inte klicka runt sig fritt på webbshopparna
utan var låsta till de tre nämnda sidorna. Anledningen till detta var att det inte fanns tid eller
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tillräcklig kunskap för att kunna koda om sidorna, dessutom hade adressnamnet avslöjat vilken
sida som är original och vilken som är manipulerad.

3.3.4 Nyckelfrågor
Grupp 1 fick titta på originalwebbplatsen av stylepit.se samt den manipulerade versionen av
wakakuu.com. Målet här var att skapa en diskussion deltagarna emellan om de får mer tillit för
någon av webbshopparna och vad som gör att de får det för just den. Som tidigare nämnt var
den manipulerade sidan ändrad vad gäller form och färg för att skapa en mindre proffsig och
mer tvivelaktig fasad. Om deltagarna lägger mycket fokus på det och väljer att lita mer på den
icke manipulerade sidan så skulle det ge en god indikation på hur design går före andra
element.
Deltagarna fick sitta vid en gemensam dator och först titta på den ena webbshoppen och de
sidor som vi valt ut från den (startsidan, Om oss och Kundtjänst, se bilaga 2). Efter det fick de
göra samma sak med den andra webbshoppen. Diskussionen mellan deltagarna tog fart snabbt
och alla hade sina åsikter som de ville få fram. Här ställdes våra så kallade nyckelfrågor. Notera
att precis samma procedur ägde rum samtidigt i ett annat rum där G2 satt och fick gå igenom
webbshopparna, med skillnaden att de fick titta på den manipulerade versionen av stylepit.se
och originalversionen av wakakuu.com, det vill säga tvärtom mot vad G1 tittade på. Vi ställde
hela tiden frågor till våra respondenter under procedurens gång, dessa frågor och vad de svarade
presenteras närmare under resultatet. En av frågorna löd; ”Vilken av sidorna får ni mer tillit för
och varför?”. Det var ingen av våra respondenter som behövde någon längre betänketid utan
alla var på det klara med vad de ansåg och även varför de ansåg detta.

3.3.5 Avslutande frågor
Det var nu dags att avsluta fokusgruppen. Det hela avslutades med att alla sex respondenter fick
sätta sig vid två datorer tillsammans och titta på båda originalversionerna av webbshopparna.
De hade inte tidigare haft någon vetskap om att det handlade om manipulation av något slag
utan det var först nu som de fick se att båda sidorna hade blivit manipulerade. Det var nu som
båda grupperna fick se de två originalwebbplatserna samtidigt för första gången. Den
avslutande frågan ställdes och nu blev det som hade gått väldigt snabbt och varit relativt
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självklart genast svårare. Detta då responedeterna nu ansåg att båda sidorna var väldigt jämlika.
Respondenterna bads nämligen att på nytt presentera för oss vilken av de två webbshopparna
som de nu får mest tillit för, mellan de två originalwebbplatserna. Anledningen till att grupperna
fick sammanslutas med varandra och titta på originalsidorna var främst att vi ville se hur
mycket svårare det skulle bli för respondenterna att bedömma webbshopparna när de fick se de
väldesignade samtidigt. Här fanns det heller inte någon anledningen att hålla grupperna
uppdelade längre då jämförelsen grupperna emellan inte längre var intressant.
Fokusgruppen tog ca en timme att utföra. Under hela proceduren hade vi fokus på att se till att
alla fick yttra sina åsikter och att ingen tog över diskussionen för mycket. Det var
sammanfattningsvis en lyckad undersökning som har bidragit väl till forskningsprojektet och
dess uppbyggnad.

3.4 Databearbetning och analysmetod
Den data som har samlats in under fokusgruppstillfället har skett via videoinspelning.
Filminspelningarna har sedan studerats och varit den största hjälpen till att få fram resultatet till
studien samt analysen av resultatet. Wibeck (2010) menar att protokollet man har inte bör vara
så styrande att den som analyserar materialet går igenom det selektivt och enbart tittar efter
samma saker i alla fokusgrupper. Oförutsedda infallsvinklar kan gå miste helt. För att undvika
detta har filminspelningarna av fokusgruppstillfället kollats igenom flera gånger för att missa så
lite infallsvinklar som möjligt. För att analysera den data som har samlats in har vi tagit hjälp av
litteratur från Judith Bell (2006). Enligt Bell är en bra metod att skriva ut på ett papper alla de
svar man har fått in från sina respondenter och sedan försöka hitta återkommande teman i
svaren som passar ihop med den frågeställning man har. Vi har följt denna modell när vi har
analyserat den insamlade datan. Med tanke på att det inte var så stora mängder data att
analysera, då våra resultat var väldigt lättanalyserade på grund av de svaren vi fick in, har det
varit relativt enkelt att sammanställa datan.
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3.5 Metodkritik
Att utforma en fokusgrupp med tillhörande test som en metod har utmaningar i sig, vilket kan
ha lett till en brist i undersökningen. Komplexitet är en bidragande faktor till att det var en svår
utmaning att utforma ett test med respondenter med tillhörande intervju. Det var även viktigt att
tänka på att vi inte skulle påverka respondenternas resonemang eller åsikter kring
webbshopparna utan låta de själva få fram sina egna synpunkter. Dessutom kan uppfattningen
av oss som moderatorer påverka vad som sker i gruppen (Wibeck 2010). Moderatorn bör ha
egenskaper som medkänsla, värme, förståelse och empatiförmåga samtidigt som denne måste
vara engagerad och opartisk (Jovchelovitch 1997, s. 84 från Wibeck). Ett vanligt misstag är
skevhet när det kommer till genomförandet av intervjuer. Det är lätt hänt att man ställer ledande
frågor till respondenterna vilket resulterar i att de svarar på ett visst sätt (Bell, 2006, s.167-168).
Risken finns att vi påverkat respondenternas svar, men det var något vi försökte undvika så
mycket som möjligt genom att hålla oss till Wibecks intervjuguide och på samma gång hålla oss
passiva samtidigt som vi lyssnar till respondenternas svar. Vi gav oss dock möjligheten till att
eventuellt addera och ställa följdfrågor.
Victoria Wibeck (2010) tar upp vad man kan vara kritisk mot vad gäller fokusgrupper i
förhållande till andra undersökningsmetoder. Vanliga intervjuer kan vara mer passande för att
generera fram idéer, men det var inte det vår undersökningen strävade efter, utan vi ville snarare
undersöka attityder hos konsumenterna. Däremot kan man genom en enkätundersökning få
fram utbredningen av givna attityder eller erfarenheter, vilket hade kunnat passa vår
undersökning ganska bra då det ger en större och bredare bild än vad den fokusgrupp vi gjorde
kunde ge (Wibeck 2010). Bristen av kvantitet i vår utvalda metod innebar svårigheter att finna
övergripande slutsatser och se märkbara samband i populationen. Det är optimalt att genomföra
så pass många fokusgrupper att svaren inte ger något nytt (Eliot & Associates 2005). Då ämnet
vi valt är ett stort och öppet ansåg vi att det inte skulle vara smart rent resursmässigt för oss att
att genomföra flera fokusgrupper än en. Det resulterar i en avvägning i hur pass representabla
resultaten är från fokusgruppen gentemot den tid vi kan investera i vår kvalitativa
undersökning.
När webbshopparna visades upp för respondenterna fick de titta på den icke manipulerade
webbshopen först, följt av den manipulerade. I efterhand kan detta kritiseras då det kan ha blivit
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andra reaktioner om respondenterna hade fått titta på den manipulerade webbshoppen först. I
och med att fokusgruppen var uppdelad i två mindre grupper (G1 och G2) hade det varit en god
idé att låta den ena gruppen titta på den manipulerade webbshoppen först, för att se om
ordningen har någon påverkan på deras reaktioner.

4. Resultat
4.1 Introduktion
Under introduktionen fick deltagarna berätta mer om deras egna erfarenheter av e-handel. Det
visade sig skilja lite mellan deltagarna angående deras tidigare erfarenheter. Två av deltagarna
svarade att de handlar på nätet en gång i veckan i snitt medan tre andra svarade att de handlar
på nätet varje månad. En av deltagarna svarade att hon handlade på nätet mer sällan än så. En
av de två deltagarna som handlar på nätet en gång i veckan (R1) valde att berätta om hur han till
en början hade varit negativ till att handla på nätet. Han hade svårt att lita på e-handel och
föredrog därför att åka till fysiska butiker när han skulle köpa någonting. ”Jag ansåg att det inte
fanns tillräckligt med skydd, och om något skulle vara fel på varan eller liknande så skulle det
vara svårt att ta hand om det när det inte fanns en fysisk butik att besöka”. Det som fick honom
att ändra uppfattning var när han på grund av betydligt bättre priser blundande för de
farhågorna han hade och började handla på dustinhome.se. Dustin Home har stått kvar stadigt
som hans favoritbutik på nätet då han aldrig har upplevt några problem när han handlat genom
dem. Dustinhome.se är sedan 2008 certifierade hos Trygg E-handel.
De andra deltagarna hade inga liknande historier som visade hur de hade börjat med att handla
på nätet, men det som kom fram var att alla respondenter hade god erfarenhet av att handla på
nätet och hade mycket att bidra till undersökningen när vi gick vidare mot våra nyckelfrågor.

4.2 Övergång
Under det vi kallar övergången så fick var och en av respondenterna berätta om positiva och
negativa upplevelser kopplade till e-handel. Alla kunde inte ge några konkreta svar här, men det
var många intressanta och spännande historier som togs upp under denna diskussion. Bland det
mest spännande som togs upp var att de flesta som hade haft negativa erfarenheter hade haft det
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med större, väletablerade kedjor. Det fanns tre stora, väletablerade, webbshoppar som
majoriteten av respondenterna hade haft problem med. Gemensamt för dessa, som går att
koppla till det faktum att alla tre även har fysiska butiker, var att deras syn på kedjorna i fysisk
butiksform var betydligt bättre. Det var just deras onlinebutiker som hade skapat problem.
Främst handlade det om leveranstider som inte har stämt överens med det som har utlovats. I
fallen för de två av webbshopparna som var mobiloperatörer så hade två av sex deltagare varit
med om att de har fått hem fel sorts sim-kort till den mobil de beställt. Även kundtjänsten fick
kritik då fem av sex av respondenterna ansåg att det var för svårt och tog för lång tid att
kontakta butikernas support. De fyra respondenter som hade haft problem med just dessa sidor
svarade att på de på förhand inte haft några tankar på att inte ha tillit för sidorna i fråga, då de
var stora etablerade sidor och hade ”välkonstruerade och väldesignade hemsidor” som en
respondent uttryckte det.

4.3 Nyckeldel
Respondenterna delades upp i två grupper i två olika rum, precis som förklaras under avsnittet
Genomförande av fokusgrupp. Detta då de skulle titta på originalet av ena webbshoppen och
den manipulerade versionen av den andra. Det var här undersökning gick in i sin huvudfas. G1
satt i ena rummet och tittade på originalsidan av stylepit.com samt den manipulerade versionen
av wakakuu.com medan G2 satt i ett annat rum och tittade på originalsidan av wakakuu.se och
den manipulerade versionen av stylepit.se.

4.3.1 Grupp 1
Denna grupp innefattade respondeterna R1, R2 och R3. G1 inledde med att titta på
originalsidan av stylepit.se (se figur 1). De gick tillsammans igenom sidan samtidigt som det
ställdes frågor till dem. De ombads först beskriva sidan och vad de fick för känsla av den.
Respondenterna var överens om att den kändes modern och uppdaterad, och att de fick en bra
känsla när de betraktade den. Deltagarna ombads utveckla sina tankar om vad som fick den att
kännas modern och om det fanns några fler skäl till att de fick en bra känsla av webbplatsen. R3
tog upp det faktum att det fanns väldigt bra information gällande kundtjänst, men att det
främsta skälet ändå låg i sidans utseende som gav ett professionellt och övertygande intryck.
”Det märks att sidan är välarbetad vilket gör att man får ett bra intryck från den”, lade hon till.
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Figur 1: Den icke manipulerade startsidan av stylepit.se.

Figur 2: Den manipulerade startsdian av wakakuu.com.

Sedan visades den manipulerade webbshoppen, wakakuu.com, för deltagarna (se figur 2). Här
var reaktionerna inte lika positiva. ”Man får inte alls samma tillit för den här sidan, det är
verkligen helt tvärtom”, sa R2 på en gång. De två andra respondenterna höll med och
argumenten som togs upp handlade helt och hållet om själva utseendet på webbshoppen. De
färger som fanns på sidan kändes skrikiga och passade inte ihop vilket gjorde att sidan framstod
som oseriös, ansåg respondenterna. Vi frågade precis som när de tittade på den första
webbplatsen vilken känsla de fick. De ansåg alla tre att de fick ett mindre seriöst intryck från
sidan och att de skulle tänka både en och två gånger innan de beställde något från denna
webbshop, just på grund av färgerna som fick sidan att se billig ut. Respondenterna ombads
bortse från designen på webbplatsen och frågade om de kunde tänka sig att handla något från
sidan baserat på andra kriterier som sidan besitter, exempelvis det faktum att de har god
information om företaget på sin webbshop. Respondenterna började i och med denna fråga
fundera lite djupare och titta närmare och blev lite positivare till sidan efter att ha kollat igenom
deras välskrivna sida för ”om oss” samt deras sida för kundtjänst. De ville dock alla tre
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fortfarande poängtera det faktum att de inte skulle köpa några dyrare plagg från sidan, just för
att de inte fick full tillit på grund av den högst tvivelaktiga designen.
R3 tog upp det faktum att eftersom sidans grafiska element i form av menyknappar inte låg rakt
och inte såg jämna ut, fick man ännu mer en känsla av att det hade slarvats enormt mycket när
webbshoppen skapades.
”För några år sedan hade man kanske inte lagt lika mycket fokus på det, men nu för tiden
när de allra flesta webbshoppar och webbplatser för den delen är väldigt välutvecklade så
blir man genast fundersam när man ser en hemsida som är så här dåligt gjord” - R3
Alla tre respondenter svarade att de fick mest tillit för stylepit.se (den icke manipulerade
webbshoppen).

4.3.2 Grupp 2
Denna grupp innefattar respondenterna R4, R5 och R6. G2 fick precis som G1 börja med att
titta på den icke manipulerade sidan, i deras fall wakakuu.com (se figur 3). Reaktionerna går
väldigt väl att likna med de som G1 visade upp när de fick se sin version av originalsidan, trots
att de två grupperna tittade på olika webbshoppar. Det var väldigt lika ordval som togs upp även
här, där ord som modern och tillförlitlig uttrycktes av alla de tre respondenterna i G2. Även här
ombads gruppen att ta upp fler saker som de tycker gör att de får tillit för sidan, utöver dess
design. Tillskillnad från G1 så pekades här loggan från Trygg E-handel ut som en stor faktor, en
logga som återfanns längst ner på webbshoppens startsida. Den ligger längst ner bland ett antal
andra loggor men den stack ut tillräckligt för att respondenterna skulle lägga märke till den.
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Figur 3: Den icke manipulerade startsidan av wakakuu.se.

Figur 4: Den manipulerade startsidan av stylepit.se.

En väldigt intressant iakttagelse som gick att peka ut från när det var dags att visa upp den
manipulerade sidan för G2 var det faktum att även på den återfinns en logga från Trygg Ehandel. Skillnaden var att logotypen på denna sida är betydligt större än på wakakuu.se och att
den dessutom kompletteras med text som står under den i ganska stor teckenstorlek. Trots detta
så nämnde de inte logotypen alls denna gång. Sidan visades upp för respondenterna och precis
som i G1 så väckte den en väldigt dålig reaktion från våra respondenter. Sidan ansågs tramsig
och oseriös och de fick långt ifrån samma förtroende för sidan som de fick med den första
webbshoppen, som inte hade manipulerats. Att knappar låg snett och att sidan var väldigt
utåtstickande vad gäller färgval var de främsta åsikter som togs upp. ”Det röda ihop med det
limegröna fångar ens intresse, men inte på ett positivt sätt”, sa R5. Återigen ombads de efter en
stund se förbi designen på sidan och för ett ögonblick fokusera på andra aspekter, men som
tidigare nämnts pekade de inte ut logotypen för Trygg e-handel trots att den kan anses vara
betydligt mer synlig än på den andra webbshoppen. När detta poängterades för respondenterna
efteråt så var det tydligt att den usla designen på webbshoppen hade fått de att fokusera så pass
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mycket på hur ful den var att de redan på förhand hade gett den ett dåligt betyg och därmed inte
tittat så noggrant på det faktiska innehållet på sidan.
Alla tre respondenter svarade att de fick mest tillit för wakakuu.se (den icke manipulerade
webbshoppen).

4.4 Avslut
När alla de sex deltagarna fick samlas tillsammans igen och då fick titta på båda originalsidorna
tillsammans, så ombads de att återigen svara på frågan vilken av sidorna de fick mest tillit för.
Skillnaden nu från det som kom fram under de nyss gjorda studierna där de satt i två grupper
var det faktum att det inte alls pratades om designen längre. De satt nu framför två webbplatser
som båda klassas av oss (och som klassades av deltagarna själva) som moderna och
väldesignade, och det fanns därmed inget i det faktumet som skiljde webbshopparna åt. Det var
först nu som deltagarna började diskutera saker som Trygg E-handel, rätten till kundtjänst och
företagsuppgifter på webbplatsen. Det som för bara några minuter sedan hade varit så enkelt
och självklart att välja mellan blev nu nästan omöjligt för våra respondenter att skilja på.
Undersökningen tog slut utan att det kom några klara svar på vilken av de två icke
manipulerade versionerna av webbshopparna som de fick mest tillit för, just för att
webbplatserna var så pass lika i både design och i vad som återfanns på dem gällande trygghet i
shoppandet.

5. Tolkning, analys och diskussion av resultatet
5.1 Färg
Deltagarna har blivit väldigt påverkade av färgen som har presenterats på webbshopparna och
mycket fokus har från deras sida lagts på just färgen. Som Xu och Cai (2011) tar upp så är det
väldigt viktigt med rätt kombinationer av färg för att skapa en god känsla hos besökaren. Vilket
också visades tydligt hos våra deltagare som genast fick en sämre känsla av den manipulerade
sidan, på vilken vi hade arbetat för att skapa sämre färgkombinationer. Det var dessutom tydligt
att de yngre respondenterna (R3, R4, R5 och R6) alla reagerade starkare än de två lite äldre
respondenterna vad gäller just färgkombinationerna. Detta är något som Pettersson (2004) tar
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upp och menar att tidigare erfarenheter kan påverka väldigt mycket när det kommer till hur man
uppfattar färg. I detta fallet kan det handla om att äldre personer med mer livserfarenhet ofta
lägger mer fokus på funktion och funktionalitet och mindre fokus på design än vad yngre
personer gör som i många fall under sin uppväxt matas med bilder av att det yttre är viktigast.
Det ska dock nämnas att detta är en tanke vi själva har utvecklat utifrån det som kom upp under
fokusgruppstillfället.
Hall och Hanna fick i sin studie från 2004 fram resultat som pekade på att färgkombination inte
påverkade kvarhållandet signifikativt. Resultaten från vår studie pekar dock på motsatsen till
detta då våra respondenter blev negativt inställda till de manipulerade sidorna där
färgkombinationen var mindre bra, vilket i det långa loppet innebar att de inte ville vara kvar på
sidan och kvarhållandet påverkades därmed negativt. Vi kunde inte heller se någon stor skillnad
mellan den manipulerade sidan som var röd och den som var blå/ljusblå. Enligt Hall och
Hannas studie fick blå färg ett högre betyg än t.ex. röd vad gäller den estetiska kvalitén. Man
kan dock anta att kombinationen av blått mot det gröna var det främsta skälet till det dåliga
betyg våra respondenter gav webbshoppen, och inte det blåa i sig i första hand.

5.2 Form
Något som vi även nämner i kapitel 2, Teori, där författarna Tuch, Bargas-Avila och Opwis tar
upp i tidskriften Computers in Human Behavior (2010) är den faktor som symmetri har och hur
pass viktig den symmetriska balansen är gällande den estetiska uppfattningen av en sida. Under
fokusgruppen lades det, som vi redan nämnt, mycket fokus på färgerna och färgkombinationer
och form hamnade därmed lite i skymundan. Men i och med att vi ställde frågor om just form
till respondenterna fick vi ändå in en del intressant material gällande detta. En av
respondenterna tog upp att man nu för tiden har högre krav på webbplatser än vad man hade för
några år sedan, då många hemsidor idag är väldigt välgjorda och standarden är i snitt högre än
den var om man går tillbaka några år i tiden. En annan respondent tog upp att menyn inte låg i
en rak linje och att detta skapade ett störande moment, precis som Tuch, Bargas-Avila och
Opwis tar upp (2010).
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Petterson (2004) tar upp att en god balans mellan hårda och mjuka former ger en omväxling i
designen som väcker intresse hos besökaren. I det här fallet var kontrasterna för stora för att
besökarna skulle bli intresserade och istället ledde det till att våra deltagare blev lite förbryllade
och inte alls tyckte att formerna på den manipulerade webbshoppen gav förtroende eller tillit.

5.3 Tillit
Det var tydligt att deltagarna fick tillit till en webbshop genom en bra design som kändes
modern och uppdaterad. Varje svar tydde på att designen var den viktigaste faktorn även om
den ena gruppen, G2, vid åtminstone ett tillfälle kunde se bortom detta designfokus och tog
bland annat upp logotypen för Trygg E-handel som en faktor som gav dem tillit till sidan. Som
även nämns under Resultat så verkade dessa tankar vara mindre viktiga när den manipulerade
sidan, som även den hade logotypen för Trygg E-handel, visades upp. Respondenterna såg den
inte då utan väldigt mycket fokus föll återigen på färg och form och designen i stort.
Precis som nämns i Consumers trust in e-commerce web sites: A meta study (Beatty m fl 2011)
är tillit väldigt mycket svårare att nå för en webbshop än vad det är för en fysisk butik. Detta
medför att om något inte känns rätt, som i detta fallet designen på sidan, blir reaktionen
betydligt större än om man exempelvis skulle gå in i en fysisk butik och inte gilla den färgen
som de har på väggen där. Det leder till att våra respondenter är väldigt snabba på att döma ut
sidan som inte faller dem i smaken rent designmässigt. Även Gefen (2000) tar upp faktumet att
ett professionellt utseende på en webbshop är avgörande för hur konsumenten kommer att
reagera och agera när hen kommer in på webbshoppens startsida.

5.4 Säkerhet
Under kapitlet Teori tar vi upp Trygg E-handel som en stor faktor när det kommer till
säkerheten kring webbshoppar och den e-handel som sker där. Våra respondenter hade problem
med att lägga fokus på säkerheten i sig och bortse från designen, även när vi uppmanade dem
att lägga mindre fokus designfaktorn på webbshoppen och istället koncentrera sig på andra
element som exempelvis den faktiska säkerheten på webbplatsen. Det visar tydligt hur stor
påverkan designen har och hur stor inverkan den har på konsumentens syn på säkerhet. Är
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webbshoppen väldesignad anses den per automatik även vara mer säker än en webbshop som
inte besitter samma professionella och moderna grafiska design.

6. Slutsats
Syftet med undersökningen var att bidra till att öka medvetenhet och förståelse för vilka
faktorer i en webbshops grafiska design som kommunicerar tillit hos privata konsumenter som
ägnar sig åt e-handel i Sverige. Målet var också att försöka finna riktlinjer och eventuella
mönster för hur en webbshop anses säker trots brister i designen. Uppsatsen sökte svar på
frågeställningen:
•

Hur påverkar den grafiska designen konsumentens tillit till en webbshop på den
svenska marknaden?

Undersökningen innehöll även en sekundär frågeställning:
•

Vad bör konsumenter granska för att veta att en webbshop på den svenska
marknaden är pålitlig?

Det resultat som har kommit fram av denna undersökning pekar på att design har väldigt stor
påverkan på hur mycket tillit konsumenten har för en webbshop. Äldre teorier har visat på
motsatsen (Straub 1989) medan andra nyare teorier har fått fram liknande resultat gällande just
detta (Karvonen 2000). Skillnaden i dessa teorier kan förankras i det faktum att
utvecklingsmöjligheterna inte var lika stora gällande den grafiska designen år 1989 som den är
idag. Av de grafiska element som undersöktes, det vill säga färg och form, visar resultatet från
studien att val av färger och framförallt val av kombinationer av färger spelar en väldigt
avgörande roll till konsumentens tillit. För mycket färger med för stora kontraster gentemot
varandra leder till att konsumenten tappar sin tilltro till webbshoppen, detta då dessa
färgkombinationer signalerar en låg grad av seriositet och professionalism.
Undersökningen visar framförallt att en välarbetad grafisk design väger mer och står högre än
den faktiska säkerheten på en webbshop. Vår fokusgrupp visade tydligt att konsumenter har
svårt att ge en webbshop som de anser har en väldigt bristande design en chans, trots att den
innehåller samma säkerhetsaspekter som en mer väldesignad webbplats. Sidor som
”Kundtjänst” och en väl utarbetad sida för ”Om oss” är två exempel på vad konsumenter borde
titta på för att veta att en webbshop går att lita på (Trygg E-handel 2010). Har webbshoppen
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dessutom fått ett erkännande från Trygg E-handel i form av deras logotyp på webbplatsen
behöver man inte vara lika rädd för att det ska vara några problem med att handla från
nätbutiken i fråga. Dessa aspekter hade respondenterna väldigt lätt att blunda för just på grund
av en design som inte tilltalade dem och som enligt dem visade på att webbshoppen var oseriös
och inte att lita på. Gärde (2007, s. 302-309) tar upp hur kontraster mellan färger kan påverka
besökarens intryck av webbplatsen, och Saffer (2007) tar upp att färg är ett av det mest
kraftfulla verktygen inom webbdesign. Dessa två teorier blev tydliga i vår undersökning då just
valet av färg var den faktor som påverkade våra respondenter mest.
Resultatet visar på att nätbutiker som inte satsar ordentligt på designen på sin sida kan lida av
detta i form av att konsumenterna väljer en annan sida som tilltalar dem mer. Finns en och
samma produkt på två webbshoppar och den ena shoppen är mer väldesignad och modern så är
chansen eller risken överhängande att konsumenten väljer just denna butik framför en mindre
väldesignad. Det konsumenterna egentligen borde fokusera på är om webbshoppen har en
fungerande kundtjänst, en ordentlig beskrivning av företaget och säkra betalningslösningar. Vill
man vara ytterligare säker i sin shopping på nätet så är det loggan för Trygg E-handel man ska
leta efter. Har en webbshop deras logotyp på sin sida så vet man att webbshoppen uppfyller
deras krav (Trygg E-handel 2010).
Att en blå färg ger ett högre estetiskt betyg än många andra färger som Hall och Hanna (2004)
tar upp är inget som gick att återskapa eller utläsa av vår studie. Däremot påverkade
färgkombinationerna som webbshopparna presenterade våra respondenter väldigt mycket.
Tvärtemot vad Hall och Hanna fick fram i sin studie så ledde dessa färgkombinationer till ett
minskat intresse för webbshopparna och därmed också till en låg grad av kvarhållande hos
respondenterna.
Den teori som togs fram på Carleton University (Lindgaard m fl 2011) som visade på att man i
snitt har 50 millisekunder på sig att göra ett gott första intryck på en webbplats blev tydligt även
i vår undersökning. Våra respondenter var snabba med att bestämma sig för om de gillade det
de såg eller om de inte gillade det, därmed understryks återigen den viktiga faktor som designen
har på en webbplats. Utsidan (designen) ger insidan (säkerheten) en chans.
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7. Vidare forskning
För vidare forskning inom ämnet skulle det vara intressant att forska kring andra grafiska
element och dess påverkan, då denna uppsats endast tar upp ett visst antal grafiska element. Det
skulle kunna handla om att titta på hur olika typsnitt eller bilder påverkar en webbshops
trovärdighet och konsumenternas tillit till den. På så vis skulle man kunna få en mer fördjupad
bild i hur man genom grafiska element kan kommunicera tillit eller brist på tillit hos besökarna
av webbshoppen.
Vidare forskning skulle också kunna bestå av att man går ifrån webbshoppar och istället
fokuserar på andra typer av webbplatser. Det skulle exempelvis kunna handla om webbplatser
som på ett eller annat sätt levererar nyheter. Där skulle man kunna studera hur den grafiska
designen påverkar trovärdigheten på de nyheter och artiklar som återfinns på webbplatsen. Är
de grafiska elementen lika viktiga och har lika stor påverkan som det visade sig ha på de
webbshopparna som studerades i denna studie, eller lägger besökarna i detta fall mer fokus på
innehållet i texterna än på designen?
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9. Bilagor
9.1 Bilaga 1 - Intervjufrågor
Introduktionsfrågor
Hur mycket erfarenhet har ni av e-handel?
Hur ofta handlar ni på nätet?
Vilka typer av produkter handlar ni oftast?
Övergångsfrågor
Positiva och negativa tidigare upplevelser från e-handel?
Nyckelfrågor
Vad får ni för känsla av sidan?
Vad var det första som fick din uppmärksamhet på sidan?
Vad anser ni om färgvalet?
Vilka former uppmärksammar du?
Vilken av sidorna får ni mer tillit för och varför?
Avslutande frågor
Vilken sida får ni mest tillit för? (efter att de har fått se båda icke manipulerade
webbshopparna)
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9.2 Bilaga 2 – Stylepit
9.2.1 stylepit.se - Startsida
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9.2.2 stylepit.se – Manipulerad startsida
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9.2.3 stylepit.se – Om oss
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9.2.4 stylepit.se – Manipulerad Om oss
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9.2.5 stylepit.se – Kundtjänst
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9.2.6 stylepit.se – Manipulerad Kundtjänst
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9.3 Bilaga 3 – Wakakuu
9.3.1 wakakuu.se – Startsida
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9.3.2 wakakuu.se – Manipulerad startsida
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9.3.3 wakakuu.se – Om oss
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9.3.4 wakakuu.se – Manipulerad Om oss
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9.3.5 wakakuu.se – Kundtjänst

9.3.6 wakakuu.se – Manipulerad Kundtjänst
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