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Sammanfattning
Ökningen av internetanvändandet under de senaste decenniet har skapat möjligheter för
företag att expandera online och möjliggjort e-handeln. Det finns tecken som tyder på att
bristfällig eller oprofessionell design kan skapa misstro och minskar köpviljan hos användare.
I detta arbete undersöker vi hur olika typer av design påverkar användares köpvilja. Via en
survey utförs en studie där vi undersöker hur webbsidor med olika design upplevs,
exempelvis hur snygg eller pålitlig den upplevs och om användaren kan tänka sig att handla
från webbsidan. Resultatet av studien analyseras genom att vi tittar på samband mellan
frågorna, hur olika åldersgrupper skiljer sig, och varför vissa webbsidor upplevdes som bättre
än andra. Utifrån detta arbete konstaterar vi att det finns tydliga trender som pekar på att
designen spelar stor roll för användares köpvilja, samt att användarens ålder är en påverkande
faktor för hur design upplevs.
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1. Inledning
I detta kapitel ges en introduktion till ämnet och problemområdet, samt beskriver bakgrunden
till arbetet. Här presenteras också syftet till uppsatsen och dess forskningsfrågor. Kapitlet
beskriver även arbetets avgränsningar.

1.1 Bakgrund
Under de senaste årtiondena har företag utvecklats med hjälp av teknik. Idag har de flesta
företag en egen webbsida och många har implementerat tjänster och information på sina
webbsidor för att kunna nå ut till kunderna online och effektivisera inom företaget (Heinze &
Hu, 2006). Teknologins utveckling har gett företag nya möjligheter. Ett exempel på detta är
e-handeln. I Sverige har e-handelns årliga omsättning ökat från 4.9 miljarder svenska kronor
från år 2003 till 57.9 miljarder kronor år 2016. Detta spåddes av E-barometern öka till 67.7
miljarder under år 2017 (E-barometern, 2017). Dessutom har e-handeln blivit en vanligt
förekommande aktivitet hos många svenskar. Var fjärde svensk shoppade online minst en
gång i veckan under 2016 (Masterindex, 2017).

Samtidigt som e-handeln ökar, så ökar också oron för att bli utsatt för bedrägeri
(Masterindex, 2017). Att designa webbsidor utifrån att kunden ska känna sig trygg är ett
växande fenomen inom människa-datorinteraktion. I samband med att e-handeln växer så
ökar också engagemanget för hur företag ska inge ett förtroende hos kunden via deras
webbsidor. Enligt Mastercards undersökning (2017) är rädslan för att bli bedragen den största
anledningen till att inte genomföra ett köp online för så många som hälften av europas
befolkning. Samtidigt har en webbsidas pålitlighet visat sig vara en av de absolut viktigaste
faktorerna för att kunden faktiskt ska genomföra ett köp (M. Seckler et al., 2015).

1.2 Syfte och forskningsfrågor
Syftet med vår undersökning är att undersöka om det finns en koppling mellan olika
designaspekter hos en webbsida och användarens köpvilja. Vårt antagande är att designen
samt åldern hos användaren kommer att ha en betydande påverkan på köpviljan. Vi tror att en
design som är mer välgjord och detaljerad upplevs som mer pålitlig för användaren, jämfört
med en webbsida där designen inte prioriterats eller är bristfällig.
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Resultatet av denna undersökning ska bekräfta eller förkasta antagandet. För att kunna göra
detta behöver vi besvara följande forskningsfrågor:
● Hur påverkar webbsidans design kundens vilja till köp?
● Påverkar användarens ålder den upplevda designen av en webbsida?

1.3 Kunskapsbidrag
Detta arbete kommer bidra till forskning inom ämnet eftersom vi undersöker svenskars
uppfattning av design i samband med e-handel. Det finns tidigare forskning gällande hur
e-handel och olika designaspekter påverkar användaren, men dessa undersökningar har inte
skett i samma utsträckning på den svenska populationen.

1.4 Avgränsningar
Vi medvetna om att det finns många olika aspekter hos en webbsida som påverkar
användarens upplevelse. För att avgränsa vår undersökning kommer vi inte att titta på
funktionaliteten hos webbsidan, utan enbart på det visuella. Detta innebär att respondenterna i
vår undersökning inte har haft möjlighet att klicka sig runt på webbsidan, utan att de svarar
baserat på sitt första intryck. Vi tar inte heller med i beräkningen några detaljer som vilka
betalningsalternativ kunden erbjuds eller andra rättigheter, som returrätt och återbetalning.
Eftersom vi undersöker användares köpvilja så har vi valt att titta enbart på webbsidor som
bedriver någon form av e-handel.

Dessutom har vi valt att enbart fokusera på svenska användare, för att avgränsa ytterligare.
Att göra en större undersökning än så skulle överskrida den avsatta tiden för projektet.
Följaktligen kommer vår kvantitativa kunskap att vara baserad på svenska respondenter.
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2. Tidigare forskning och Teoretiskt ramverk
Detta kapitel presenterar tidigare forskning, nyckelbegrepp och ett teoretiskt ramverk. Vi har
tittat på tidigare forskning inom design och första intrycket, design och pålitlighet, design och
köpvilja, samt hur olika åldersgrupper agerar online, och utifrån detta sammanställt ett
teoretiskt ramverk.

2.1 Tidigare forskning
2.1.1 Design och det första intrycket
Det första intrycket spelar stor roll i dagens utveckling av webbsidor. Enligt Lindgaard et. al.
(2006) så är människan kapabel till att skapa ett positiv eller negativt första intryck vid
kontakt med en webbsida på så kort tid som 50 millisekunder. Tractinsky et. al. (2006)
återskapade och expanderade experimentet Lindgaards et. al. genomförde, och kom fram till
en snarlik slutsats. Enligt Tractinsky et. al. så stod den initiala bedömningen, efter att ha
exponerats i 500 millisekunder för en webbsida, i god korrelation till den bedömningen man
utgav efter exponering i 10 sekunder.

I en studie som Chao Liu, Ryen White och Susan Dumais genomförde 2010 så kopplade de
Waloddi Weibull’s Weibull distribution till användandet av webbsidor online. Författarna
identifierade att i 98 procent av fallen i deras undersökning så fanns det en negative aging
effect. En negativ aging effect inom Weibull’s distribution innebär att ju längre något
överlever, desto mindre risk är det att det skulle fallera i det ögonblicket. Liu, White och
Dumais sätter detta i perspektiv till användning av webbsidor på så sätt att ju längre man
stannar på en webbsida desto mindre risk är det att man lämnar. Därför kan man fastslå att det
första intrycket är avgörande, eftersom de har en starkt betydande roll ifall användaren
stannar kvar på webbsidan eller inte.

2.1.2 Pålitlighet och design
David Robins och Jason Holmes (2008), presenterar en undersökning gällande om det fanns
ett samband mellan design och pålitlighet. Robins och Holmes genomförde undersökningen
genom att visa upp webbsidor med olika aesthetic treatments till sina respondenter. Detta
inkluderade designelement såsom fonter, listor, presentation av data, färger och layout.
Jacob Kjellerstedt
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Författarna konstaterade att i 90 procent av fallen ökade användarens upplevda pålitlighet för
webbsidan om man ökade mängden designelement.

Enligt Seckler et. al. (2014) är det den grafiska och strukturella designen som främst påverkar
om en användare upplever bristande pålitlighet hos en webbsida. Detta kan innebära aspekter
som harmoni mellan färger, komplexitet och balans, samt användning av bilder och
fotografier. Typiska aspekter som gör att användaren upplever bristande pålitlighet är
grammatiska fel i texterna, pixliga bilder och foton med dålig upplösning, eller avsaknad av
bilder helt. Dessutom upplever användaren bristande pålitlighet när en webbsida har ovanligt
många reklamannonser.

Många användare är rädda för att deras personuppgifter ska utnyttjas på fel sätt eller att deras
identitet ska stjälas, och att denna rädsla är starkt kopplat till huruvida användaren upplever
bristande pålitlighet för webbsidan eller ej (Seckler et. al., 2014). Även Renne Naidoo (2015)
har genomfört en undersökning kring bedrägeri online, specifikt gällande email scams och
phishing attacker. Studien visade att vid många av bedrägeriförsöken så fanns det en
bristande design. Det kunde saknas saker som en logotyp eller företagets typiska design vid
attackförsöken.

2.1.3 Köpvilja och design
Enligt Pengnate och Sarathy (2017) kan en webbsidas design påverka hur pålitlig användaren
upplever den. Detta i sin tur påverkar användarens beteende på webbsidan, som exempelvis
användarens köpvilja. Pengnates och Sarathys studie visar att webbsidor som är visuellt
attraktiva och också ser ut att vara lätta att navigera är de webbsidor som upplevs som mest
pålitliga hos användaren, oavsett om användaren tidigare känner till webbsidan eller ej. Den
faktor som påverkade köpviljan allra starkast var om webbsidan uppfattades som visuellt
attraktiv eller ej (Pengnates och Sarathy, 2017).

Designen av webbsidan spelar alltså en avgörande roll inom e-handeln, eftersom den
påverkar användares köpvilja. Parboteeah, Valacich och Wells (2009) har undersökt
designens samband med impulsköp online. De utgick från task-relevant cues, det vill säga
navigation och produktinformationens roll, och mood relevant cues, det vill säga webbsidans
Jacob Kjellerstedt
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visuella lockelse, i sin undersökning där de försökte bedöma om design påverkar chansen för
impulsköp. Utifrån undersökningen kunde författarna se ett tydligt samband mellan designen
av webbsidan och impulsköp. Det skapas positiva influenser som ökar impulsbeteendet
genom att använda en webbsida som har starka task-relevant cues samt mood relevant cues.
Det vill säga hur produkterna presenterades hade en avgörande roll kring hur kunden reagerar
och hur pass stor sannolikheten var att ett impulsköp skedde. Forskning från Mattila och
Writz (2008) inom marknadsföring definierar även impulsköp som ett fenomen som är starkt
påverkat av hur spännande kunden upplever både produkten samt miljön den säljs i. Spänning
leder till högre upphetsning vilken gör att man lättare faller för impulsköp.

Liqiong Deng och Marshall Scott Poole har också genomfört en undersökning om hur en
webbsidas design påverkar e-handeln. Undersökningens fokus låg på webbsidans komplexitet
och layout (2012). De upptäckte att det fanns ett samband mellan en användares motivation
till köp utan specifika mål, och hur komplex webbsidan var, det vill säga hur mycket bilder,
text och länkar som presenterades. När det kom till målmedvetna köp så fanns dock inte
samma koppling. Då observerade man istället en U-formad effekt där varken väldigt
komplexa eller simpla webbsidor föredrogs, utan snarare de som låg i mitten. Gällande layout
så fanns det ett genomgående samband mellan en mer strikt layout och större köpvilja.
Författarna spekulerade kring att detta troligtvis beror på att en webbsida med mer strikt
design är lättare att navigera.

2.1.4 Åldersgrupper online
Internetstiftelsen i Sverige (IIS) presenterade under 2017 en rapport om “Svenskarna och
Internet 2017”. I denna rapport kan vi se hur en markant ökning av internetanvändandet
under de senaste 4 åren bland de som är 65 eller äldre. 2013 använde 74% av alla mellan
65-74 år internet och enbart 29% bland de som är 75 eller äldre. Detta sätter IIS i förhållande
till hur det ser ut under 2017 då 92% av alla mellan 65-74 och 56% bland 75+ använder
internet. 100% av alla mellan 16-25 använde 2017 internet, 2013 så använde 99% av alla
mellan 15-55 år internet. IIS konstaterar i rapporten att det är viktigt för företag och
institutioner att anpassa sig så att alla åldersgrupper kan nyttja tjänsterna, det är inte längre
bara sådana som tidigt tog sig an den nya tekniken utan en allt större del av populationen
nyttjar idag internet.
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Nancy Lightner (2003) har skrivit om hennes studie om hur olika karaktäriska egenskaper
påverkar shoppingupplevelsen online. Ett centralt begrepp kom att handla om vad Lightner
kallade sensory impact. Detta begrepp innebär hur estetiska aspekter hos en webbsida
påverkade köpvilja. I studien kom hon fram till att sensory impact hade ett direkt negativt
samband med stigande ålder, när åldern steg blev sensory impact mindre viktig. Alltså var
estetiska aspekter hos en webbsida mindre viktiga för äldre, jämfört med yngre.

2.2 Teoretiskt ramverk
Vårt teoretiska ramverk, modell 1, har tagits fram baserat på tidigare forskning. Modellen
påvisar vilka huvudaspekter hos en design som påverkar en köpares upplevda pålitlighet och
köpvilja, och hur dessa relaterar till varandra.

Modell 1 - Visuell presentation av teoretiskt ramverk.

Struktur omfattar det rent strukturella presentationen på en webbsida. Exempelvis dess
layout, symmetri som i hur designelement är placerade, och hur webbsidan är uppbyggd.
Designelement refererar till de mer påtagliga visuella aspekterna på en webbsida. Bilder,
fonter, färger och listor är exempel på dessa.
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Upplevd pålitlighet påverkas huvudsakligen av en designs struktur och designelement. En
webbsida med rörig struktur eller avsaknad av vitala designelement minskar den upplevda
pålitligheten gentemot webbsidan.

Köpviljan är det slutgiltiga steget i modellen och beror på alla de tidigare stegen som
behandlas i modellen leder dit. Att webbsidan enbart upplevs som snygg, modern och tydlig
resulterar inte i att ett köp sker, vid bristande pålitlighet finns risken att ingen vill handla.
Detsamma gäller även för en webbsida från ett känt företag som inte är tydlig. Förstår inte
användaren hur de går till väga eller vilken produkt som säljs så kommer köpviljan minska.

2.3 Centrala begrepp
Detta avsnitt presenterar fyra begrepp som är återkommande genom arbetet och som vi anser
har stor inverkan på de två första stegen (struktur och designelement) i den teoretiska
modellen.

● Snygg - Hur visuellt attraktiv en webbsida upplevs.
● Tydlig - Hur tydlig/lätt att förstå en webbsida upplevs.
● Modern - En äldre webbsida kan vara visuellt attraktiv men behöver nödvändigtvis
inte upplevas som modern. Modern syftar till att designen upplevs som tidsenlig och
aktuell.
● Spännande - Impulsköp har en koppling till hur spännande en produkt och dess miljö
upplevs. Därför är detta ett centralt begrepp att undersöka. En spännande design
innebär att den är fängslande eller intressant att titta på.
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3. Forskningsansats och Metod
Detta kapitel redogör för de metoder som används, och motiverar varför vi har gått till väga
som vi gjort. Kapitlet beskriver också hur vi har samlat in vår data och hur den har
analyserats.

3.1 Forskningsansats
För att besvara våra forskningsfrågor utfördes en kvantitativ studie. Valet av att genomföra en
kvantitativ studie baserades på att vi söker efter mönster och att dra slutsatser utifrån
resultatet, vilket är kvantitativa studiers främsta aspekt (Oates, 2006). Enligt Oates (2006)
finns det många fördelar med kvantitativa studier. Med kvantitativa studier är det möjligt att
snabbt analysera stora mängder data med hjälp av mjukvaruprogram, och de analysmetoder
som används är väletablerade tekniker och tester. Dessutom är kvantitativa studier effektiva
när man vill samla in många svar på kort tid, vilket vår studie krävde.

Studien faller in under forskningsparadigmet positivism. Följande menar Oates (2006) är
positivismens grundpelare:
1. Världen existerar bortom människor
Världen existerar oavsett vad som sker och den finns alltid där att analysera och
studera.
2. Modeller och mätningar
Utforskaren försöker definiera vad som är sant genom att genomföra undersökningar,
mätningar samt skapa modeller av hur saker fungerar.
3. Objektivitet
Den som forskar ska alltid vara objektiv. Resultatet av forskningen kan upptäckas
oberoende av personliga värderingar och erfarenheter.
4. Hypoteser
Positivismen arbetar på en empirisk bas av teorier som testas genom hypoteser. Dessa
hypoteser blir i slutet av undersökningen nekade eller accepterade.
5. Kvantitativa analyser
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Positivismen föredrar att backa forskningen med matematiska modeller och statistiska
analyser. Detta ger ett logiskt och objektivt sätt att kunna analysera datan man har
tillhanda.
6. Universella regler
Forskningen ämnar att leta efter generaliseringar och mönster som kan bevisas sanna
oavsett vem forskaren är och vid vilket tillfälle forskningen sker.

Denna studie ämnar att följa positivismens grundpelare genom att definiera sanna mönster.
För att göra detta kommer det genomföras en undersökning, analysera insamlad data med
hjälp av beprövade metoder, och slutligen sammanställa resultaten i diagram och modeller.
Vår ambition är att vara objektiva genom hela undersökningen. Respondenterna kommer att
svara på vår survey helt oberoende från oss. Vi formulerar enkäten, och motiverar dess
utformning med forskningsartiklar för att göra den så objektiv som möjligt. Vi har också ett
antagande, tillsammans med våra forskningsfrågor, som vi utvärderar i vår slutsats. Studien
utförs med hjälp av en enkät, vilken är en kvantitativ metod. Detta då kvantitativa studier
främst genomförs av positivistiska forskare (Oates, 2006). Dessutom analyseras datan med
statistiska analyser, som Spearman’s rank correlation coefficient och T-test. Syftet med
arbetet är att hitta mönster gällande när kunder upplever köpvilja eller inte, baserat på en
webbsidas design. Dessa mönster är oberoende av oss som forskare och tidpunkten vid
utförandet. Därför passar detta arbete in under positivismen.

3.2 Metodval
3.2.1 Forskningsstrategi och “varför enkät?”
Efter vi tagit beslutet att genomföra en kvantitativ undersökning så började vi evaluera olika
forskningsstrategier. Vi insåg snabbt att den typen av undersökning som vi ville genomföra
skulle passa bäst i form av en survey. Oates (2006) beskriver en surveys fördelar på följande
sätt:
1. Den når många människor och genererar resultat som man kan dra generella slutsatser
ifrån.
2. Den producerar en större mängd data än andra strategier på kort tid.
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Detta är fördelar som är applicerbara på vår undersökning. Eftersom målet är att kunna se
samband och dra slutsatser så är survey den strategi som passar bäst för vår studie och dess
tidsram. När strategin survey var vald så blev en enkät valet av datainsamlingsmetod. En
survey i form av en enkät är passande för att representera att människan skapar en uppfattning
av en webbsida på kort tid. Det behövs inte lång tid hos en webbsida för att få ett starkt första
intryck, precis som 2.1.1 förklarar.
Vi valde att använda oss av ett icke slumpmässigt urval, så kallad purposive sampling. Detta
är enligt Oates (2006) en praktisk urvalsteknik när man har bristande tid men vill nå ut till
olika grupper. Purposive sampling innebär att man försöker rikta spridningen av urvalet till
flera olika distinkta grupper. I vårt fall vill vi nå ut till äldre samt yngre generationer för att se
hur resultaten skiljer sig.

3.2.2 Datainsamling
Surveyn spreds online eftersom det finns en stor mängd tjänster, exempelvis sociala medier,
som kan användas för att nå ut till många respondenter på kort tid. I surveyn presenteras fyra
olika webbsidor för respondenten. Den innehåller några frågor om respondenten, några
påståenden samt frågor gällande om respondenten kan tänka sig att handla från webbsidan
och vilka webbsidor som var bäst/sämst.

Under datainsamlingen arbetade vi med nominal och ordinal data. Ordinal data är nummer
som är allokerad på en skala och har ett specifikt värde. Ordinal data visar inte skillnaden
eller intervallet mellan två värden på en skala men det ger t.ex möjligheten att ranka studenter
utifrån deras testresultat och jämföra utifrån detta. På grund av detta är det möjligt att utföra
aritmetiska beräkningar. Nominal data är data som inte har numeriska värden allokerade till
de olika svarsalternativen. Det går inte att utföra några aritmetiska beräkningar då de värden
som nominal data besitter inte har någon relation mellan varandra. (Oates, 2006)

Ordinal data är optimal för vår undersökning eftersom den ger oss möjlighet att kontrollera
svarsalternativen och ge dem ett specifikt värde/kod, vilket underlättar när vi sedan genomför
en analys på den data vi samlat in. Dessutom kräver ordinal data inga exakta intervaller.
Påståendena är uppbyggda så att de besvaras med hjälp av en Likert-skala. Likert-skala är en
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skala där nummer tilldelas till de olika svarsalternativen. På en sjugradig Likert-skala kan 1
representera “Disagree strongly”, 4 “Neither agree nor disagree” och 7 “Agree strongly”.
(Oates, 2006)

Vi använde Likert-skalan eftersom det är en praktisk representation av ordinal data och på så
vis är smidigt och tidseffektivt att göra en analys på svar som redan är kodade (Oates, 2006).
En av nackdelarna med stängda frågor är att de kan besvaras lite för snabbt av respondenten,
utan att de tänker igenom sitt svar ordentligt (Oates, 2006). Detta är dock acceptabelt i vårt
fall, eftersom vi vill ha respondentens spontana reaktion.

Vi valde att använda en tredjepartstjänst för göra vår survey. Surveyn utformades i Google
Forms som erbjöd en godtagbar formulärtjänst. Vi övervägde andra alternativ och dessutom
funderade vi över att utveckla en egen formulärtjänst, men det strök vi tidigt eftersom det föll
utanför arbetets tidsramar. Vi ansåg att Google Forms var den mest optimala tjänsten för vår
undersökning, eftersom de andra tredjepartstjänster inte erbjöd samma funktionalitet eller
existerade inom arbetets budget.

3.2.3 Analysmetod
Eftersom vi genomförde en kvantitativ undersökning så använde vi oss av kvantitativa
analysmetoder. Analysen genomfördes med hjälp av SPSS. SPSS är en programvara som
erbjuder flera analysfunktioner och gör det möjligt att undersöka data på en detaljerad nivå,
för att hitta eventuella samband och trender. SPSS gav oss möjligheten att analysera den data
vi samlat in, och att få ut data för att besvara forskningsfrågorna.

I analysen av den insamlade datan använder vi både visuella hjälpmedel och statistik för att
dra slutsatser. Att använda visuella hjälpmedel är praktiskt i rapporten eftersom dessa är ett
sätt för läsaren att se helheten av den data vi samlat in. Det ger även oss en bra startpunkt för
att börja se samband (Oates, 2006). Exempel på visuella hjälpmedel är olika typer av diagram
och tabeller som representerar datan. Den statistiska delen kommer dock att utgöra den
huvudsakliga delen av analysen. Här använde vi oss av specifika mått och modeller, som
Spearman’s rank correlation coefficient och T-test för att hitta samband och tydliga tecken i
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vår data.

Spearman’s Rank Correlation Coefficient används för att försöka hitta korrelationer mellan
två variabler i vår data. Att hitta korrelationer innebär att titta på om två frågor i enkäten kan
kopplas ihop med varandra. En korrelation kan visa om respondenter som svarat något
specifikt i en fråga, också har en tendens att svara något specifikt i en annan fråga. Med hjälp
av korrelationskoefficienten kan vi identifiera om variabler påverkar och relaterar till
varandra (Oates, 2006). Till exempel är detta användbart för oss vid undersökning av vilka
variabler som relaterar till användarens köpvilja. Det kan också vara användbart med
Spearmans korrelationskoefficient om vi vill se vilka variabler som är associerade med
upplevd pålitlighet.

Vi använder oss av T-test, för att undersöka om de samband vi hittar är slump eller inte.
T-test kan testa eventuella antaganden och reda ut vad som är slumpmässigt och vad som
beror på varandra. T-testen hjälper oss alltså att avgöra om sambanden vi hittat med hjälp av
Spearman’s Rank Correlation Coefficient är statistiskt signifikanta eller ej (Oates, 2006).

3.3 Forskningsprocess/tillvägagångssätt
3.3.1 Framtagande av teori
Det är viktigt att utforska tidigare forskning inom ämnet. För att resultatet av undersökningen
inte enbart ska vara siffror som vi ser samband mellan krävs det kunskap om vad siffrorna
kan representera. Vad betyder sambanden? Utan att undersöka tidigare forskning är det
omöjligt att dra slutsatser från den data vi samlar in genom undersökningen (Oates, 2006). Vi
har även försökt att backa upp den teorin vi använt med mer än en källa. Dels för att hålla oss
källkritiska och hitta flera infallsvinklar, men också för att det hjälper till att etablera dessa
koncept som en teoretisk grund.

3.3.2 Pilotenkät
För att motverka en av enkätens stora nackdelar, det vill säga att man bara har en chans och
ingen möjlighet att rätta till eventuella fel, så har vi jobbat med en pilotenkät innan vi
skickade ut den slutgiltiga enkäten. Pilotenkäten bestod av fyra webbsidor med varierande
komplexitet, struktur, mängd bilder och text. Dessa bilder följdes därefter av nio frågor som
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vi ansåg beröra de områden vi ville undersöka (se Bilaga 1). Pilotenkäten gick ut till tio
respondenter som vi sedan kunde mottaga feedback från. Dessa personers ålder,
sysselsättning och kön var varierande, vilket gjorde att vi fick mångsidig återkoppling. Med
hjälp av pilotenkäten undersökte vi bland annat hur lång tid det tog att besvara enkäten, om
mängden frågor var passande och om instruktionerna var tydliga nog. Dessutom fick vi en
chans att ändra, ta bort och lägga till frågor så att de gav oss den information som vi behöver
för att besvara vår frågeställning. Till exempel var två frågor så pass lika varandra att vi
kunde ta bort den ena, och en fråga var för allmän och behövdes specificeras. Vi valde även
att ändra några av de webbsidor vi använde, på grund av att det kändes uppenbart vilka som
rankades som sämst i piloten.

3.3.3 Webbsidor i enkäten
För den slutgiltiga enkäten valde vi de fyra exempelwebbsidorna som finns i bild 1. Dessa
webbsidor finns källhänvisade i källförteckningen. Webbsidorna är utvalda baserat på den
teori som vi har studerat. Vi valde att försöka hålla de olika webbsidorna inom en viss
kategori, redigering av bild samt ljud, för att minska risken att kunden blev påverkad av att de
gillade en produkt som presenterades i X men ogillade den produkt som var presenterat på
webbsida Y.

Det finns många delar av en design som påverkar användarens uppfattning. Några av dessa är
typsnitt samt mängden bilder och dess kvalitet. Även den grafiska och strukturella ordningen,
som harmoni mellan färger är en viktig aspekt. Dessutom är simplicitet respektive
komplexitet ytterligare en aspekt som påverkar. Om en webbsida klassas som komplex eller
ej beror, som presenterat i 2.1.3 Köpvilja och design, på hur många bilder, hur mycket text,
hur många menyer och länkar som presenteras ifall användaren inte hade någon specifik plan
på att göra ett köp. Vi anser detta högst relevant då vi utgår från att respondenterna inte
kommer gå in i undersökningen med mål om att köpa någon av de uppvisade produkterna.
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Bild 1 - Webbsidorna använda i undersökningen.

Webbsida A (VB-Audio, 2018) är en webbsida som främst är svartvit, men har några enstaka
inslag av färger. Webbsidan har några bilder, men består främst av text. Det finns varierande
textfonter och två menyer. A representerar en design med få färger och med en lite högre
komplexitet, eftersom den innehåller text i alla möjliga typsnitt och fontstorlekar, och har
flera bilder som är asymmetriskt placerade.

Webbsida B (Autodesk, 2018) innehåller ett antal olika färger och några bilder. Webbsidan
har relativt sparsamt med text. Texten är genomgående i samma eller liknande typsnitt och
fontstorlekar. Webbsidan har en meny och självförklarande ikoner. De bilder som finns är
symmetriskt placerade. Designen av B är åt det komplexare hållet, utifrån definitionen i 2.1.3,
på grund av innehållet av olika färger, bilder samt text.

På webbsida C (Vsound, 2004) kan vi observera en avsaknad av bilder. Webbsidan är inte
färgglad utan innehåller enbart svart och vitt, förutom en rubrik i gult. Webbsidan består till
mestadels av text. Resterande utrymme är en vit bakgrund. Denna webbsida representerar en
design utan bilder, utan färger och med mycket text. Designen är simpel i sin helhet då den
varken har bilder eller färger.
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Webbsida D (FL-Studio, 2018) är en webbsida som har lite text och många bilder. Menyn
består av ikoner och bilder illustrerar vad webbsidan säljer, snarare än beskrivande text.
Webbsida D är den webbsida som har flest bilder, minst text och flest färger, jämfört med de
andra. Denna webbsida representerar designaspekter som mycket färg, lite text och
bild-ikoner. Designen är simpel i den bemärkelse att det finns mycket lite text, men mer åt det
komplexa hållet gällande bilder och färger. Därför hamnar webbsida D någonstans mellan
simpel och komplex.

Bild 2 - Visuell presentation av hur webbsidorna förhåller sig till varandra.

Alla bilder av webbsidorna har tagits med hjälp av Windows skärmklippsverktyg. Exemplen
har sedan sparats ner med programvaran Paint.NET. Ingen bildredigering har skett. Alla
bilder är tagna i dimensionerna 1920x1080 och sparade i samma dimensioner samt i formatet
png. För att webbsidorna ska representeras så neutralt som möjligt har bilderna tagits med
hjälp av webbläsaren Microsoft Edge utan några tillägg eller extensioner. Det är även värt att
notera att inga bilder har censurerats eller behandlats på något sätt för att undvika påverkan
på respondenten. Vi övervägde att censurera logotyper men valde att inte göra det då
avsaknad av logotyp är ett element som minskar den upplevda pålitligheten gentemot
webbsidan.
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3.3.4 Enkät
Enkäten skickades ut online, främst via sociala medier som Facebook. På Facebook spreds
enkäten genom olika grupper för att nå både äldre och yngre respondenter. Den presenterades
även på våra profiler för att nå en större mängd respondenter. Enkäten låg ute i två veckors
tid och vi ämnade att få cirka hundra svar. Antal respondenter blev 94 stycken.
Det första respondenten svarar på i enkäten är vilket kön, ålder och sysselsättning hen har. På
detta vis kan vi i analysen ställa olika åldersgrupper emot varandra och jämföra deras svar.
Detta följs av enkätens huvuddel, det vill säga fyra sidor som presenterar de fyra
exempelwebbsidorna vi valt ut tillsammans med påståenden och frågor. Först svarar
respondenten på om hen har sett webbsidan tidigare. Detta gjorde vi för att kunna identifiera
om respondenten redan har en tidigare uppfattning av webbsidan. Sedan följer några
påståenden. De påståenden som besvaras är webbsidan är snygg, webbsidan är modern,
webbsidan är tydlig, webbsidan är spännande och webbsidan känns pålitlig. Dessa begrepp
valdes ut baserat på det teoretiska ramverket.
För att besvara påståendena används den sjugradiga Likert-skala där 1 representerar håller
inte med alls och 7 representerar håller med fullständigt. Sedan ställs ytterligare tre frågor om
hur respondenten upplever webbsidan gällande komplexitet, om hen tycker att webbsidan
passar för e-handel, samt om hen kan tänka sig att handla därifrån. När respondenten besvarat
de fyra webbsidorna ställs slutligen ett par frågor om vilka som var bäst och sämst.
Respondenten väljer den bästa, den näst bästa och den sämsta webbsidan. Avslutningsvis
finns en öppen fråga där respondenten frivilligt kan motivera sitt svar.

3.3.5 Datahantering
Datan har hanterats med hjälp av Microsoft Excel samt SPSS. SPSS har gett oss möjligheten
att utföra diverse ekvationer och matematiska formler för att kunna se bland annat samband
och statistiska skillnader.
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4. Empiri
I detta avsnitt redogörs resultatet från undersökningen. Avsnittet innehåller direkta referenser
till bilagor där resultat och tabeller presenteras mer utförligt. Detta avsnitt innehåller även
visuella representationer i form av grafer för att ge läsaren en tydlig bild av resultatet.

4.1 Uppgifter kring respondenterna
Undersökningen har genererat 94 stycken svar. Könsfördelningen mellan respondenterna är
relativt jämnt fördelat, där 49 män, 45 kvinnor samt 0 odefinierade har svarat.
Åldersgrupperna har relativt spridda, med en majoriteten av respondenterna i åldersgruppen
15-24 (Tabell 1).
<15

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

0

54

17

5

4

5

9

Tabell 1.

Majoriteten av respondenternas sysselsättning var anställd, samt studerande på
eftergymnasial nivå (Tabell 2).
Anställd

Egenföretagare

Studerande
(Eftergymnasial
utbildning)

Studerande
(Grundskola/
Gymnasie)

Pensionär

Arbetslös

40

3

37

3

8

3

Tabell 2.

Vid presentation av varje webbsida undersökte vi om respondenten hade sett webbsidan
tidigare. Det var ett fåtal av respondenterna som tidigare sett några av webbsidorna. En
person hade sett webbsida A, fem personer hade sett webbsida B, tre personer hade sett
webbsida C och fem personer hade sett webbsida D.

4.2 Webbsida A
Webbsida A kan, utifrån undersökningen, klassificeras som en mindre snygg webbsida. Hela
76 av de totala 94 respondenterna svarade på den undre halvan av den sjugradiga
Likert-skalan. Medelvärdet av alla respondenternas svar låg på 2.71 (Bilaga 2). Resultatet
visar också att respondenterna upplevde webbsida A som omodern och inte alls som en
Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

19

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

spännande webbsida. Med ett snittvärde på 1.94 så var spännande den kategori som A
svarade lägst i. Webbsida A fick aningen högre resultat i hur tydlig den upplevdes som, men
även här nådde A ett resultat på den undre halvan av Likert-skalan med ett snittvärde på 3.24.
Webbsidans upplevda pålitlighet fick ett snittvärde på 3.1.

Respondenterna gav överlag ett negativt svar gällande ifall de tyckte att webbsida A är
passande för e-handel, samt ifall de kan tänka sig att handla från webbsidan. 64 procent av
respondenterna ansåg att webbsidan inte var passande för e-handel och 72 procent kunde inte
tänka sig, eller var mycket kritiska till att handla från A. Webbsidan nådde däremot ett
neutralt svar kring hur pass simpel samt komplex webbsidan upplevdes. 71 procent av svaren
föll inom 3-5 på den sjugradiga skalan där 1 representerade att webbsidan upplevdes som
simpel och 7 representerade komplex.

Sammanfattningsvis fick webbsida A relativt negativa resultat, där majoriteten av svaren var
3 eller under. De flesta respondenterna svarade att de inte hade kunnat tänka sig att handla
från webbsida A.

Bild 3 - Visuell presentation av hur många respondenter som svarade varje svarsalternativ.
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4.3 Webbsida B
Vår undersökning visar att 82 av 94 respondenter betygsatte webbsida B som 4 eller högre
gällande om webbsidan var snygg, på den sjugradiga Likert-skalan. Medelvärdet för hur
snygg webbsidan upplevdes var 4.86. Även i de resterande frågorna med påståenden fick
webbsida B ett medelvärde mellan 4 och 5. Det högsta medelvärde som webbsida B fick var
på påståendet gällande om webbsidan upplevs som modern eller inte. I detta påstående låg
medelvärdet på 5.04 och majoriteten av respondenterna svarade 5 eller högre.
När frågorna Tycker du att webbsidan är passande för e-handel? och Kan du tänka dig att
handla från webbsidan? ställdes så hamnade medelvärdet till 3.51 respektive 3.31, på en
femgradig Likert-skala (Bilaga 2). 80 procent av respondenterna svarade 3 eller högre i båda
frågorna. 56 procent var höll fullständigt med om att webbsidan passade för e-handel, och 48
procent var mycket positiva till att handla därifrån. När frågan om webbsidan upplevdes som
simpel eller komplex ställdes så fick webbsida B ett medelvärde på 4.

Utifrån tester med Spearmans rangkorrelation kunde vi se att frågan om respondenten kan
tänka sig att handla från webbsidan har ett starkt samband med om man tycker att webbsidan
passar för e-handel. Det fanns även ett starkt samband mellan om man kan tänka sig att
handla, och om man upplever webbsida B som pålitlig. Ett ytterligare starkt samband var
mellan hur snygg webbsidan upplevs samt hur modern webbsidan upplevs, gentemot att
respondenten kunde tänka sig att handla därifrån (Bilaga 2).

Sammanfattningsvis fick webbsida B relativt positiva betyg, med få svar under 3. Majoriteten
av respondenterna svarade 3 eller 4 gällande om B passade för e-handel och om de skulle
kunna tänka sig att handla, och många upplevde webbsidan som snygg.

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

21

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Bild 4 - Visuell presentation av hur många respondenter som svarade varje svarsalternativ.

4.4 Webbsida C
Webbsida C kan, utifrån resultatet, klassificeras som en mindre snygg webbsida. I
undersökningen svarade ingen respondent högre än 3 på den sjugradiga Likert-skalan. Detta
innebär att alla respondenter var kritiska till att webbsidans design upplevs som snygg. Drygt
60 procent av respondenterna besvarade dessutom 1, det vill säga att de inte alls höll med om
att webbsida C var snygg.

Webbsida C ansågs inte heller vara en modern webbsida av respondenterna. Drygt 72 procent
besvarade påståendet Webbsidan är modern med att de absolut inte höll med, vilket gjorde C
till den webbsida respondenterna upplevde som minst modern i hela undersökningen. C
nådda även mycket låga siffror gällande hur pass spännande webbsidan upplevs som, med
medelvärde på 1.29. 77 procent svarade 1 på den sjugradiga Likert-skalan och höll absolut
inte med om att webbsidan var spännande.

Webbsida C nådde aningen positivare resultat kring webbsidans upplevda tydlighet. En stor
majoritet (83 procent) höll inte med påståendet om att webbsidan var tydlig, men denna
kategori var den som innehöll störst andel respondenter som höll med om att webbsidan var
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tydlig eller som var neutrala i frågan (17 procent) . Detta är något vi även kan observera i
standardavvikelsen, som var den högsta i hela undersökningen på 1.565 (Bilaga 2). Det fanns
en förhållandevis stor spridning gentemot medelvärdet på 2.72.

Respondenternas svar kring påståendet om C:s pålitlighet var överlag negativt. 40 av 94
respondenter besvarade att de inte alls höll med om att webbsidan ansågs pålitlig. Ytterligare
44 respondenter var negativa till påståendet om C:s pålitlighet, 31 besvarade 2 och 13
besvarade 3 på den sjugradiga Likert-skalan.

På frågorna gällande om webbsidan passar som e-handel och ifall de kunde tänka sig att
handla därifrån fick C återigen negativ respons. I båda frågorna var över 90 procent av
respondenterna inte beredda, eller troligtvis inte beredda, att handla från C och tyckte inte att
C passade för e-handel.

C hade, precis som resterande webbsidor, starka samband (Bilaga 3) mellan hur
respondenterna upplevde C som passande för e-handel samt ifall de var beredda att handla
från C. Det fanns även ett starkt samband mellan webbsidans tydlighet och pålitlighet, samt
upplevd pålitlighet och respondentens vilja att handla från webbsidan.

Sammanfattningsvis fick webbsida C negativa resultat, med överlägset flest ettor. Över 70
procent av respondenterna svarade 1 på frågorna om webbsida C passar för e-handel och om
de skulle kunna tänka sig att handla.
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Bild 5 - Visuell presentation av hur många respondenter som svarade varje svarsalternativ.

4.5 Webbsida D
Webbsida D var den webbsida som fick högst betyg av respondenterna i de frågor med
påståenden. 75 av 94 respondenter svarade med 5 eller högre gällande om webbsidan upplevs
som snygg, varav 12 av dessa respondenter svarade 7 på den sjugradiga Likert-skalan. Det
högsta medelvärdet webbsida D fick var påståendet gällande om webbsidan upplevs som
modern eller inte. I detta påstående låg medelvärdet på 5.55 och 78 av 94 respondenter
svarade svarade 5 eller högre. Bland dessa svar var dessutom 17 stycken högsta betyg, det
vill säga 7.

Det lägsta medelvärdet, av påståendena, var frågan om webbsidan upplevs som tydlig.
Medelvärdet låg på 4.77 och i denna fråga var svaren spridda. Det vanligaste svaret var 5,
men det fanns samtidigt ett flertal svar i varje alternativ. Medelvärdet för om webbsida D
upplevs som spännande hamnade på 5.07 och det populäraste svaret, med 37 procent av
respondenterna, var att svara 5. Nio personer valde dessutom högsta betyg.

Respondenterna var generellt positivt inställda till frågorna om webbsidan passar för e-handel
och om de kan tänka sig att handla ifrån den. Medelvärdet landade på 3.67 respektive 3.45
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och de vanligaste svaret i frågorna, med över 40 procent av svaren, var 4 på en femgradig
Likert-skala. När frågan om webbsidan upplevs som simpel eller komplex ställdes fick
webbsida D spridda svar. Men det vanligaste svaret, med 35 av 95 respondenter, blev dock 3.

Det fanns även för webbsida D ett starkt samband mellan om respondenten tycker att
webbsidan passar för e-handel samt om hen kan tänka sig att köpa från den. Andra starka
samband gällande köpviljan var om respondenten upplevde webbsidan D som pålitlig och
tydlig eller inte. Frågan om pålitlighet, i samband till om respondenten kan tänka sig att
handla, hade ett starkt samband.

Sammanfattningsvis fick webbsida D bäst betyg av alla webbsidor, med flest sjuor. Många av
respondenterna upplevde webbsida D som snygg och modern. Dessa var webbsidans högsta
medelvärden.

Bild 6 - Visuell presentation av hur många respondenter som svarade varje svarsalternativ.

4.6 Skillnader och rankings
4.6.1 Statistiska skillnader
Vi plockade ut extremgrupperna i åldersspannet, 15-24 samt 65+, och undersökte om det
fanns statistiskt signifikanta skillnader mellan dessa. Vi kom fram till att det existerar
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statistiskt signifikanta skillnader mellan de två olika grupperna i flertalet av kategorierna som
undersökningen berörde (Bilaga 4). Exempelvis: gällande hur modern samt pålitlig A och C
upplevdes. Här kan vi se medelvärdesskillnader från -0.76 till -1.43. Detta är en betydande
skillnad i medelvärdet mellan de två olika grupperna. Utifrån t-testet så går det att säkerställa
att det är osannolikt att denna skillnad enbart har med slump och urvalet att göra. Tabellen i
bilaga 4 ger oss ytterligare data kring hur väl den äldsta samt yngsta gruppen tyckte att C
passade för e-handel. Åldersgruppen 15-24 hade ett medelvärde för hur passande C var för
e-handel på 1.35, och 65+ hade i sin tur ett snittvärde på 2.00. Detta är återigen en skillnad
som, utifrån t-testet, skulle vara osannolik att det enbart handlade om slumpen. Det finns
även snarlika resultat gällande vad den äldsta och yngsta åldersgruppen ansåg om att handla
från C.

4.6.2 Bästa designen
När vi tittar på åldersfördelningen och vilken
design som respondenterna tyckte var den
bästa, så finns det några siffror som sticker
ut. I åldersgruppen 45-54, 55-64 och 65+
finns det en stor överrepresentation där 75
procent 100 procent och ~78 procent (Tabell
3), ansåg att D var den bästa designen. Detta
är en betydligt större andel än de drygt 60

Bild 6 - Fördelning av bästa design.

procent D fick utöver alla åldrar. Det är även värt att notera att i gruppen 35-44 år var
B den föredragna designen, där fick den 60 procent av rösterna jämfört med den siffra för alla
åldrar, som hamnade på drygt 35 procent.

Tabell 3.
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4.6.3 Näst bästa designen
Även i den design som respondenterna ansåg
vara näst bäst så kan vi se en skillnad i hur
de olika åldersgrupperna rankade
webbsidorna. Det går att se återkommande
mönster, som fanns angående den bästa
designen också. Som vi kan se i tabell 4 så
har åldersgrupperna 45-54 och 65+ en
betydligt större andel (+15 procent) som ansåg att

Bild 7 - Fördelning av näst bästa design.

B var den näst bästa designen. Detta skiljer sig jämfört med de totala resultatet av de som
tyckte B var den näst bästa designen. Det går även att notera att åldersgruppen 25-34 sticker
ut med en relativt hög andel (+5 procent) av respondenter som ansåg att A var den näst bästa
designen, jämfört vad alla åldersgrupper tyckte tillsammans. Även åldersgruppen 55-64
sticker ut med en förhållandevis stor andel (+15 procent) som tyckte C var den näst bästa
designen, jämfört de övriga åldersgrupperna och deras åsikter på C som den näst bästa
designen.

Tabell 4.

4.6.4 Sämsta designen
Alla åldersgrupper var relativt överens om
den sämsta designen var webbsida C’s.
Värden som sticker ut här (tabell 5) är att 100
procent av respondenterna i åldersgruppen
35-44 samt 45-54 tyckte att C var den sämsta
designen. Vad som är intressant är att 22.2
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procent av åldersgruppen 65+ tyckte att D var den sämsta designen.
Bild 8 - Fördelning av sämsta design.

Tabell 5.
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5. Analys
Följande kapitel presenterar vår analys. Analysen är baserad på vår empiri i förhållande till
vårt teoretiska ramverk, med avsikt att besvara forskningsfrågorna.

5.1 Design och köpvilja
Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan vad respondenterna tycker om
designen hos webbsidorna och om de är villiga att handla ifrån dessa webbsidor. Det var ett
väntat resultat, utifrån vår teori, att aspekter såsom hur snygg, tydlig, modern och spännande
skulle påverka köpvilja. Alla aspekter som testades i undersökningen är visuella aspekter, och
som det teoretiska ramverket presenterar så finns det direkta samband mellan estetiska
faktorer och köpvilja.

Vi kan se starkare samband mellan vissa påståenden och köpvilja. Påståenden som generellt
hade starkast samband till frågan om köpvilja var pålitlighet och tydlighet. Alltså tyckte
respondenterna att om de upplevde webbsidan som pålitlig eller tydlig så var de även mer
intresserade av att köpa från den. Att tydligheten av en webbsida påverkar köpviljan stämmer
överens med det teoretiska ramverket, det vill säga att aspekter som struktur och
designelement har en påverkan på köpvilja. En tydlig webbsida kan göra det lättare för
kunden att navigera sig, vilket leder till ökad köpvilja. I sambandet mellan köpviljan,
pålitlighet och tydlighet så kan scam och phishing attacker kan vara en påverkande faktor.
Upplevs webbsidorna inte som tydliga, eller om webbsidans motiv känns oklart så kan
användaren bli misstänksam och känna sig otrygg. Den tidigare forskningen som Renne
Naidoo har bedrivit (se 2.1.2) pekade på att många scam- och fishing attacker hade bristande
design och där logotyper saknades. Avsaknad av t.ex en logotyp, eller fåtal designelement,
kan därför leda till att webbsidan inte upplevs som lika pålitlig och kan därför, enligt den
teoretiska ramen, leda till minskad köpvilja.

Alla webbsidor i undersökningen hade också en stark koppling mellan tydlighet och
pålitlighet. Enligt det teoretiska ramverket så påverkar den strukturella designen den
upplevda pålitligheten för en webbsida. Att respondenterna upplevde en tydlig webbsida som
mer pålitlig stämmer alltså överens med ramverket. Dessutom tror vi återigen att scam och
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liknande attacker har en influens på resultatet. En otydlig webbsida där det är oklart vad dess
syfte är skapar bristande pålitlighet. Det går att resonera kring ifall detta är en förklaring till
varför A och C var så mycket mindre omtyckta än B och D var. Varken A eller C
presenterades med några direkta stavfel eller saknade logotyper, men de var antingen
asymmetriska och röriga, eller hade en bristfällig design utan designelement.

Varken A eller C ansågs som särskilt snygga eller moderna av respondenterna. Precis som det
teoretiska ramverket anvisar så inger webbsidor som anses vara visuellt attraktiva, ett större
förtroende och ökar köpviljan. Detta tror vi därför är en direkt påverkande aspekt i varför
respondenterna tyckte att dessa två webbsidor inte var passande för e-handel, och ej var
villiga att handla därifrån.

Påståendet om hur spännande webbsidan upplevdes som, hade generellt svagare samband till
köpvilja för alla webbsidor. Enligt de teoretiska ramverket så är tydlighet och balans, det vill
säga designens struktur, viktiga aspekter för att en användare ska uppleva pålitlighet. Alltså
uppskattar användaren en webbsida som är lätt att förstå. Det är möjligt att sambandet mellan
spännande och köpvilja är svagare för att en webbsida som är tydlig och lätt att förstå, inte
nödvändigtvis uppfattas som spännande. Något som är spännande kan tolkas som främmande
och intressant, men behöver inte inge pålitlighet hos användaren.

Webbsida C upplevdes som den överlägset mest simpla webbsidan, och blev även minst
omtyckt av respondenterna. Detta överensstämmer med det teoretiska ramverket, som visar
på att få designelement påverkar pålitlighet och köpvilja negativt. Eftersom webbsida C i
princip enbart består av vit bakgrund och svart text så var det också förväntat att
respondenterna skulle uppleva den som simpel. De andra webbsidorna upplevdes, trots deras
olikheter, nästan lika simpla och/eller komplexa av respondenterna, med ett medelvärde kring
4 på den sjugradiga skalan. Detta kan bero på att, trots deras olikheter, så består alla av flera
olika designelement. Både A, B och D har bilder, färger och andra element som bidrar till
designen och ökar komplexiteten av webbsidan, något som ökar pålitligheten gentemot
webbsidan. Men samtidigt som de alla delar ett liknande värde gällande frågan om
komplexitet, så har de mycket olika resultat i de andra frågorna. A fick generellt avsevärt
sämre betyg än B och D. Till exempel har webbsida B och D ett mycket högre medelvärde på
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frågan om hur snygg webbsidan upplevs jämfört med webbsida A. Samma sak gäller frågan
om hur modern webbsidan upplevs samt om respondenten kan tänka sig att handla från
webbsidan. På grund av detta kan man anta att det inte bara spelar roll för en potentiell kund
ifall en webbsida presenterar flera designelement. Det är viktigt hur dessa presenteras och hur
de olika elementen hör ihop. Detta skulle förklara varför dessa tre webbsidor upplevs ungefär
lika komplexa, men köpviljan varierar. Detta stämmer också överens med det teoretiska
ramverket, som visar på att både antal designelement och webbsidans struktur spelar roll.
Webbsida A har mindre struktur och ordning, i jämförelse med webbsida B och D.

5.2 Design och ålder
Utifrån undersökningen kan vi se flera skillnader i resultaten mellan de olika
åldersgrupperna. Det finns signifikanta skillnader mellan den yngsta och äldsta gruppen
gällande när respondenterna fick svara på vilken webbsidas design de upplevde som bäst,
näst bäst och sämst.

I de yngsta och äldsta åldersgrupperna (15-24 och 65+) visade p-värdet från t-testet att det
fanns flera signifikanta skillnader i hur snygg, modern, spännande, pålitlig, passande för
e-handel och köpvilja uppfattades av den yngsta och den äldsta gruppen. Den äldsta gruppen
upplevde t.ex att webbsida C var modernare än vad den yngsta gruppen upplevde den.
Undersökningen Internetstiftelsen i Sverige (IIS) bedrivit (redovisad i 2.1.4) så kan vi se hur
användningen av internet ökat under de senaste 4 åren bland äldre, men att det fortfarande är
en färre andel jämfört med unga. Eftersom de yngre grupperna hade en hög användningsgrad
av internet redan 2013 jämfört med de som är 65 och äldre så tror vi att detta är en starkt
bidragande orsak till att vi kunde se en skillnad i hur den yngsta och äldsta åldersgruppen
upplevde Webbsida C. De yngre har existerat online längre och därför hängt med i
utvecklingen av bland annat webbsidor på ett annat sätt än vad de äldre har gjort. Att
applicera vår data på denna statistik ger oss en klarare bild om varför vi får ett resultat med
sådan signifikant skillnad mellan åldersgrupperna.

Det går även att observera en större tendens hos den äldsta åldersgruppen att: 1. kunna tänka
sig att handla från C och; 2. anse C passande för e-handel. T-testet bekräftade att detta inte
hade med slumpen att göra och att det är troligt att de olika åldersgrupperna tänker olika i
Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

31

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

dessa frågor. Detta stöds av den tidigare forskningen från Lightner som menade att estetiska
element hos webbsidors design blev mindre viktiga i samband med ökad ålder. Detta innebär
att de äldre inte är lika beroende av hur designen ser ut, och det kan vi också se i vår
undersökning. C hade en svagare estetisk design men gav ett högre resultat från den äldsta
gruppen jämfört med den absolut yngsta.

När vi undersöker resultatet från den mest omtyckta webbsidan så ser vi intressanta resultat
inom de olika ålderskategorierna. Grupperna 45-54, 55-64 samt 65+ hade en procentuellt
större andel som ansåg att D var den bästa designen i undersökningen. Webbsida D:s format
med flera bilder, ikoner och färger verkar alltså vara mer uppskattat än till exempelvis en mer
avskalad struktur, bland de äldre åldersgrupperna.

Resultatet från de näst bästa designerna visar en tydlig skillnad mellan hur åldersgrupperna
45-54 och 65+ resonerade i förhållande till de andra grupperna. Det äldre hade en mycket
högre procentuell andel, som ansåg att B var den näst bästa webbsidan. Även här ser vi att det
är relativt sparsamt med text, precis som i D.
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6. Diskussion och slutsats
I detta kapitel reflekterar vi kring uppsatsens utmaningar och dess för- och nackdelar. Vi
diskuterar även vad vi hade velat göra annorlunda om arbetet skett under andra
omständigheter. Vi avslutar med en övergripande slutsats, baserat på den tidigare analysen.

6.1 Diskussion och reflektion
Under arbetets gång uppstod en del utmaningar. Till exempel så skapade enkäten vissa
problem. Bland annat insåg vi, trots pilotenkät, under analysen av datan att alla frågor var
ställda ur ett positivt perspektiv. Vi tror att resultatet hade blivit mer sanningsenligt om vi
även haft några negativt ställda frågor. Dessutom är vår fråga om hur respondenten upplevde
webbsidorna som simpla eller komplexa delvis problematisk. Frågan bryter mönstret som
resterande påståenden har med sjugradig Likert-skala. Istället för att ha håller inte med vid 1
och håller helt med vid 7, så har vi simpel vid 1 och komplex vid 7. Detta kan indikera att
komplex skulle vara ett mer positivt begrepp än simpel, vilket inte nödvändigtvis stämmer.
De webbsidor som generellt fick bäst betyg hade även högst medelvärde gällande denna
fråga, och detta kan bero på hur vi ställde frågan snarare än deras spontana åsikt. I efterhand
inser vi att frågan hade behövt omformuleras.

Det fanns ytterligare saker som vi velat förbättra med vår enkät, men som inte gick att
genomföra på grund av Google Forms. En av dessa var möjligheten att slumpa i vilken
ordning varje exempelwebbsida skulle visas. Detta är en nackdel med vår undersökning och
kan ha påverkat resultatet. Till exempel är det möjligt att respondenten jämför en webbsida
med den hen såg tidigare, och därför är mer eller mindre kritisk till olika webbsidor beroende
på dess ordning. Om projektet haft fler resurser, som pengar eller tid, så hade vi lagt till
denna funktion.

En av de större nackdelarna med arbetet blev spridningen av själva enkäten. Vi hade som mål
att sprida den genom ett icke slumpmässigt urval. Tanken var att purposive sampling skulle
vara praktiskt för arbetets tidsomfattning samt att nå olika åldersgrupper. Tyvärr visade det
sig att distributionen av enkäten inte enbart blev purposive sampling, utan hamnade delvis
inom området convenience sampling. Detta är visas tydligt om man observerar
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respondenternas åldersuppdelning. En stor del faller in i samma åldersgrupp som oss själva.
Hade vi gjort om arbetet, eller haft mer tid, så hade vi definitivt velat lägga mer tid på
spridningen av själva undersökningen och använt oss av ett slumpmässigt urval. Med
nuvarande resultat är det därför svårt att dra slutsatser på hela populationen. Resultatet bör
snarare användas för att kunna se trender, istället för faktiska regler eller mått på hur det ser
ut. Om vi hade haft en bredare fördelning på åldersgrupperna så hade vi kunnat dra svar och
slutsatser med en bättre grund. T.ex hade åldersgruppen 35-44 60 procent som tyckte att B
var den snyggaste designen, samtidigt som bara 35 procent tyckte att B var snyggast designen
av alla respondenter. Detta innebär att resultatet kunnat bli annorlunda om vi nått en bredare
grupp respondenter.

Något som också är viktigt att betona är att avgränsningen gällande att respondenten inte får
klicka sig runt på webbsidorna, utan enbart titta på dem, har påverkat arbetets resultat. Vi fick
kommentarer från några respondenter om att det är svårt att bedöma aspekter som pålitlighet
när de inte kan få läsa köpeavtal eller undersöka betalningssätt.

6.2 Slutsats
Detta arbete har genomförts med målet att antingen kunna bekräfta eller förkasta vårt initiala
antagande, och besvara forskningsfrågorna. Dessa finns definierade i 1.3.
Frågan Hur påverkar webbsidans design kundens vilja till köp? kan besvaras genom våra
funna samband som pekar på att olika designer påverkar köpviljan. Designer som innehåller
många designelement, men samtidigt har en struktur som är symmetrisk och tydlig påverkar
köpviljan positivt. Designer som är bristfälliga, saknar färger eller är röriga påverkar
köpviljan negativt. Dessutom var de viktigaste egenskaperna hos webbsidorna, som
påverkade köpviljan, upplevd pålitlighet och tydlighet. Om en webbsida upplevdes som
spännande eller inte var minst viktigt.
Gällande frågan Påverkar användarens ålder den upplevda designen av en webbsida?
så kom vi fram till att bilder och mindre text upplevs mer positivt av den äldsta gruppen i
undersökningen. Vad som även var intressant var att äldre verkade betrakta de webbsidor,
som de yngre tyckte var omoderna, som mer moderna.
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Innan vi bekräftar eller förkastar vårt initiala antagande vill vi belysa att studien behöver
utvecklas. De krävs vidare forskning och större spridning bland svaren för att fastslå något.
Vi har däremot sett tendenser som bekräftar vårt initiala antagande: En webbsidas design,
men också åldern på användare, har en betydande påverkan på hur användarna upplever en
webbsida och detta påverkar följaktligen deras köpvilja.
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Bilaga 1 - Enkät

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

40

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

41

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

42

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

43

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

44

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

45

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

46

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

47

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

48

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

49

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018

Jacob Kjellerstedt
Ida Åhlin

50

Uppsala Universitet
IS C/ Examensarbete
VT 2018
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Bilaga 4 - T-test
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