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Abstract  

E-commerce is becoming more common in Sweden and many Swedes buy clothing and sporting goods online. 

Online fashion retailers offer a visually pleasing range of products, which places greater emphasis on the aesthetic 

design of the online retailer. This paper examines how the perceived credibility of an online fashion retailer is 

influenced by the aesthetic design through a first impression. This study was conducted through ten interviews 

where the informants observed, assessed, and then discussed the online fashion retailers that were used in this 

study. Results show that recognition of an aesthetic design and a perception of usability and professionalism 

affects the perceived credibility in a positive way. Credibility is also conveyed through a simple aesthetic design 

and negatively affected by poor readability and a perception of lack of information. The result also shows that the 

user doesn’t need to find the aesthetic design appealing to assess the online retailer as credible. We hope that our 

results can be used in future studies and also possibly be helpful for future design of the websites of online 

fashion retailers. 
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Credibility, aesthetics, design, first impression, e-commerce, webdesign, fashion 

 

Sammanfattning 
E-handel blir allt vanligare i Sverige och många svenskar köper kläder och sportartiklar online. 

Onlinebutiker inom mode erbjuder ett visuellt tilltalande sortiment vilket gör att ökad vikt läggs vid den 

estetiska utformningen av onlinebutiken. Denna c-uppsats undersöker hur upplevd trovärdighet på en 

onlinebutik inom mode påverkas av den estetiska utformningen vid ett första intryck. Detta undersöktes 

genom tio intervjuer där informanterna fick observera, bedöma och sedan diskutera det urval av 

onlinebutiker som förekom i studien. Vi har sett att igenkänning av den estetiska utformningen och en 

upplevelse av användbarhet och professionalitet påverkar trovärdigheten positivt. Trovärdighet förmedlas 

även genom en enkel och stilren estetisk utformning. Den påverkas i sin tur negativt av uppfattningen om 

dålig läsbarhet samt bristande mängd delgiven information. Resultatet visar även att användaren inte 

behöver finna den estetiska utformningen tilltalande för att bedöma onlinebutiken som trovärdig. Vi hoppas 

att våra resultat kan användas i framtida studier och även möjligtvis vara till hjälp vid framtida utformning 

av onlinebutiker inom mode. 

Nyckelord 

Trovärdighet, estetisk utformning, första intryck, e-handel, webbdesign, mode 

  



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Förord 

Vi vill tacka våra informanter – de tio personer som ställde upp på våra intervjuer. Det är 

tack vare dem vi kunnat utföra denna studie.  

 

Vi vill även tacka våra nära och kära för deras stöd och hjälp med uppsatsen. 

Tack även till handledare Jon Manker. 
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2. Inledning 
E-handel i Sverige blir allt vanligare och fler och fler människor handlar produkter via onlinebutiker. Under 2011 

hade 71 % av svenskarna handlat via internet och statistik visar även att e-handeln i Sverige ökar.1 Under 2011 

köpte svenskarna övervägande researrangemang. Nummer tre på listan var kläder och sportartiklar där nästan 40 

% av alla kvinnor och ca 30 % av alla män mellan 16-74 år har inhandlat kläder eller sportartiklar via internet 

under 2011.2  

 

Modegenren handlar mycket om att erbjuda ett visuellt tilltalande sortiment för kunden. Onlinebutiker inom mode 

skiljer sig på det viset från andra sorters onlinebutiker där information om produkten står centralare än den 

estetiska utformningen, såsom exempelvis försäljning av elektroniska produkter. Detta gör att den estetiska 

utformningen av själva onlinebutiken har blivit en del av modeföretagens identitet och varumärke. Likaså är den 

en del av marknadsföringen då onlinebutiken blir en kanal där företaget möter den potentiella kunden.  

 

Av de aspekter som rör modeföretagens onlinebutiker har vi valt att studera användarens upplevelse av 

trovärdighet. Trovärdighet är centralt för onlinebutiker eftersom en ekonomisk transaktion alltid innebär en risk 

för användaren. Det är därför rimligt att anta att en användare inte utför ett köp om hon inte tror att hon kommer 

få produkten eller om hon misstänker att produkten inte kommer att leva upp till förväntan. Om användaren 

upplever sidan som trovärdig minskas dock troligen upplevelsen om denna risk. En upplevelse om att en 

onlinebutik är trovärdig kan även leda att användaren blir mer benägen att utföra ett köp.3 

 

Trovärdighet som begrepp är vetenskapligt omdiskuterat och innefattar flera dimensioner. Vi har valt att avgränsa 

oss till användarens uppfattade trovärdighet utifrån estetisk utformning vid ett första intryck. I en studie utförd av 

Liu med kollegor har de fastslagit första intryckets relevans för webbsidor. Deras undersökning visade att flertalet 

användare lämnar en webbsida inom de första tio sekunderna av besöket.4 Detta innebär att användare, genom ett 

första intryck, bedömer en webbsidas relevans och därigenom gör valet om de ska använda webbsidan eller inte. 

Detta gör det intressant att undersöka den estetiska utformningens påverkan på trovärdigheten vid ett första 

intryck. 

 
 
 

                                                        
1 internet, http://www.internetstatistik.se/artiklar/e-handeln-okade-med-10-procent-under-2011/  
http://www.internetstatistik.se/artiklar/71-procent-av-svenskarna-har-handlat-via-natet/ [Hämtad den 2012-12-10] 
2 Statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____281503.aspx [Hämtad den 2012-12-10] 
 
3 Fogg BJ M. et al, What Makes Web Sites Credible? A Report on a Large Quantitative Study, 2001 

4 Liu C. et al, Understanding Web Browsing Behaviors through Weibull Analysis of Dwell Time, 2010 
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2.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa på vilka sätt den estetiska utformningen påverkar trovärdigheten på 

onlinebutiker inom mode vid ett första intryck. Studien söker också att ge förståelse för den estetiska 

utformningens relevans för trovärdigheten och undersöka om det finns en specifik typ av estetisk 

utformning som är fördelaktig utifrån användares uppfattning om trovärdighet. 

 

I denna studie avser vi att besvara följande frågeställning: 

Hur påverkas trovärdigheten på en onlinebutik inom mode av den estetiska utformningen vid ett första 

intryck? 

2.2. Hypotes 
Vi hade tidigare observerat att många onlinebutiker inom mode liknar varandra utifrån den estetiska 

utformningen. Upprepad exponering av en utformning medför igenkänning hos användaren. Vi tror att 

igenkänning kan medföra att onlinebutiken uppfattas som trovärdig. En annan hypotes är att en enkel och 

stilren utformning uppfattas positivt av användaren eftersom den tydligt presenterar sortimentet. 

 

Angående elementen i den estetiska utformningen tror vi det är viktigt att de har ett tydligt ändamål. Det 

kan exempelvis vara att visa upp sortimentet eller att tillgodose information. Element som däremot endast 

fungerar som utsmyckning tror vi att användaren uppfattar som störande. För att sammanfatta detta tror vi 

att användare snabbt vill hitta det de söker och att faktorer som står i vägen för detta syfte får negativa 

konsekvenser för trovärdigheten.  

 

Vid ett första intryck tror vi att användarens personliga preferenser och värdering av onlinebutikens 

estetiska utformning påverkar användaren. Detta skulle kunna innebära att en onlinebutik som användaren 

inte anser är estetisk tilltalande inte heller anses vara trovärdig. Premissen för denna hypotes är att 

trovärdigheten bedöms bland annat utifrån den estetiska utformningen och att denna bedömning görs 

utifrån personliga preferenser snarare än logiska slutsatser. Anledningen till detta är att användare utifrån 

ett intervall om tio sekunder får en kraftigt begränsad tillgång av information och således blir mer benägen 

att luta sig mot estetisk utformning för sin bedömning. 

2.2.1. Sammanfattning av hypoteser inför studien: 

• Hypotes 1: Igenkänning av en onlinebutiks estetiska utformning påverkar trovärdigheten positivt. 

• Hypotes 2: En enkel och stilren utformning förmedlar trovärdighet. 

• Hypotes 3: Grafiska element bör ha ett tydligt syfte för att inte uppfattas som störande. 

• Hypotes 4: En onlinebutik som upplevs estetiskt tilltalande av användaren uppfattas också av 

denne som trovärdig.  
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2.3. Avgränsning 

Vi har begränsat denna studie genom att undersöka en specifik genre inom webbsidor, det vill säga e-handel. 

Därefter har vi begränsat oss till genren: onlinebutiker som säljer modeprodukter, inom e-handel. Anledningen till 

att studien är begränsad till en viss kategori av onlinebutiker är för att vi upplever att resultaten troligtvis hade 

blivit missvisande om vi undersökt e-handelsbutiker generellt. Detta därför att vi tror att olika utformningar 

skiljer sig åt mellan genrerna och accepteras olika av användare. Som ett exempel på detta bör inte en onlinebutik 

som säljer elektronik se ut på samma sätt som en onlinebutik som säljer mode. I denna studie har vi inte gjort en 

djupare analys av bildernas innehåll. Vi har dock tittat på om motiven har ett tydligt ändamål, såsom att 

exempelvis visa upp sortimentet eller inte.  

 

2.4. Begreppsförklaring 

2.4.1. Trovärdighet 

Trovärdighet definieras av Svenska akademins ordlista som: ”Är värd att ha tillit till l. förtroende för, pålitlig, 

tillförlitlig.”5 Definitionen som då råder för en onlinebutiks trovärdighet i denna uppsats är att användaren ska 

uppleva att hon kan handla från webbsidan utan problem med leverans eller transaktion. Om användaren upplever 

att en onlinebutik är trovärdig innebär det även att det upplevs som att det är ett riktigt företag som står bakom 

webbsidan. Begreppet trovärdighet redogörs ytterligare för i Tidigare forskning. 

2.4.2. Onlinebutik 

Definitionen av begreppet onlinebutik inom denna studie är en webbsida som innehåller ett sortiment av 

produkter som säljs på webbsidan. På onlinebutiken kan användaren genomföra ett direkt köp eller beställa 

den eftersökta produkten. Inom denna studie har vi fokuserat på onlinebutiker som säljer mode, det vill 

säga, modeprodukter såsom kläder, skor och accessoarer. 

2.4.3. Estetisk utformning  

Med detta begrepp avser vi utseendet på onlinebutiken. Det vill säga visuella delar av onlinebutiken som 

presenteras för användaren. I den estetiska utformningen ingår exempelvis färger, typografi och bilder. 

2.4.4. Element 

Begreppet element syftar i denna studie till de objekt som finns på en webbsida. Webbsidan är uppbyggd av olika 

element, såsom exempelvis bilder och textrutor. Elementen och dess placering, tillsammans med bland annat 

färgval och typografi, utgör den estetiska utformningen. 

 

                                                        
5 Svenska akademins ordbok http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ [Hämtad den 2013-01-08] 
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2.4.5. Kvalitéer 

I denna studie definierar vi kvalitéer som egenskaper hos den estetiska utformningen. Utformningen kan 

exempelvis upplevas som stilren och tydlig. Stilren och tydlig utgör då kvalitéer på webbsidan. 

2.4.7. Användning 

I denna uppsats nämns begreppet användning vid ett antal tillfällen. Användning innebär här att man klickar och 

således använder de funktioner som hemsidan erbjuder. Informanterna kan i denna studie exempelvis delge att en 

webbsida är enkel att använda. 
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3. Tidigare forskning 
Denna del ämnar ge en förståelse för kopplingen mellan trovärdighet, estetisk utformning och första intryck. Här 

förklaras vikten av trovärdighet men även själva begreppet och dess dimensioner. Trovärdighet sätts även i 

relation till estetisk utformning. Vikten av den estetiska utformningens samt på vilka sätt den hör ihop med första 

intryck förklaras även i detta kapitel 

3.1. Allmänt 
Mycket som tidigare är skrivet om den estetiska utformningen av webbsidor är baserat på vad som anses 

som användbart. Om en webbsida anses vara användbar medför det även att den estetiska utformningen 

godkänns.6 Senare forskning pekar däremot på att den estetiska utformningen är viktigare när det kommer 

till användares bedömning av trovärdighet under första intryck av en webbsida. Det har visat sig att 

användare under korta exponeringar har kunnat fastställa om de upplever en webbsida som trovärdig eller 

inte. Studier pekar även att användare verkar föredra att använda något som upplevs som estetiskt attraktivt 

även om den webbsidans användbarhet bevisligen är sämre.7  

 

I början på 1900-talet myntade Thorndike begreppet the halo effect. Hans forskning visade på att 

människor bedömer varandra utifrån generella egenskaper, antingen positivt eller negativt. Ett exempel på 

en situation då the halo effect anses förekomma är exempelvis när person skapar sig en uppfattning om en 

annan okänd person. Om den okända personens utseende exempelvis upplevs som attraktivt kan slutsatser 

dras om att personen också är exempelvis smart, rolig och snäll. The halo effect förekommer även inom 

forskning i marknadsföring då det genomförts utvärderingar av varumärken. Personer i detta sammanhang 

påverkas av the halo effect då människor tenderar att bedöma ett varumärke utifrån influenser av andra 

varumärken eller personliga erfarenheter.8 Detta kan exempelvis yttra sig i att en person ska ge ett omdöme 

av ett klädmärke som riktar sig direkt till hennes målgrupp. Om hon är positivt inställd till företaget kan det 

eventuellt medföra att produkterna bedöms som mycket tilltalande även om alla produkter egentligen inte 

var det. Eller så hade de inte bedömts som lika tilltalande om de representerade ett annat klädmärke eller 

företag. För onlinebutiker kan the halo effect leda till att användaren bedömer en onlinebutik som trovärdig 

om han eller hon finner onlinebutiken estetiskt attraktiv.  

 

Forskarna Basso och hans kollegor menar att om användaren upplever trovärdighet och ett engagerande 

användargränssnitt på en onlinebutik ökar köpintentionerna. Den estetiska utformningen av onlinebutiken bör 

                                                        
6 Lavie & Tractinsky, Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites, 2003, s. 276 

7 Lindegaard G. et al, An Exploration of Relations Between Visual Appeal, Trustworthiness and Perceived Usability of 
Homepages, 2011, s. 4 
8 Leuthesser et al, Brand equity: the halo effect measure, 1994, s. 157 
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förmedla butikens intentioner och intresse.9 Med detta menas troligen att den estetiska utformningen ska 

återspegla företaget på ett lämpligt sätt utifrån tänkt målgrupp, typ av produkter etcetera. 

3.2. Trovärdighet och tillit 
Tillit definieras enligt Nationalencyklopedin som en övertygelse om (någons) trovärdighet eller goda 

avsikter.10 När José Ramírez försöker karakterisera tillit talar han om en kombination av två kännetecken 

nämligen igenkänning och förväntan.11 Dessa är viktiga utgångspunkter för vårt handlande och våra 

åsikter.12 Igenkänning gör att vi kan föra in lärdom och kunskap i en ny situation. Vi tar det vi redan vet 

från en tidigare erfarenhet och applicerar det i nya situationer. Förväntan gör att vi tror att saker kommer att 

vara på ett visst sätt, exempelvis att golvet vi står på håller uppe vår vikt.13 För en onlinebutik skulle 

förväntan kunna innebära att det är möjligt att se utbudet av produkter. 

 

Fogg med kollegor utförde en undersökning för att se vilka faktorer som gör att en webbsida upplevs som 

trovärdig. För att undersöka detta gjorde forskarna en enkätstudie där 1411 personer svarade på vad som gör en 

webbsida trovärdig. Resultaten från undersökningen visade att faktorer som ökade trovärdigheten på webbsidan 

var ”verklighetskänsla”, ”enkel att använda”, ”expertis”, ”tillförlitlighet” och ”anpassning”. Två faktorer som kan 

sänka trovärdigheten är inslag av reklam eller amatörism på webbsidan.14 I artikeln diskuterar författarna även 

begreppet trovärdighet utifrån de två aspekterna tillförlitlighet och expertis. Tillförlitlighet definieras som att 

något upplevs som välvilligt inställt, sanningsenligt, objektivt och moraliskt. Expertis är den upplevda 

kompetensen, kunnigheten och erfarenheten hos det som bedöms. Om dessa två aspekter uppnås på ett lämpligt 

sätt menar författarna att webbplatsen i hög grad kommer uppfattas som trovärdig och kompetent.15  

Författarna Beatty med kollegor skriver att det finns tre aspekter av tillit: en kognitiv, en emotionell och en 

beteendeaspekt. Den kognitiva aspekten innebär att användaren tar ett rationellt beslut att lita på, i vårt fall, 

onlinebutiken. Denna aspekt kan exempelvis yttra sig genom att användaren letar efter information som 

indikerar att webbsidan är trovärdig. Detta kan exempelvis vara ett utfärdat trygghetscertifikat eller 

kommentarer från tidigare användare. Den emotionella aspekten innebär ett irrationellt beslut att lita på 

webbsidan baserat på användarens känslor gentemot den. Känslorna kan vara baserade på användarens 

tidigare erfarenheter av varumärket eller åsikter gällande bilder, produkter, etcetera på webbsidan. 
                                                        
9 Basso et al, First Impressions: Emotional and Cognitive Factors Underlying Judgments of Trust E-Commerce, 2001, s. 142 
10 Nationalencyklopedin, Tillit, http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/sve/tillit, - [Hämtad den 2012-01-04] 
11 Ramírez José, "Den mänskliga existensens grund – en undersökning om tillitens fenomenologi." Ingår i Tillitens ansikten, 
2001, s. 131 
12 Ibid, s. 135 
13 Ramírez José, "Den mänskliga existensens grund – en undersökning om tillitens fenomenologi." Ingår i Tillitens ansikten, 
2001.  
14 Fogg BJ M. et al, What Makes Web Sites Credible? A Report on a Large Quantitative Study, 2001, s. 61 

15 Ibid, s. 62 
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Beteendeaspekten av tillit kan innebära såväl användning som ökad sårbarhet.16 Det är användarens 

handlingar som gör henne sårbar på webbsidan, som exempelvis att hon lämnar ifrån sig personlig 

information när hon utför ett köp via onlinebutiken.17 Denna beteendemässiga aspekt skiljer sig från de 

övriga aspekterna genom att användaren här offrar något, där hon i de övriga endast hade åsikter. 

 

För att diskutera tillit på internet har Beatty och hennes forskarkollegor tagit fram ytterligare två aspekter 

av tillit: generell tillit och institutionell tillit. En persons generella tillit har att göra med beteendeaspekten 

av tillit. Mer specifikt påverkar den sannolikheten att användaren utför ett köp via onlinebutiken. Den 

generella tilliten påverkar vad som gör att användaren uppfattar onlinebutiken som trovärdig. Exempelvis 

kan en användare med mycket generell tillit se samarbeten med stora företag som ett bevis på 

onlinebutikens trovärdighet. Samtidigt kan en användare med låg generell tillit bli misstänksam och undra 

varför dessa samarbeten så tydligt lyfts fram. Den sista aspekten, institutionell tillit, definieras som tilliten 

till internet som medium och tilliten till exempelvis tekniska säkerhetsaspekter vid transaktioner.18 

3.3. Webbsidors estetiska utformning 
Enligt forskarna Lavie & Tractinsky pekar den senaste forskningen på att den estetiska utformningen inom 

datorgränssnitt är en stark faktor för användares tillfredsställelse. Inför studien menade författarna att det 

inte fanns lämpliga begrepp och mått för att undersöka estetik inom webbdesign mer noggrant. De tog 

därför, med hjälp av fyra användarstudier, fram en skala för att kunna mäta en användares uppfattning om 

en webbsidas estetiska utformning. Skalan används alltså som ett mätinstrument där man tittar på 

förekomsten av vissa fördefinierade kvalitéer inom den estetiska utformningen på webbsidan. I resultaten 

kunde författarna urskilja två huvudsakliga dimensioner utifrån användares uppfattning om estetik: en 

klassisk estetisk dimension och en uttrycksfull estetisk dimension.19 Den klassiska estetiska dimensionen 

innefattar bland annat uppfattningen om enkel, ren och tydlig design. Den uttrycksfulla estetiken beskrivs 

som en användares uppfattning om kreativitet, originalitet och nytänkande hos personen som designade 

webbsidan.20 Resultatet av studien visar en koppling mellan upplevd användbarhet och den klassiska 

estetiska dimensionen. Det vill säga, webbsidor som har en enkel, ren och tydlig estetisk utformning 

upplevs som användbara.  

 

De Angeli, Hartmann och Sutcliffe använde sig av Lavie & Tractinskys skala i sin studie. I studien lät de 

informanterna interagera med och observera två olika webbsidor med samma innehåll. Efter observationen 

och interaktionen fick de svara på frågor angående utformningen. Den ena webbsidans estetiska utformning 
                                                        
16 Beatty P. et al, Consumer Trust in E-Commerce Web Sites: A Meta-Study, 2011, s. 4-8 
 
17 Ibid, s. 4 
18 Beatty P. et al, Consumer Trust in E-Commerce Web Sites: A Meta-Study, 2011, s. 7 
19  Lavie & Tractinsky, Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites, 2003, s. 292 
20 Ibid, s. 269 
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utgjorde ett mer avskalat intryck och hade en textbaserad meny. Den andra webbsidan som användes i 

studien hade mer utrymme för grafik. Allt informationsinnehåll på sidorna var dock detsamma. Resultatet 

visar att användarna mindes den menybaserade, mer enkelt utformade webbsidan utifrån informationen 

som fanns på webbsidan. Den grafiska webbsidan genererade fler minnen hos användarna utifrån de olika 

grafiska element som fanns på webbsidan. Den textbaserade webbsidan utvärderades mer positivt utifrån 

användbarhet och informationskvalitet än den andra, trots att de två webbsidorna hade samma innehåll. 

Användarna mindes den textbaserade webbsidan mer positivt. Resultaten visar även att användare i ett mer 

lekfullt syfte verkar föredra webbsidor med en mer uttrycksfull estetisk utformning och webbsidor med 

tydliga menyer och ett stramare utseende i ett mer seriöst syfte.21  Den grafiska webbsidan däremot 

uppfattades som fördelaktigare utifrån den uttrycksfulla estetiska dimensionen. Det vill säga, användarna 

ansåg denna som mer engagerande och intresseväckande. Den menybaserade webbsidan upplevdes som en 

fördel utifrån den klassiska estetiska dimensionen, användarna ansåg då att denna var mer stilren i sin 

estetiska utformning. Forskarna menar att detta överensstämmer med resultatet från en tidigare 

undersökning av dem som visade att användare föredrog webbsidor som utvärderats som attraktiva, 

tillhörande den uttrycksfulla estetiken, trots en påvisad sämre användbarhet på de webbsidorna. 22 

 

I en vidare studie av De Angeli och hennes kollegor ombads testpersonerna att i tre olika experiment 

observera och bedöma webbsidors estetiska utformning. Resultaten visar att den estetiska utformningen på 

en webbsida är kopplad till användarens uppfattning om trovärdigheten och informationens kvalitet. De 

menar att en utformning med en uttrycksfull estetik kan skapa the halo effect. Detta medför att dålig 

användbarhet åsidosätts eller accepteras av användaren. Författarna anser att studien visar att estetik kan 

vara en viktig faktor för en användares tillfredställelse och acceptans av en webbsida. De anser även att bra 

estetik kan övervinna uppfattningen om dålig användbarhet samt positivt påverka innehållet på en 

webbsida. 23 

 

I en metastudie talar författaren Karvonen om att en användare upplever en estetisk utformning av en 

webbsida som är tydlig, enkel och ren som mer attraktiv än någon annan utformning.24 Karvonen pekar 

även på en tidigare utförd studie där resultaten visade att två kulturella grupper, finländare och svenskar, 

båda föredrog något som de definierade som en tydlig och ren utformning. Detta höjde i sin tur 

trovärdigheten för användarna.25 Karvonen definierar dock aldrig vad tydlig, enkel och ren betyder eller 

innebär. 

 

                                                        
21 De Angeli A. et al, Interaction, Usability and Aesthetics: What Influences Users’ Preferences? 2006, s. 279 
22 Ibid, s. 278 
23 Hartmann G. et al, Towards a Theory of User Judgment of Aesthetics and User Interface Quality, 2008 
24  Karvonen K. The beauty of simplicity, 2000, s. 86 
25 Ibid, s. 88 
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I en annan studie undersökte Sutcliffe & Namounes olika designkvalitéer på sex stycken webbsidor och 

användares uppmärksamhet på dem. De tittade på hur olika typer av media, exempelvis animationer och 

bilder, påverkar användares uppmärksamhet, inställning och minne. Studien utfördes genom att 

användarnas ögonrörelser registrerades medan de observerade webbsidor. Efter 60 sekunder ombads 

informanterna fylla i en enkät angående vad de kom ihåg om webbsidans estetiska utformning. Studien 

visade att webbsidor som hade en öppen layout och en omfattande användning av animationer bedömdes 

som mer attraktiva. Utifrån resultaten rekommenderar författarna att bakgrunden ska vara i pastellfärger. 

Studien visade även att användning av animationer bidrog till att fånga användarens intresse.26  

3.4. Första intryck 
Nedan redogör vi för tre studier gällande första intryck. De tar upp hur snabbt en bedömning av en 

webbsida kan göras samt vad som faktiskt bedöms under ett första intryck. 

 

Jakob Nielsen redogör i sin artikel för en studie utförd av Liu med kollegor där de undersökte hur länge 

användare stannar på webbsidor. De kom fram till att tiden som spenderas på en webbsida följer en 

weibullfördelning. En weibullfördelning används för att analysera den tid det tar för en komponent att sluta 

fungera och inom webbdesign kan händelsen att en användare lämnar en webbsida ses som att 

komponenten slutar att fungera.  

 

 
Figur 1. Weibullfördelning av tid spenderad på webbsidor 
 

Studien visar att tiden som spenderas på 99 % av alla webbsidor följer en negativ Weibullfördelning. Detta 

innebär att sannolikheten av att användare lämnar webbsidan tidigt är väldigt stor och att sannolikheten att 

                                                        
26 Sutcliffe. A. Assessing the Reliability of Heuristic Evaluation for Website Attractiveness and Usability, 2001, s. 4 
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de lämnar avtar ju längre tid de spenderar på webbsidan. Den största sannolikheten att användarna lämnar 

webbsidan råder under de första 10 sekunderna.27 

 
I en studie av författarna Lindegaard och hennes kollegor undersöktes användares första intryck på 

webbsidor genom metoden the mere exposure effect. Denna metod går ut på att informanter exponeras för 

webbsidor i 50 millisekunder. De tre experimenten som utfördes i denna studie gick ut på att informanter 

exponerades för 50 webbsidor och ombads göra omdömen rörande uppfattad trovärdighet, uppfattad 

användbarhet och det visuella intrycket.28 Resultaten visade att användare kan göra en bedömning av 

trovärdighet, estetisk utformning och användbarhet efter 50 millisekunders exponering. Vid bedömning av 

trovärdigheten på webbsidor kunde forskarna se att de webbsidor som ansågs mest trovärdiga innehöll 

mycket grafik, hade bra visuell balans, kontrast och en måttlig mängd text. När användare bedömde det 

visuella intrycket av webbsidan visade resultaten att attributen densitet, kontrast och grafik tillsammans 

tilltalade användare mest.29 Författarna menar att den estetiska utformningen tydligt dominerar omdömena 

av trovärdigheten på en webbsida vid första intrycket, före exempelvis upplevd användbarhet. De menar 

även att det första intrycket är kritiskt eftersom användaren utifrån det skapar sig en åsikt om webbsidan 

eller tar ett beslut om efterföljande åtgärd, det vill säga om de ska stanna eller inte. Uppfattningen om 

webbsidan påstår de skapas utifrån intrycket av den estetiska utformningen även om användaren rent 

uttryckligen ombeds att inte bedöma det. Studien pekar på att användaren skapar sig en åsikt för om 

webbsidan är trovärdig eller inte utifrån den estetiska utformningen.30 

 

 

  

                                                        
27 Nielsen J. How Long Do Users Stay on Web Pages? http://www.useit.com/alertbox/page-abandonment-time.html, 
[Hämtad den 2012-12-10] 
28 Lindegaard G. et al, An Exploration of Relations Between Visual Appeal, Trustworthiness and Perceived Usability of 
Homepages, 2011, s. 8 
29 Ibid, s. 18 
30 Ibid, s. 1 
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En annan studie som undersöker första intryck är gjord av D. Robins och J. Holmes. De har undersökt hur 

den estetiska utformningen, vid ett första intryck, påverkar hur snabbt en användare skapar sig en 

uppfattning om en webbsidas trovärdighet samt vilken denna uppfattning blir.31 Informanterna exponerades 

för 42 webbsidor och ombads att så snabbt som möjligt bedöma varje webbsidas trovärdighet. De 42 

webbsidorna bestod av 21 par där varje par hade samma innehåll men olika estetiska utformningar. Den 

ena webbsidan i paret var mer omsorgsfullt formgiven och den andra mindre omsorgsfull formgiven. 

Resultat av studien visade att informanterna gav sitt omdöme om trovärdigheten på en medeltid av 3.42 

sekunder. De flesta gjorde dock omdömet på en medeltid på 2.30 sekunder men en grupp bland 

informanterna tog längre tid på sig, rättare sagt 9.79 sekunder, vilket höjde den totala medeltiden. Studien 

visade även att en användares uppfattning av en webbsidas trovärdighet vid första intrycket ökar om 

webbsidan estetiskt är mer omsorgsfullt formgiven (se figur 2 och 3). 
 

 

Figur 2. Mer omsorgsfullt formgiven        Figur 3. Mindre omsorgsfullt formgiven  

                                                        
31 Robins J. Holmes D. " Aesthetics and credibility in web site design. 
http://www.sciencedirect.com.till.biblextern.sh.se/science/article/pii/S0306457307000568# 2008, s. 389  
[Hämtad den 2012-12-10] 
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4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för vilken metod som använts i studien. Vi har använt oss av strukturerade och semi-

strukturerade intervjuer med tio slumpmässigt valda informanter mellan 20 och 35 år gamla. Informanterna 

ombads observera onlinebutikerna och därefter svara på ett antal frågor, vilket utgjorde den strukturerade 

intervjun. Sedan genomfördes en semi-strukturerad intervju där allmänna såväl som specifika frågor behandlades. 

4.1. Val av metod 
En del tidigare undersökningar som studerar första intryck på webbsidor har utförts med hjälp av 

kvantitativa metoder.32 En metod som ofta har använts är att låta ett högt antal användare studera 

webbsidor och därefter be dem fylla i en enkät. Vi ansåg det intressant att utföra en kvalitativ undersökning 

i form av intervjuer för att få en ny infallsvinkel på ämnet och möjligtvis kunna belysa nya delar av 

kombinationen estetisk utformning och första intryck. 

4.2. Urval av informanter 
I denna studie deltog totalt tio utvalda informanter varav åtta är kvinnor och två är män. De är både arbetande och 

studerande. Åtta av informanterna är uppväxta i Sverige medan två är uppväxta i andra länder. Åldrarna varierade 

mellan 21 och 31. Kriteriet var att informanterna som deltog i studien skulle ha tidigare datorvana. En av 

informanterna var engelsktalande, intervjun översattes då till engelska och informantens svar presenteras i 

resultatdelen på engelska då vi ansåg att en översättning eventuellt skulle missvisa. 

 

Vi valde att begränsa åldern på informanterna till 20-35 år för att vi anser att den åldersgruppen är representativ 

för de utvalda onlinebutikernas målgrupp. De som handlar mest via internet för personligt bruk, enligt Statistiska 

centralbyrån, är även mellan 25-34 år gamla.33  

                                                        
32 Lavie & Tractinsky, What is beautiful is usable, 1999, 
   Sutcliffe A. och Namoune A. Getting the Message Across: Visual Attention, Aesthetic Design and What Users Remember  
2008 
  Lindegaard J. et al An Exploration of Relations Between Visual Appeal, Trustworthiness and Perceived Usability of   
Homepages, 2011 

33 Internetstatistik, 71 procent av svenskarna har handlat via internet, http://www.internetstatistik.se/artiklar/71-procent-av-
svenskarna-har-handlat-via-natet/  
[Hämtad den 2012-12-10] 
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4.3. Urval av onlinebutiker 
Tio onlinebutiker valdes ut baserat på deras estetiska utformning. De delar vi har tagit i beaktning vid detta 

urval är element som finns på webbsidan, placeringen av dessa, färgval, typografi, grafiska element och 

bilder. Fem av onlinebutikerna, som vi kallar grupp 1, innehåller de onlinebutiker som representerar den 

estetiska utformning vi innan studien upptäckt var vanligt förekommande. Onlinebutikerna i grupp 2, det 

vill säga de resterande fem onlinebutikerna, har en estetisk utformning som skiljer sig både inom gruppen 

och gentemot grupp 1. Onlinebutikerna i studien säljer antingen damkläder, herrkläder eller både och. En 

tabell över onlinebutikerna som använts i studien presenteras nedan. 

 

Grupp nr Namn på onlinebutik URL till webbsida 

Grupp 1 Asos www.asos.co.uk 

 Blackmilk www.blackmilkclothing.com 

 Nasty Gal www.nastygal.com 

 Topshop www.topshop.com 

 Urban Outfitters www.urbanoutfitters.com 

   

Grupp 2 Bape www.bape.com 

 BBC Icecream www.bbcicecream.com 

 Krystal Rae www.krystalrae.com 

 Milkcrate www.milkcratenyc.com 

 Supreme www.supremenewyork.com 

 

4.4. Strukturerade och semi-strukturerade intervjuer 

Varje intervju som genomfördes innehöll en strukturerad och en semi-strukturerad del. I den strukturerade delen 

var frågorna bestämda i förväg, inga följdfrågor kunde ställas och informanten erbjöds för varje fråga 

svarsalternativ såsom exempelvis ja, nej eller vet inte. Den semi-strukturerade delen bestod av fördefinierade 

frågor som även följdes upp av följdfrågor.  

 

Intervjuerna utfördes i lugna miljöer såsom hemma hos informanten, i ett bibliotek eller på ett café. Informanten 

fick inför observationen tydliga instruktioner för hur länge onlinebutiken skulle observeras, vilket upplägg 

intervjun hade och vilket scenariot var. Syftet med att ha ett scenario var att ge informanten en uppfattning om 

vad som väntade och göra undersökningen mer verklighetsbaserad. Scenariot som gavs till varje informant inför 

intervjun var: “Du letar efter kläder, skor och/eller accessoarer online. Du har sökt efter olika onlinebutiker på 

internet som säljer modeartiklar och klickar dig in på följande webbsidor”.  
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Den strukturerade delen började med att informanten observerade eller fritt använde en onlinebutik i tio sekunder 

och sedan besvarade åtta frågor angående denna. Detta repeterades för varje onlinebutik. Ordningen som 

onlinebutikerna presenterades i för informanterna var slumpmässig. Samma dator användes för alla observationer. 

Datorn är en Macbook pro med 13” skärm och informanterna ombads använda pekplattan för att navigera på 

webbsidan. När en informant skulle observera en onlinebutik ombads informanten att blunda tills de fick ett 

godkännande att börja observera. När exakt tio sekunder hade passerat uppmanades informanten att åter stänga 

ögonen vartefter onlinebutiken stängdes ner. Detta gjordes för att försäkra att informanten inte tittade på 

onlinebutiken längre än tio sekunder. 

 

Efter att alla tio onlinebutiker hade observerats och de strukturerade intervjuerna genomförts utfördes en semi-

strukturerad intervju med varje informant. Här ställdes de fördefinierade frågorna och vissa av informantens svar 

från den strukturerade intervjun diskuterades. Informanten ombads även jämföra de olika onlinebutikerna mellan 

varandra. 

 

Anledningen till varför vi i studien inledde intervjun med en strukturerad intervju var för att så snabbt som 

möjligt kunna registrera informanternas första intryck av onlinebutiken. Första intrycket var viktigt att registrera 

för att informanternas svar i den semi-strukturerade intervjun inte skulle bli missvisande på grund av att de 

blandade ihop onlinebutikerna med varandra eller att de möjligtvis glömde bort någon. På detta vis kunde vi 

under hela den semi-strukturerade intervjun återgå till informanternas tidigare svar och be dem motivera sina 

aktuella svar i jämförelse med det som de tidigare sagt. 

 

När en fråga ställdes angående en specifik onlinebutik under den semi-strukturerade intervjun kunde informanten, 

om så önskades, snabbt få se onlinebutiken igen. Anledningen till detta var för att säkerställa att informanten 

visste vilken av butikerna intervjufrågan refererade till. Denna återblick varade endast någon sekund och vi gjorde 

bedömningen att detta var ett bättre alternativ än att lita på att informanten kom ihåg rätt eller att vi skulle 

beskriva butiken för dem. Detta ansågs även som acceptabelt eftersom det första intrycket redan var registrerat i 

den strukturerade intervjun.  

 

De delar av intervjuerna som ansågs relevanta transkriberades. Vid avlyssningen av materialet gjordes även 

en bedömning av om informantens kommentar var positiv eller negativ. 

4.5. Metodkritik 
I den strukturerade intervjun frågade vi informanten om de upplevde onlinebutiken som tillförlitlig. Vi 

hade i förväg inte definierat eller förklarat begreppet tillförlitlig för informanten vilket kan ha bidragit till 

skevhet i resultatet. Anledningen till detta är att det är svårt att veta vilken uppfattning informanterna hade 
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av ordet tillförlitlig när de svarade på frågorna i den strukturerade intervjun. I den semi-strukturerade 

intervjun kunde begreppet dock diskuteras fritt och informanterna kunde själva definiera vad de menade 

med tillförlitlighet. Detta kan ha medfört att skevheten, i alla fall i den semi-strukturerade intervjun, 

minskade. 

 

Att intervjuerna som utfördes var semi-strukturerade, det vill säga att de tillåter följdfrågor, kan ha medfört 

att intervjuerna ibland tog olika riktningar. Eftersom endast vissa frågor var specificerade utvanns inte 

exakt samma resultat från alla informanter, även om utgångspunkten var densamma. Det kan ha lett till att 

vissa frågor som ställts under intervjun kan ha formulerats olika vilket i sin tur kan ha bidragit till skevhet i 

resultatet.  

 

En av intervjupersonerna var som tidigare nämnt engelskspråkig. Intervjun med denna informant skedde 

alltså på engelska vilket troligtvis medförde att vissa frågor formulerades annorlunda än för de 

svenskspråkiga deltagarna. Om en fråga felformulerades så kan detta ha återspeglats i informantens svar. 

För att i resultatet undvika skevhet i största mån beslöts det att inte översätta svaren till svenska. 

 

Deltagarna ombads i den strukturerade intervjun att besvara samma frågor efter varje observation. Varje 

fråga upprepades totalt tio gånger per informant vilket kan ha lett till att informanterna kom ihåg, antingen 

medvetet eller omedvetet, vilka frågor skulle ställas. Detta kan ha lett till att de riktat sin uppmärksamhet 

mot specifika element på onlinebutikerna som de i vanliga fall kanske inte skulle lägga märke till. Denna 

risk är särskilt stor i de senare observationerna. Denna felmarginal minskades dock genom att ordningen 

som informanterna observerade onlinebutikerna slumpades fram. 

 

Att slumpa den ordning som onlinebutikerna observerades av informanterna kan ha minskat en eventuell 

skevhet i resultatet som skulle uppstå om följdordningen påverkade deras omdöme. Om följdordningen 

påverkar omdömet har den risken minskats på grund av att alla informanter observerade onlinebutikerna i 

olika ordning. 

 

Informanterna var alla datorvana vilket kan innebära en brist i urvalet. Om någon informant möjligtvis inte 

skulle ha haft datorvana hade möjligtvis ännu en aspekt av uppfattningen om trovärdigheten funnits. Det 

faktum att dock 71 % av alla svenskar har handlat via internet tyder dock på att svenskar i stor utbredning 

är datorvana. Detta innebär att urvalet, trots den potentiella bristen, ändå kan anses vara representativt. 

 

En faktor som kan ha påverkat informanternas första intryck av webbsidorna är huruvida användarna sedan 

innan kände till onlinebutikerna. De har i sådana fall redan fått ett första intryck av webbsidan vilket gör att 

det intryck de får i denna studie inte längre är ett första intryck. Detta förekom i denna studie. Vissa av 

onlinebutikerna som finns med i undersökningen är även etablerade, större företag och varumärken så 
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chansen att användarna sedan innan kände till dem var relativt stor. Om en användare sedan innan var 

positivt inställd till ett företag kan troligtvis deras intryck av webbsidan ha påverkats. Utifrån ett 

psykologiskt perspektiv brukar detta fenomen, som tidigare nämnt, kallas The Halo effect. 

 

Inför varje observation har informanten delgetts ett scenario i vilket de letade efter kläder eller andra 

modeartiklar via en sökmotor. Scenariot kan ha bidragit till att de i förväg skapade sig en förväntan om hur 

webbsidan skulle vara utformad, eftersom de visste att de skulle observera onlinebutiker för just mode. 

Detta kan ha lett till att informanten blev överraskad av vissa onlinebutikers estetiska utformning som inte 

såg ut som han eller hon förväntade sig. Denna överraskning kan ha påverkat deras uppfattning antingen 

positivt eller negativt beroende på deras inställning till överraskningsmoment. Scenariot kan även ha 

medfört att informanterna bedömde onlinebutikerna mer efter sortimentet än den estetiska utformningen. 

Det vill säga om en onlinebutik hade ett sortiment av kläder som upplevdes tilltalande. Forskningspåverkan 

kan även ha förekommit om informanterna upplevde observationen som onaturlig. Motiveringen till varför 

scenariot ändå användes var för att skapa en situation som var verklighetstrogen. Vi anser att detta scenario 

gör observationerna mer verklighetstrogna eftersom vi tror att besök på webbsidor är medvetna val istället 

för slumpmässiga. 
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5. Resultat 
I detta kapitel redogörs resultatet av de tio intervjuerna. Först presenteras de strukturerade intervjuerna som 

utfördes direkt efter observationerna och sedan redogörs resultatet av de semi-strukturerade intervjuerna. 

5.1 Onlinebutikerna 

 
Figur 4: Förstasidan på onlinebutikerna i grupp 1 
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Figur 5: Förstasidan på onlinebutikerna i grupp 2 

 

Gemensamt för onlinebutikerna i grupp 1 är vita bakgrunder och en horisontell navigationsmeny högt upp 

på webbsidan. De har en typografiskt präglad logotyp placerad högt upp till vänster eller i mitten på 

webbsidan och har ett stort utrymme för bilder eller video centralt på förstasidan. Den stora bilden på 

Blackmilk är stillastående medan motsvarande område är ett bildspel på de andra onlinebutikerna. 

 

Onlinebutikerna i grupp 2 skiljer sig både från grupp 1 och internt genom att innehållets placering och utformning 

är annorlunda på respektive onlinebutik. Bakgrund och grafiska element är på vissa av onlinebutikerna 

annorlunda utformade jämfört med motsvarande delar på onlinebutikerna i grupp 1. Placeringen av logotypen och 
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navigationsmenyn varierar och detsamma gäller dess utformning. De stora bilderna på Bape och Milkcrate är 

rörliga animationer. På BBC Icecream rör sig bilden på modellerna åt vänster. 

5.1. Strukturerade intervjuer 
Resultatet av de strukturerade intervjuerna presenteras kvantitativt i fem olika diagram. Svarsantalet uppnår 

dock inte kvantitativt värde vilket medför att ingen större vikt läggs på kvantiteten vid analys och 

diskussion. Svarsresultatet från denna del används som stöd vid analys av resultatet utifrån de semi-

strukturerade intervjuerna. 

5.1.1. Tidigare besök 

Informanterna delgav om de hade besökt onlinebutiken vid ett tidigare tillfälle. 

 

Grupp nr 
 

Namn på 
webbsida 

Antal som besökt 
onlinebutiken tidigare 

Antal som inte besökt 
onlinebutiken tidigare 

Grupp 1 Asos 7 3 
 Blackmilk 2 8 
 Nasty Gal 3 7 
 Topshop 7 3 
 Urban Outfitters 3 7 
    

Grupp 2 Bape 0 10 
 BBC Icecream 0 10 
 Krystal Rae 0 10 
 Milkcrate 0 10 
 Supreme 1 9 

 

Om informanterna hade besökt någon av onlinebutikerna tidigare ombads de även att besvara hur många gånger 

de besökt onlinebutiken. De flesta svarade att de besökt onlinebutiken 1 till 3 gånger tidigare. Undantagen var 

Topshop, Asos, Blackmilk och Urban Outfitters som vissa informanter hade besökt mellan 4 till 10 eller fler än 

10 gånger tidigare. 
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5.1.2. Trovärdighet 

Informanterna delgav om de ansåg onlinebutiken vara tillförlitlig. 

 

Grupp nr Namn på 
webbsida 

Antal som 
ansåg 
onlinebutiken 
vara tillförlitlig 

Antal som inte 
ansåg 
onlinebutiken 
vara tillförlitlig 

Antal som inte 
kunde bestämma 
sig angående 
tillförlitlighet 

Grupp 1 Asos 10 0 0 
 Blackmilk 10 0 0 
 Nasty Gal 9 0 1 
 Topshop 10 0 0 
 Urban Outfitters 9 1 0 
     
Grupp 2 Bape 5 4 1 
 BBC Icecream 8 0 2 
 Krystal Rae 7 3 0 
 Milkcrate 4 5 1 
 Supreme 5 5 0 
 

 

5.1.3. Estetisk utformning 

Deltagarna betygsatte onlinebutikernas estetiska utformning på en skala från ett till fem. Den onlinebutik 

som sammanlagt fick högst betyg var Nasty Gal och den som fick lägst betyg var Supreme. 

 

Grupp nr Namn på webbsida Antal 
betyg 1 

Antal 
betyg 2 

Antal 
betyg 3 

Antal 
betyg 4 

Antal 
betyg 5 

Grupp 1 Asos  1  0  5  4  0 
 Blackmilk  0  0  4  6  0 
 Nasty Gal  0  0  3  4  3 
 Topshop  0  0  5  4  1 
 Urban Outfitters  0  0  6  4  0 
       

Grupp 2 Bape  0  5  3  2  0 
 BBC Icecream  2  3  2  3  0 
 Krystal Rae  0  3  5  1  1 
 Milkcrate  1  4  3  0  2  
 Supreme  3  2  3  1  1 
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5.1.4. Upplevd trovärdighet kopplat till bedömning om estetisk utformning. 

Diagrammen	  nedan	  visar	  relationen	  mellan	  bedömningen	  av	  trovärdigheten	  och	  betygsättningen	  av	  

den	  estetiska	  utformningen.	  Två	  exempel	  visas	  för	  onlinebutikerna	  Asos	  och	  Blackmilk.	  För	  

fullständigt	  resultat	  se	  bilaga	  2.	  

Asos 

 Bedömning av 
trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Ja 4 
Informant 2 Ja 4 
Informant 3 Ja 3 
Informant 4 Ja 4 
Informant 5 Ja 3 
Informant 6 Ja 4 
Informant 7 Ja 3 
Informant 8 Ja 2 
Informant 9 Ja 3 
Informant 10 Ja 4 

Blackmilk 

Informant Bedömning av 
trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Ja 3 
Informant 2 Ja 4 
Informant 3 Ja 4 
Informant 4 Ja 4 
Informant 5 Ja 4 
Informant 6 Ja 3 
Informant 7 Ja 4 
Informant 8 Ja 4 
Informant 9 Ja 3 
Informant 10 Ja 3 

 

5.2. Semi-strukturerade intervjuer 
I detta kapitel redovisas resultatet för de semi-strukturerade intervjuerna. Denna del av intervjun hölls med 

informanten efter den strukturerade intervjun. Deltagarnas kommentarer är här kopplade till kategorierna 

estetisk utformning och trovärdighet.  
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Antalet kommentarer varierade för varje onlinebutik. De onlinebutiker i grupp 1 som fick flest 

kommentarer var Blackmilk och Nasty Gal. I grupp 2 fick Supreme, BBC Icecream och Milkcrate flest 

kommentarer. Av alla onlinebutiker i studien fick Nasty Gal flest kommentarer av positiv karaktär och 

Supreme flest av negativ karaktär. 

5.2.1. Estetisk utformning 

Många informanter uttryckte det som positivt att känna igen den estetiska utformningen på en webbsida. 

Genom denna igenkänning ansåg deltagarna att det gick att skapa sig en uppfattning om hur webbsidan 

fungerar. 

 

”Den här Nelly, och den andra Topshop, dem har samma färger, eller samma 

struktur på något sätt, så, man har det i minnet hur man ska handla” 

 

En informant delgav att det är tråkigt att onlinebutikerna liknar varandra eftersom de då inte är unika. Detta 

påverkade dock inte köplusten hos informanten, om hon ansåg att sortimentet var tilltalande. 

 

Många informanter uttryckte att enkelhet och tydlighet var två viktiga kvalitéer. De ansåg även 

genomgående att en tydlig navigationsmeny, vita bakgrunder och svart text var ett bra sätt att förmedla 

trovärdighet. En annan informant menar att bakgrundsfärgen inte nödvändigtvis behöver vara vit men pekar 

på vikten av en enkel och tydlig navigation. 

 

”Det kanske inte behöver vara vit bakgrund men just bara att det är enkelt att se, 

jag vill bara kunna se direkt här trycker på kontakt här trycker du på 

varuinkorg” 

I sin bedömning av trovärdigheten jämförde ibland informanterna onlinebutikernas estetiska utformning. 

De jämförde då bland annat enkelheten, sortimentet, upplevelsen av besöket och den upplevda 

trovärdigheten. 

 

”Den känns trovärdig just för att den ser ut som Topshop” 

 

Deltagarna hade flera åsikter angående hur en onlinebutik bör vara utformad. En onlinebutik upplevs enligt vissa 

informanter som professionell om bildmaterialet på webbsidan är av hög kvalité. Onlinebutiken bör även ge en 

upplevelse av enkelhet och den bör förmedla information om företaget på förstasidan. På förstasidan var det även 

viktigt för flera informanter att sortimentet presenterades. 
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”För det är ju sådant flöde av grejer på internet hela tiden och sidor och reklam 

och då vill man ändå på nåt sätt bara på förstasidan vill man se okej det här är 

min stil eller det här är inte min stil om man ändå ska bemöda sig att klicka sig 

vidare” 

 

Ännu en anledning till denna presentation av sortimentet på förstasidan är att det möjliggör en upplevd 

relation till webbsidan. Informanterna delgav även att det underlättar deras bedömning av om det som 

presenteras även är det som de eftersöker. 

 

”Det känns ungefär på samma sätt. Jag får ingen relation till sidan sådär det 

känns det är det finns ingen bild som kan typ locka mig och visa ja men det här 

står vi för och det här dem här kläderna kan du köpa här och såhär kan du se ut 

liksom. Det är det jag gillar.” 

 

Trots önskemål om enkelhet i den estetiska utformningen delgavs även vissa önskemål om annorlunda 

estetiskt utformade element. 

 

”Jag gillar enkelhet men enkelhet kan ju bli lite trist alltså bara vitt och en text så 

säger det inte så mycket. Det är ju ganska tunn linje mellan att vara enkelt och 

snyggt, för enkelt brukar inte säga någonting” 

 

En onlinebutik bör vara tydlig och enkel samt innehålla en lagom mängd information. För lite information 

kan få icke godtrogna användare att tvivla på trovärdigheten medan för mycket information kan uppfattas 

som störande och rörigt.  

 

”Asos är så himla tjorvig ibland att hitta på faktiskt. Det är så himla mycket text 

överallt, så den kan vara lite svår. Då tycker jag de andra är mycket bättre.” 

Grupp 1 

Nasty Gal och Blackmilks estetiska utformningar fick endast positiva kommentarer av informanterna. 

Åsikterna om de övriga onlinebutikerna i denna grupp var av både positiv och negativ karaktär.  

 

När informanterna beskrev intrycket utifrån sitt besök på Nasty Gal beskrevs onlinebutikens utformning 

som kvinnlig och ungdomlig. En annan informant beskrev onlinebutiken som intresseväckande och angav 

också en association om målgrupp: 
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”Den [Nasty gal] var ganska såhär intresseväckande, jag fick känslan, att det var 

ungdomskläder” 

 

Informanterna var inom denna grupp genomgående positiva gentemot svart text mot vit bakgrund och 

tydliga kategorier.  

 

”För det första så gillar jag att det är en vit bakgrund och att är svart text. Allting 

är kategoriserat och väldigt tydligt man ser ju exakt. Jag vet var jag ska klicka på 

för att komma till det som jag är intresserad av” 

 

För de flesta onlinebutiker i grupp 1 kommenterade deltagarna även färgvalen och då i en positiv 

bemärkning. För denna grupp nämns även kvalitéer såsom tydlig, luftig, enkel, ren, stilren och ljus i en 

positiv bemärkning.  

 

”Det är den rena designen, tydlig stil, lätt att hitta vad man söker. För det där 

var ju en förstasida och jag behövde inte klicka mig igenom någon ridå för att 

sen klicka mig till kläder. Den hade direkt ytligt jag såg vad jag ska göra jag såg 

att jag kunde hitta det jag ville hitta.” 

 

En estetisk utformning som skapar enkelhet på en onlinebutik bör dock kompletteras med någon intresseväckande 

detalj som en del av utformningen. Några informanter ansåg att Nasty Gals estetiska utformning förmedlade en 

bra balans mellan kvalitéerna enkelhet och intresseväckande. 

”Topshops sida är ganska om man säger såhär steril, den är ju enkel men den 

där [Nasty gal] var enkel med någon liten extra färg. För enkelhet kan ju bli lite 

trist, alltså bara vitt och en text, det säger det inte så mycket. Det är ju ganska 

tunn linje mellan att vara enkelt och att det blir tråkigt” 

Negativa begrepp som återfanns hos informanterna var exempelvis plottrig, otydlig, amatörmässig, för 

enkel, steril och tråkig.   

Grupp 2 

Övergripande åsikter angående den estetiska utformningen varierade. De olika onlinebutikerna fick 

däremot fler negativa kommentarer än positiva. 

  

I positiv bemärkelse uttrycktes kvalitéer som: enkel, tydlig, seriös, välgjord, snygg, intresseväckande, 

nytänkande och inspirerande.  
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I negativ bemärkelse beskrev informanterna onlinebutikerna som: otydlig, för enkel, rörig, plottrig, 

förvirrande och irriterande. Informanterna uttryckte även åsikter om att vissa av butikerna inte såg ut att 

sälja kläder, exempelvis Supreme. 

 

”Den [Supreme] kändes inte som en klädsida tyckte jag” 

 

Alla onlinebutiker inom grupp 2 fick någon kommentar angående avsaknad av information. Det som 

eftersöktes var information om företaget eller om sortimentet. På grund av informationens avsaknad 

uttryckte några informanter att vissa onlinebutikers syfte inte framgick. 

 

”Nej jag tycker inte att den [BBC Icecream] känns tilltalande de känns jag får de, 

den känns inte lika seriös och så att det känns som att jag inte det känns jobbigt 

att behöva leta runt efter information” 

 

Alla informanter upplevde vid något tillfälle dålig läsbarhet på samtliga onlinebutiker inom grupp 2, med 

undantag från BBC Icecream. Den onlinebutik som fick flest kommentarer angående dålig läsbarhet var 

Krystal Rae. Många informanter kommenterade att logotypen högst upp i mitten på webbsidan var svårläst. 

En deltagare var positivt inställd till den estetiska utformningen av webbsidan i övrigt, men menar att den 

begränsade läsbarheten drog ner intrycket. 

 

”Det är så rörigt, liksom alltså jag tycker att den är snygg, jag gillar ju mönster 

och så och jag gillar ju, men det funkar inte för mig när jag inte ser vad det står, 

då blir jag bara irriterad, då finns det ingen formgivning som är snygg om jag 

inte ser vad det står, då tycker jag inte den är snygg. Utan jag måste kunna läsa 

vad det står, så det drog ner” 

 

Deltagarna delgav flera åsikter rörande onlinebutikernas färgval. De ansåg att vissa onlinebutiker hade för 

få färger och andra för många. 

 

”Nej jag tyckte att den [Supreme] var för enkel jag tycker den var tråkig vill ha 

lite mer färg” 

 

En informant sade angående BBC Icecream: 

 

”Ja nej, jag tycker bara att det är för mycket färg, fula färger och konstigt 

mönster som inte hör hemma där” 
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På BBC Icecream, Bape och Milkcrate kommenterade majoriteten av informanterna webbsidornas rörliga 

bilder eller animationer. Animationerna på Bape och Milkcrate bemöttes både positivt och negativt, 

detsamma gäller den rörliga bilden på BBC Icecream. 

 

”Nej men den [Milkcrate] kändes bara irriterande man får en blinkande robot så 

trycker man på den så kommer man till nästa och det var inte särskilt bättre det 

heller” 

 

En annan informant menade att animationerna på Bape och Milkcrate fångade hans uppmärksamhet och 

intresse. Senare uppgav informanten även viljan att besöka onlinebutikerna av denna anledning. 

 

”Yeah, the one of the robot that was speaking [Milkcrate] and the one that I 

didn't even know the name, with the crazy squares [Bape], because I couldn't 

kind of still work out what they were and they caught my attention, the impact 

caught my attention” 

5.2.2. Trovärdighet 

Vissa informanter ansåg att en onlinebutiks vars estetiska utformning är tilltalande även är trovärdig. Andra 

informanter menar att det finns en skillnad mellan att tycka om den estetiska utformningen och att faktiskt 

utföra ett köp från onlinebutiken. 

 

”I don't think that looks gives you a hundred percent, I don't think the looks of a 

website puts me off, of buying, what puts me off of buying is the procedures too 

pay, if they look dodgy I don't like it but, usually I‘ve bought things from very 

dodgy websites and I got the stuff” 

 

Tidigare erfarenhet med andra onlinebutiker är även viktigt för hur godtrogen en användare är. Vissa 

användare verkade mer godtrogna än andra när det kommer till upplevd trovärdighet.  

 

”Ja. Men jag är överlag väldigt jag är överlag inte så. Alltså jag kan beställa typ 

från vad som helst på nätet. Jag är inte så petig när det gäller sådant. Jag köper 

ju massa prylar på ebay och sådär, så jag tycker väl att det mesta är tillförlitligt 

tills den dagen jag blir lurad” 

 

En användare som inte är godtrogen kan dock påverkas av yttre faktorer som positivt påverkar den upplevda 

trovärdigheten. En informant delgav att kännedom om en annan persons positiva erfarenhet av en onlinebutik kan 

göra att hon vågar handla från den. 
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”Om jag visste att jag hade kompisar som hade köpt därifrån eller om jag visste 

att det var någon borgerska eller någon hade köpt därifrån visste att det var 

tillförlitligt annars skulle jag aldrig göra det om inte jag visste det själv” 

 

Informanternas anledningar till vad som gör en webbsida trovärdig varierade. Exempel på deltagarnas 

motiveringar var att de kände igen varumärket och att det fanns tydlig information på webbsidan. Även bra 

navigation och ett professionellt intryck var viktigt för trovärdigheten. 

 

”Trovärdighet är en sida som fångar den här balansen mellan det visuella och 

den innehållsliga överblicken och sen som jag sa i början, smarta kategorier” 

 

Trovärdigheten påverkas negativt av en mängd olika anledningar, som exempelvis att användaren upplever 

att onlinebutiken har dåliga funktioner. Deltagarna delgav bland annat åsikter om att onlinebutiker som 

upplevs som amatörmässiga, omoderna eller ger ett slarvigt intryck är mindre trovärdiga. Vid frågan om 

vad som gör att en webbsida inte upplevs som trovärdig svarade en informant följande: 

 

”Det är väl om den har en omodern design och om webbdesignern inte verkar ha 

koll på vad den gör när dem har gjort sidan, att den inte fungerar 

användarmässigt och alltså att den är slarvigt gjord, att det inte finns någon 

tanke bakom den grafiska profilen osv. Det gör ju, alltså att den är ful, finns inga 

namn, inga sociala medier, den är mörk, vad kan det mer vara ja men att det är 

dålig läsbarhet” 

 

Trovärdigheten påverkas negativt om webbsidan upplevs som rörig och inte direkt förmedlar vad företaget 

säljer. 

 ”Den [Bape] var så rörig eller alltså jag har jag har lite svårt att veta eller det 

och det kanske har med detsamma här med Supreme att jag har svårt att se vad 

de vill förmedla och att det kanske är det som gör att jag inte vet om den är 

tillförlitlig” 

 

Trovärdigheten bedömdes utifrån deltagarnas individuella intryck av den estetiska utformningen. Följande 

kommentarer visar att den individuella uppfattningen om den estetiska utformningen kunde skilja sig: 

 

”Den [BBC Icecream] ser väldigt trovärdig ut för den ser väldigt flashig och dyr ut” 

 

”Den [BBC Icecream] kändes billigt som att dem har ansträngt sig lite för mycket med 
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mönstret och de rullande gubbarna [den rörliga bilden på förstasidan]” 

Som nämnt i teorikapitlet skriver Fogg och kollegor att en av de två viktiga aspekterna för att uppnå 

trovärdighet är att förmedla expertis.34 En informant uppfattade att den estetiska utformningen på Topshop 

var professionell och ansåg det som positivt:  

 

”Den [Topshop] ger lite, jag tycker den ger lite mer proffsigt utseende. Den var 

inte lika, ja den är lite rörig men menyerna känns mer samspelta och sådär, så 

att ja, bättre intryck får jag här” 

 

Informanterna verkade även göra en uppskattning av den tid som lagts ner på att tillverka webbsidan, vilket 

i sin tur verkar bidra till trovärdigheten. 

 

”Ah, juste, det [Milkcrate] var någonting annorlunda från dem andra. Jaa, det är 

för att man ser att de är för att det tar tid, det tar lite tid för att göra, att komma 

på sådana grejer” 

 

En av informanterna sammanfattade observationen på följande vis: 

 

”Jag tror att alla som jag tror har varit mest tillförlitliga det har varit dem som 

varit ganska såhär plain, vita o med svarta menyer, att det har varit liksom 

väldigt ordning och reda om man säger så. När det är väldigt skrikigt och mycket 

färger o så tror jag bara att det är liksom som ett skämt bara, eller då tror jag 

inte så mycket på det. Så att det är liksom att det ska se professionellt ut tror jag.” 

                                                        
34 Fogg BJ M. et al, What Makes Web Sites Credible? A Report on a Large Quantitative Study, 2001, s. 61 
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6. Analys och diskussion 
Följande diskuteras och analyseras resultaten utifrån hypoteserna och teorin. 

6.1. Grupp 1, grupp 2 och estetiska dimensioner 
Lavie & Tractinsky såg i sin studie två dimensioner av användares uppfattning av den estetiska 

utformningen av webbsidor. De namngav dessa dimensioner som klassisk estetisk dimension och 

uttrycksfull estetisk dimension.35 De onlinebutiker vi använt i denna studie kan kopplas till dessa två 

dimensioner. I informanternas beskrivning av grupp 1 förekom ofta kvalitéer såsom enkel, stilren och tydlig 

vilka även överensstämmer med den klassiska estetiska dimensionen. Till den uttrycksfulla estetiska 

dimensionen kan grupp 2 kopplas. Angående grupp 2 delgav informanter kvalitéer såsom nytänkande, 

intresseväckande och annorlunda vilket överensstämmer med definitionen för den uttrycksfulla estetiska 

dimensionen. Dessa kopplingar är viktiga utgångspunkter för den resterande delen av analysen och 

diskussionen. 

6.2. Igenkänning av den estetiska utformningen 
Resultatet av studien tyder på att den estetiska utformningen av grupp 1 tilltalar en bredare målgrupp än 

grupp 2. Vid bedömningen av den estetiska utformningen betygsattes majoriteten av onlinebutikerna i 

grupp 1 med ett betyg mellan 3 och 5, medan betygen för grupp 2 var spridda över hela skalan. Resultatet 

av betygsättning för grupp 1 kan bero på att den estetiska utformningen av grupp 1 är mer förekommande, 

vilket får konsekvenser för trovärdigheten då användarens bedömning påverkas av sina tidigare 

erfarenheter. Alltså blir igenkänningsfaktorn en viktig komponent för trovärdigheten.  

 

Det spridda resultatet för grupp 2 tyder på att användare bedömer utifrån personliga preferenser. En 

användare kan ha en förväntan på hur en estetisk utformning av en onlinebutik som säljer mode ser ut. Den 

förväntan lever inte upp till den estetiska utformningen av onlinebutikerna i grupp 2. Detta innebär å ena 

sidan en ökad risk för lägre trovärdighet, men å andra sidan en högre möjlighet för positiva värden såsom 

nyskapande. 

 

Sutcliffe A. rekommenderar att utforma en webbsida i pastellfärger.36 I vår studie däremot delgav många 

informanter att de föredrar vit bakgrund och svart text. Denna motsättning kan tyda på att en annan estetisk 

utformning, än vad forskarna rekommenderar, är önskvärd för just onlinebutiker inom mode. 

Motsättningen skulle kunna bero på att onlinebutiker inom mode har ett visuellt sortiment som med fördel 

                                                        
35 Lavie & Tractinsky, Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites, 2003 s. 292 
 
36 Sutcliffe. A. Assessing the Reliability of Heuristic Evaluation for Website Attractiveness and Usability, 2001, s. 4 



 34 

presenteras mot vit bakgrund. En annan anledning kan vara igenkänning. Det är möjligt att informanterna 

är vana vid vit bakgrund på onlinebutiker vilket gör att de föredrar vitt framför någon annan färg. Det är 

även möjligt att de förknippar vit bakgrund och svart text med en webbsida som de tycker om och använder 

ofta. En informant uttryckte dock att det inte är den vita bakgrunden som är det viktiga, utan känslan av 

enkelhet och tydlighet som en vit bakgrundsfärg skapar. Det skulle innebära att användare eftersöker 

enkelhet på onlinebutiker, vilket många anser återspeglas i vit bakgrund. Endast enkelhet verkar dock inte 

vara tillräckligt för att tilltala flertalet användare. En informant delgav att det behövs någon unik detalj i 

den estetiska utformningen för att komplettera enkelheten och göra webbsidan mer tilltalande. 

 

En hypotes vi hade inför denna studie var att igenkänning av en onlinebutiks estetiska utformning påverkar 

trovärdigheten positivt. Karvonen menar att de två kulturella grupperna hon undersökt, finländare och 

svenskar, förknippade en stilren och enkel estetisk utformning med trovärdighet.37 Utifrån resultatet av vår 

studie kan vi se indikationer på att både vår hypotes och Karvonens teori stämmer. En anledning är att 

onlinebutikerna i grupp 1, som kopplas till klassiska estetiska dimensionen, i större utsträckning ansågs 

trovärdiga än de i grupp 2, som kopplas till den uttrycksfulla estetiska dimensionen. En annan anledning är 

att många informanter medgav att de tidigare hade besökt Asos och Topshop, vilka alla bedömde var 

tillförlitliga. En informant delgav även att hon bedömde en av onlinebutikerna som trovärdig just eftersom 

den såg ut som Topshop. Något som dock kan motsäga hypotesen är att alla informanter ansåg att 

Blackmilk var tillförlitlig, trots att endast två personer hade besökt den tidigare. Detta skulle kunna betyda 

att en estetisk utformning av Blackmilks karaktär är tilltalande och förtroendeingivande. En möjlig 

anledning till varför den är tilltalande kan vara igenkänningsfaktorn men det kan även vara att den estetiska 

utformningen i sig är tilltalande. Det faktum att vi dock kan se att trovärdigheten på onlinebutikerna 

bedöms i relation till andra onlinebutiker pekar på igenkänning. Den estetiska utformningen av Blackmilk 

är dessutom lite annorlunda från övriga onlinebutiker i grupp 1 om man ser till exempelvis 

navigationsmenyn. Det skulle kunna vara den unika detalj som en av informanterna delgav gjorde 

webbsidan mer tilltalande. Utifrån dessa resultat kan vi se en antydan på att igenkänning av en onlinebutiks 

estetiska utformning påverkar trovärdigheten positivt. 

6.3. Enkel och stilren estetisk utformning 
En av hypoteserna inför studien var att en enkel och stilren estetisk utformning förmedlar trovärdighet. Det 

faktum att onlinebutikerna i grupp 1 i stor utsträckning ansågs vara trovärdiga visar på hypotesens validitet. 

Denna hypotes säger dock ingenting om vilken utformning som inte uppfattas som trovärdig. En stor del av 

informanterna uppfattade även onlinebutikerna i grupp 2 som tillförlitliga. Detta tyder på att andra 

utformningar än just en enkel och stilren sådan förmedlar trovärdighet. En av informanterna delgav att 

enkelhet och tydlighet på en webbsida förmedlar trovärdighet, vilket visar på hypotesens validitet. Hon 

                                                        
37 Karvonen K. The beauty of simplicity, 2000 
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delgav även att hon lämnar webbsidor om hon inte anser att de är enkla att använda. Detta pekar på att det 

även är viktigt att onlinebutiken upplevs som användbar vid ett första intryck. De Angeli med kollegor 

menar att användare kan acceptera dålig användbarhet om de finner den estetiska utformningen på 

webbsidan tilltalande.38 Detta skulle i sådana fall innebära att användbarheten på en onlinebutik inte 

behöver vara så hög om användaren anser att den estetiska utformningen är tilltalande. Om den estetiska 

utformningen inte upplevs som tilltalande finns dock risken att användaren troligtvis lämnar onlinebutiken 

tidigt. Vid ett första intryck påverkar alltså användarens uppfattning om användbarheten hennes intryck av 

onlinebutiken. Lavie & Tractinsky visade i sin studie en koppling mellan upplevd användbarhet och den 

klassiska estetiska dimensionen.39 Detta kan vara en möjlig förklaring till varför grupp 1 i större 

utsträckning än grupp 2 uppfattades som trovärdig. 

 

Studien av De Angeli och hans kollegor visar däremot att användare föredrar olika estetiska utformningar 

på webbsidor beroende på vilket syfte de har för besöket. De såg att webbsidor utformade enligt en klassisk 

estetisk dimension föredrogs i ett seriöst syfte och webbsidor utformade enligt den uttrycksfulla estetiska 

dimensionen föredrogs i ett mer lekfullt syfte.40 Om användarens intention med besöket på en onlinebutik 

är att utföra ett köp kan syftet rimligtvis betraktas som seriöst. Är användarens intention däremot att endast 

ta del av sortimentet skulle syftet kunna ses som lekfullt. Beroende på informanternas uppfattning om 

besöket på onlinebutikerna borde möjligtvis någon grupp ha föredragits framför den andra. Grupp 1 borde 

ha föredragits om informanterna uppfattade syftet som seriöst och grupp 2 om de uppfattade det som 

lekfullt. Betygsättningen av den estetiska utformningen tyder på att grupp 1 föredrogs framför grupp 2. Det 

innebär i sådana fall att de flesta informanterna uppfattade syftet med besöken på onlinebutikerna som 

seriöst, vilket även det kan vara en förklaring till varför grupp 1 verkade föredras. 

6.4. Vikten av en tilltalande estetisk utformning 
En användare behöver inte uppleva en onlinebutik som estetiskt tilltalande för att hon ska bedöma den som 

trovärdig. Detta kan ses i kopplingen mellan trovärdigheten och betygsättningen av den estetiska 

utformningen. Det resultat som tydligast stödjer denna teori är att en informant betygsatte en butik med en 

etta, men ansåg den fortfarande vara trovärdig. Teorin stöds även av att en användare betygsatte en 

onlinebutik, som hon bedömde som icke tillförlitlig, med en fyra. Användares värdering av den estetiska 

utformningen är alltså inte avgörande för deras uppfattning om trovärdigheten. Vår hypotes, att en 

onlinebutik som upplevs som estetiskt tilltalande av användaren också uppfattas som trovärdig, visade sig 

alltså vara felaktig. Resultatet visar istället att en tilltalande estetisk utformning inte står centralt för en 

onlinebutik, utan att trovärdigheten istället bedöms utifrån ett flertal olika komponenter. Vissa informanter 

                                                        
38 De Angeli A. et al, Interaction, Usability and Aesthetics: What Influences Users’ Preferences? 2006, s. 278 
39 Lavie & Tractinsky, Assessing dimensions of perceived visual aesthetics of web sites, 2003 s. 286 
40 De Angeli A. et al, Interaction, Usability and Aesthetics: What Influences Users’ Preferences? 2006 s. 279 
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delgav exempelvis åsikten att betalningssystemet är viktigare för trovärdigheten än den estetiska 

utformningen.  

 

Beatty med kollegor påstår att bedömningen av trovärdigheten kan göras utifrån antingen den kognitiva 

eller den emotionella tilliten. Användaren kan alltså antingen ta ett rationellt beslut angående 

trovärdigheten eller ett beslut baserat på känslor.41 I vår studie såg vi att trovärdigheten på en onlinebutik 

inom mode övervägande bedöms ur den emotionella aspekten av tillit. Att informanter delgav kommentarer 

såsom att de ansåg att en onlinebutik var trovärdig eftersom den såg flashig och dyr ut visar på att butikerna 

bedöms ur den emotionella aspekten. Att trovärdigheten även bedömts ur en kognitiv aspekt kan ses genom 

att en informant delgav att andra personers positiva erfarenheter med den onlinebutiken medför att hon 

vågar handla från den. Vår studie visar därför att de känslor som onlinebutiken väcker påverkar 

trovärdigheten. Dessa känslor kan väckas utifrån funktioner eller dylikt men de borde även väckas utifrån 

den estetiska utformningen. Detta visar att den estetiska utformningen fortfarande är viktig för 

trovärdigheten och att det endast är användarens värdering av den som inte har någon betydelse. 

6.5. Övrig påverkan  
Vi har fastställt att den estetiska utformningen påverkar trovärdigheten men att användaren inte behöver 

värdera den positivt. Vi har även sett att igenkänning är en viktig faktor för bedömningen av trovärdigheten. 

Informanterna delgav dock ytterligare faktorer som bidrar till trovärdigheten, vilka presenteras nedan. 

 

Informanterna delgav att de upplever en onlinebutik som trovärdig om den förmedlar professionalitet. Fogg 

talar om tillförlitlighet och expertis som två viktiga aspekter för trovärdighet.42 Vår studie visar genom 

kommentarer som exempelvis professionell att expertis, vid första intrycket, upplevs genom den estetiska 

utformningen. Författarna såg i sin studie att användare ansåg webbsidor som trovärdiga om de ansåg att de 

ingav en verklighetskänsla, om de var enkla att använda, tillförlitliga eller anpassningsbara. De såg även 

att reklaminslag och amatörism var negativt för trovärdigheten.43 Även i vår studie uttryckte informanterna 

amatörism i negativ bemärkning. Informanterna verkade uppleva expertis bland annat genom att de ansåg 

onlinebutiken som välgjord. Att onlinebutiken var välgjord upplevdes i sin tur flera sätt, exempelvis genom 

en upplevelse av att mycket arbete lagts ner på den estetiska utformningen. Tillförlitlighet, enligt Fogg med 

kollegor, har att göra med en upplevelse av att något är välvilligt inställt, sanningsenligt, objektivt eller 

moraliskt.44 Att informanterna upplevt vissa av dessa kvalitéer kan ses genom kommentarer om hur enkelt 

det var att hitta det de sökte. Att lätt hitta det de söker kan rimligtvis medföra att informanterna uppfattar 

onlinebutiken som välvilligt inställd och sanningsenlig. 

                                                        
41 Beatty P. et al Consumer Trust in E-Commerce Web Sites: A Meta-Study, Vetenskaplig artikel, University of Alberta, 2011 
42 Fogg BJ M. et al, What Makes Web Sites Credible? 2001 s.62 
43 Ibid s.61 
44 Ibid s.62 
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En av hypoteserna inför studien var att grafik, såsom bilder och animationer, bör delge information om 

exempelvis sortimentet. Detta för att inte skapa irritation som påverkar trovärdigheten negativt. 

Animationerna på Bape och Milkcrate är endast grafiska och visar inte sortimentet, vilket enligt vår 

hypotes skulle innebära att de uppfattas negativt av informanterna. Informanterna delgav dock både 

positiva och negativa kommentarer angående animationerna. De delgav kommentarer såsom att 

animationerna fångade uppmärksamheten och var inspirerande men även irriterande och syfteslösa. Detta 

innebär att grafiska element inte nödvändigtvis behöver ha ett tydligt ändamål. Det är däremot viktigt att 

notera att detta endast upplevs som positivt för vissa informanter. Andra uppfattade animationen som 

irriterande, vilket kan ha påverkat deras bedömning av resten av onlinebutiken. 

 

Ännu en aspekt som påverkar trovärdigheten verkar vara läsbarhet. Läsbarheten av logotypen på Krystal 

Rae väckte irritation hos vissa informanter. När en informant ombads delge vad hon anser sänker 

trovärdigheten på en onlinebutik sade hon även att det är just dålig läsbarhet. Vi har tidigare fastställt att 

informationen på en onlinebutik är viktig och genom detta resultat kan vi även fastställa vikten av 

läsbarheten. 

 

Resultatet av vår studie kan möjligtvis antyda att användare med låg generell tillit upplever 

informationsutbudet som tillräckligt på onlinebutikerna inom grupp 1 och som otillräckligt inom grupp 2. 

Beatty med kollegor påstår att viss information kan tolkas olika beroende på användarens mängd generella 

tillit.45 Detta innebär att användare önskar ta del av olika mängd information när de besöker en webbsida. I 

vår studie delgavs en avsaknad av information för grupp 2, men inte för grupp 1, vilket stöder påståendet. 

Det faktum att inte alla informanter påpekade avsaknad av information visar även att både låg och hög 

generell tillit fanns hos informanterna. 

6.6. The halo effect 
Många forskare har tidigare nämnt ett förekommande bias inom utvärderingar av estetisk utformning och 

användbarhet på webbsidor som kallas the halo effect. När användare ombes utvärdera estetisk utformning 

och användbarhet på webbsidor kan fenomenet orsaka skevhet i resultaten. The halo effect kan troligtvis ha 

förekommit i denna studie genom att informanter sedan tidigare varit bekanta med något eller några av 

företagen. Det kan ha bidragit till att informanten, vid sin bedömning av den estetiska utformningen, sett 

onlinebutiken som mer attraktiv på grund av tidigare erfarenheter eller inställning till företaget. Detta kan i 

sin tur ha påverkat informantens bedömning av webbsidans trovärdighet. Informanterna ansåg exempelvis 

att onlinebutikerna i grupp 1 påminde om varandra. Vissa informanter ansåg att detta var positivt, både 

gällande utformning men också användning, medan andra ansåg att det kunde bli tråkigt. Det är dock svårt 

att veta varför vissa av informanterna ansåg denna likhet som positiv. Det är möjligt att vissa användare 

                                                        
45 Beatty P. et al, Consumer Trust in E-Commerce Web Sites: A Meta-Study, 2011, 
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uppskattar en viss igenkänning och anser att det förenklar deras vistelse på webbsidan. Att vissa 

onlinebutiker då liknar varandra medför att de inte behöver lära sig förstå och använda nya webbsidor, utan 

att de kan applicera sina tidigare erfarenheter på detta besök.  

 

Något som även tyder på att the halo effect kan ha förekommit i denna studie är uttalanden från informanter 

angående användbarheten på onlinebutikerna. Eftersom informanterna endast vistades på onlinebutikerna i 

10 sekunder borde de rimligtvis inte hunnit använda webbsidan så pass mycket att de kan uttala sig om den 

faktiska användbarheten. Att användbarhet ändå utvärderas tyder på att tidigare erfarenheter med 

onlinebutiker appliceras på dessa besök.
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7. Slutsats 

Vi kan i vår studie se att igenkänning av den estetiska utformningen är en viktig faktor för användarens 

upplevda trovärdighet. Övergripande har vi sett att igenkänning av den estetiska utformningen påverkar 

trovärdigheten positivt. Vi såg även indikationer på att den estetiska utformningen av grupp 1 tilltalar en 

bredare målgrupp än grupp 2. Vi kan därför dra slutsatsen att en estetisk utformning som är mer 

förekommande kan ses som fördelaktig utifrån ändamålet att förmedla trovärdighet.  

 

Studien visar även att trovärdighet förmedlas genom en enkel och stilren estetisk utformning. Alla 

onlinebutiker i studien ansågs dock av någon informant som trovärdig vilket visar att olika estetiska 

utformningar kan uppfattas som trovärdiga. Trovärdigheten på onlinebutiker inom mode påverkas positivt 

av att användaren upplever onlinebutiken som exempelvis användbar eller professionell. Beroende på 

användarens mängd generella tillit46 kan trovärdigheten påverkas negativt av en uppfattning om bristande 

mängd delgiven information. Dålig läsbarhet kan också ha en negativ inverkan. 

 

En viktig upptäckt är att användare inte behöver uppfatta onlinebutiken som estetiskt tilltalande för att anse 

den vara trovärdig. Trovärdigheten påverkas dock av de känslor som väcks hos användaren utifrån besöket 

och den estetiska utformningen. 

 

  

                                                        
46 Beatty P. et al, Consumer Trust in E-Commerce Web Sites: A Meta-Studysid, 2011 
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8. Fortsatta studier 
Vi har i denna studie kunnat se indikationer på hur den estetiska utformningen påverkar trovärdigheten. I 

framtida studier skulle det vara intressant att kartlägga vilka element som påverkar trovärdigheten och på 

vilka sätt de påverkar. Det skulle även vara intressant att se hur dessa element sedan bör formges för att 

förmedla trovärdighet, givet ett övergripande syfte – exempelvis lekfullt. Den estetiska utformningen 

påverkar dock inte endast trovärdigheten utan även många andra aspekter av användarens bedömning av 

onlinebutiken. Vi har sett att användare gör en bedömning av exempelvis användbarhet genom estetisk 

utformning. Detta gör att det skulle vara intressant att se vilka fler aspekter av användarens bedömning som 

påverkas av den estetiska utformningen. Utifrån ett sådant resultat skulle en webbdesigner eventuellt få nya 

perspektiv att ta hänsyn till i sin utformning av en onlinebutik inom mode.  

 

Det skulle även vara intressant att undersöka om användarnas intryck av onlinebutikerna förändras vid 

olika tidsintervall. Vi har sett att en bedömning av trovärdigheten kan göras på tio sekunder och forskare 

innan oss har sett att bedömningen kan göras på 50 millisekunder. Detta gör det intressant att se om 

bedömningen förändras över tid och möjligtvis även vad det är som gör att bedömningen förändras. 

 

En annan intressant aspekt skulle vara att sätta ett etnicitetsperspektiv på vår undersökning för att se om 

etnicitet påverkar användarens uppfattning om trovärdigheten. Två av informanterna i vår studie är inte 

uppvuxna i Sverige men vi lade inget fokus på att jämföra deras svar med svaren från dem som är 

uppvuxna i Sverige. Karvonen påstod att svenskar och finländare föredrar en enkel och stilren utformning 

vilket gör etnicitetsperspektivet intressant. 

 

Vi har i denna studie inte tagit med företagets varumärke som en aspekt på uppfattningen om 

onlinebutikerna. Varumärken är riktade mot olika målgrupper vilket förmodligen medför att de uppfattas 

olika av användare inom målgruppen och utanför målgruppen. Detta gör det intressant att undersöka 

varumärkets påverkan på användarens bedömning av onlinebutiken. I en sådan undersökning kan både 

målgruppens åsikt tas upp samt andra användares, som inte ingår i målgruppens åsikter. Detta för att 

exempelvis se om målgruppsanpassning är positivt, negativt eller om det inte har någon påverkan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjufrågor 
1.1 Strukturerad intervju  
 
1. Har du besökt webbsidan förut?  
 
2. Om ja, hur många gånger har du besökt webbsidan förut?  
    (1-3, 4-10, 10 eller fler) 
 
3. Vad heter företaget/organisationen/personen som har webbsidan? 
 
4. Vad var det första du lade märke till på webbsidan?  
 
5. Vad var det första du klickade på?  
 
6. Upplever du webbsidan som tillförlitlig?  
 
7. Vad tycker du om webbsidans utformning/utseende?  
    1-5 
1.2 Semistrukturerad intervju 

1. Vad heter du? 

2. Hur gammal är du? 

3. Vad jobbar du med/gör? 

4. Handlar du modeartiklar online? 

5. Varifrån brukar du då handla ifrån? 

6. Vad anser du kan vara viktiga faktorer för en onlinebutiks trovärdighet? (vad gör att du litar på en sida?) 

7. Om du ska handla kläder/skor/accessoarer via en onlinebutik, vad är viktiga egenskaper som den sidan bör 
erhålla för att du ska genomföra ett köp? 

8. Vad gör att du återvänder till en onlinebutik inom mode? 

9. Vilka onlinebutiker inom mode besöker du oftast? (Vad är fördelaktigt med just de sidor du brukar besöka ofta) 

10. Är det någon av sidorna som du fastnade för och vill besöka igen? (Varför?)   

Följande: Onlinebutikerna jämförs utifrån svarsresultat, informanterna ställs frågor angående svar som getts 
utifrån den strukturerade intervjudelen. Jämförelse sker utifrån intrycket av de estetiska utformningar, upplevd 
trovärdighet etcetera.  

11. Varför upplevde du den webbsidan som tillförlitlig? Varför inte? 

12. Om det är någon webbsida du besökt tidigare är det någon skillnad mellan din åsikt om webbsidan från första 
gången du besökte den och nu? 
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13. Varför tycker du att webbsidan är estetiskt tilltalande eller inte? 

14. Känns det som att webbsidan är enkel att använda? Varför? Varför inte? 

15. Vad får du för känsla av webbsidan? Vad gör den för intryck på dig? 

16. Finns det någon speciell faktor som gör en sida mindre trovärdig? 
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Bilaga 2 – Resultat.  

Koppling mellan trovärdighetsbedömning och betygsättningen av den estetiska utformningen. 

Nasty Gal 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Ja 4 
Informant 2 Ja 5 
Informant 3 Vet inte 3 
Informant 4 Ja 4 
Informant 5 Ja 5 
Informant 6 Ja 4 
Informant 7 Ja 4 
Informant 8 Ja 5 
Informant 9 Ja 3 
Informant 10 Ja 3 
	  

Topshop 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Ja 3 
Informant 2 Ja 4 
Informant 3 Ja 4 
Informant 4 Ja 5 
Informant 5 Ja 3 
Informant 6 Ja 3 
Informant 7 Ja 4 
Informant 8 Ja 3 
Informant 9 Ja 3 
Informant 10 Ja 4 
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Urban Outfitters 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Ja 3 
Informant 2 Ja 3 
Informant 3 Ja 4 
Informant 4 Nej 4 
Informant 5 Ja 4 
Informant 6 Ja 3 
Informant 7 Ja 3 
Informant 8 Ja 4 
Informant 9 Ja 3 
Informant 10 Ja 3 
	  

Bape 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Ja 3 
Informant 2 Ja 2 
Informant 3 Nej 3 
Informant 4 Nej 2 
Informant 5 Vet inte 4 
Informant 6 Nej 2 
Informant 7 Ja 4 
Informant 8 Ja 2 
Informant 9 Nej 3 
Informant 10 Ja 2 
	  

BBC Icecream 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Ja 3 
Informant 2 Ja 2 
Informant 3 Ja 4 
Informant 4 Ja 4 
Informant 5 Ja 2 
Informant 6 Ja 1 
Informant 7 Ja 2 
Informant 8 Ja 3 
Informant 9 Ja 1 
Informant 10 Ja 4 
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Krystal Rae 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Nej 2 
Informant 2 Ja 4 
Informant 3 Nej 2 
Informant 4 Nej 2 
Informant 5 Ja 5 
Informant 6 Ja 3 
Informant 7 Ja 3 
Informant 8 Ja 3 
Informant 9 Ja 3 
Informant 10 Ja 3 
	  

Milkcrate 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Nej 2 
Informant 2 Nej 2 
Informant 3 Nej 3 
Informant 4 Ja 5 
Informant 5 Ja 3 
Informant 6 Nej 2 
Informant 7 Nej 2 
Informant 8 Ja 1 
Informant 9 Ja 5 
Informant 10 Nej 3 
	  

Supreme 
 
Informant Bedömning av 

trovärdighet 
(ja, nej, vet inte 

Betygsättning av 
estetisk utformning 
(1–5) 

Informant 1  Nej 2 
Informant 2 Ja 3 
Informant 3 Nej 1 
Informant 4 Nej 4 
Informant 5 Nej 3 
Informant 6 Nej 1 
Informant 7 Ja 2 
Informant 8 Ja 1 
Informant 9 Ja 5 
Informant 10 Ja 3 
 


