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ABSTRACT 
As e-commerce increases, customers’ buying habits are affected. 

This has in turn led to changed sales behavior for companies. 

Building trust towards customers is fundamental, as increased 

credibility not only eliminates the feeling of uncertainty but also 

contributes to an increased purchase intent. In order to build trust, 

it is fundamental to understand the importance of the website’s 

quality and design. In this paper, we look more closely at the 

product page, as we believe that it is one of the most important 

pages in an online store. The purpose of this essay is to contribute 

to increased knowledge on how the layout and content shaping 

increases or decreases user trust on an e-commerce platform. To 

be able to determine whether the placement of graphic compo-

nents such as product title, product price, purchase button and 

navigation menu are of importance, we ask the question: Does the 

placement of graphic components on an online web shop affect 

user trust? The concept of trust is defined on the basis of initial 

trust, where a potential customer assesses the credibility based on 

superficial factors. When the customer is willing to rely on and 

carry out a purchase in an online store, they are thereby willing to 

take risks. To be able to answer this, a survey was conducted with 

27 participants. In the survey, the participants then ranked proto-

types, in which the placement of the graphic components varied. 

Participants ranked the prototypes according to both trust and 

confidence due to the risk of interpretation differences of the con-

cept of trust. The results showed, despite the small number of par-

ticipants, that the placement of graphical components likely has 

an effect on perceived trust. 
 

SAMMANFATTNING.  

I takt med att e-handeln ökar så påverkas kundernas köpvanor. 

Detta har i sin tur lett till att företagens säljbeteende har föränd-

rats. Att bygga upp förtroende gentemot kunder är grundläggande 

eftersom en ökad trovärdighet inte bara eliminerar känslan av osä-

kerhet utan även bidrar till en ökad köpintention. För att kunna 

bygga upp förtroende så gäller det att förstå vikten av webbplat-

sens kvalitet och utformning. I denna uppsats tittar vi närmare på 

produktsidan, då vi anser att det är en av de viktigaste sidorna på 

en webbutik. Syftet med denna uppsats är att bidra med ökad kun-

skap om hur layout och formgivning av innehåll ökar eller mins-

kar kundens förtroende till en webbutik. För att kunna identifiera 

huruvida placeringen av grafiska komponenter såsom produktti-

tel, produktpris, köpknapp och navigationsmeny har någon bety-

delse ställer vi frågan: Påverkar placeringen av grafiska kompo-

nenter på en e-handelsplattform kunders förtroende? Begreppet 

förtroende definieras utifrån det initiala förtroendet, där en poten-

tiell kund bedömer trovärdigheten baserat på ytliga faktorer. Då 

kunden är villig att lita på och genomföra ett köp på en webbplats 

och därmed villig att ta risker. För att kunna besvara detta genom-

fördes en enkätstudie med 27 deltagare. I enkäten fick testdelta-

garna sedan rangordna prototyper där placeringen av de grafiska 

komponenterna varierats. Deltagarna fick rangordna prototyperna 

efter både förtroende och tillit på grund av risken med tolknings-

skillnader av begreppet förtroende. Resultatet visade, trots det 

låga antalet deltagare, att förflyttningen av komponenterna tro-

ligtvis har en påverkan på upplevt förtroende. 

 

Nyckelord 
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1. INTRODUKTION 
Sverige är ett av de länder i Europa där e-handeln är som mest 

utbredd och 2017 kom 21 % av svenska företags omsättning från 

e-handel [7]. Det är inte bara kundernas köpvanor som har påver-

kats utan den ökande e-handeln har även gjort så att företagens 

säljbeteende har förändrats. Att bygga upp förtroende gentemot 

kunder är grundläggande eftersom en ökad trovärdighet inte bara 

eliminerar känslan av osäkerhet utan även bidrar till en ökad köp-

intention [11].  

 

För att företag ska lyckas i en konkurrensutsatt bransch och sam-

tidigt bygga upp kundens förtroende så gäller det att förstå vikten 

av webbplatsens kvalitet och utformning. Utöver trygghetstämp-

lar och kända varumärken så är även grafiska element som färger, 

bilder, navigering och typsnitt betydelsefulla för skapande av 

kundens förtroende [6, 8, 12].  

 

När en kund väl bestämt sig för att köpa en vara är det vanligt att 

de genom prisjämförelsetjänster som Prisjakt eller Pricerunner 

söker efter vilken e-handelsplats som har den billigaste produkten 

[10]. Där blir de i sin tur hänvisade direkt till olika företags pro-

duktsidor. Detta i sin tur betyder att produktsidan är en viktig del 

av en webbsida, dels för att skapa förtroende hos nya kunder och 

dels för att bibehålla förtroende hos befintliga kunder. 

 

Huruvida kunder upplever en webbplats trovärdig beror på flera 

olika faktorer. Studier visar att den visuella utformningen på en 

webbplats har en mycket stor betydelse [6]. Något som vi därför 

tror kan ha betydelse för kundens förtroende är placeringen av de 

grafiska komponenterna på produktsidan som produkttitel, pro-

duktpris, köpknapp och navigationsmeny. Vi har därför valt att 

studera på produktsidan av webbplatsen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
1.1.1 Syfte 
Genom att identifiera huruvida placeringen av grafiska kompo-

nenter såsom produkttitel, produktpris, köpknapp och navigat-

ionsmeny har någon betydelse hoppas vi kunna bidra med ökad 

kunskap om hur layout och formgivning av innehåll ökar eller 

minskar kundens förtroende till en webbutik.  

 



 

1.1.2 Frågeställning 
Påverkar placeringen av grafiska komponenter på en e-handels-

plattform kunders förtroende? 

 

1.2 Avgränsningar 
Till skillnad från tidigare studier [6, 8, 12] inom området, som 

undersöker flera aspekter, kommer vi endast undersöka hur just 

placeringen av grafiska komponenter påverkar upplevt förtroende 

för en webbplats med e-handel. Vi kommer därför inte ändra på 

de grafiska komponenternas storlek, form eller innehåll. Vi kom-

mer heller inte använda oss av kända logotyper eller symboler för 

att minimera risken för snedvridning, då dessa skulle kunna på-

verka det upplevda förtroendet hos testdeltagaren.  

 

Av alla de köp som genomförs i Sverige, sker 30% via Internet. 

Av dessa 30% utförde 56% sina köp med hjälp av en persondator 

[15]. Därför kommer vi endast att titta på en webbplats anpassad 

för en persondator med bildformat 16:9 och en skärmupplösning 

på 1920x1080, som är den vanligaste skärmupplösningen i Sve-

rige [16]. Eftersom hemelektronik är den varukategori där störst 

summa pengar i månaden spenderas av e-handelns kunder [15] 

har vi valt att endast titta på dessa e-handelsplatser. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Förtroende och trovärdighet 
Förtroende är en av de viktigaste komponenterna för att skapa en 

lyckad e-handelsplats. Förtroende är nödvändigt för alla transakt-

ioner och utan det kan ingen marknad fungera [17]. Begreppet 

förtroende är inte helt enkelt att definiera och det finns en hel del 

olika tolkningar av begreppet. Det finns enligt Xiling och Xiang-

chun [17] två typer av förtroende. Första typen är det initiala för-

troendet, där en potentiell kund bedömer trovärdigheten på en 

webbplats baserat på ytliga faktorer, som den grafiska utform-

ningen. Den andra typen är istället förtroende baserat på tidigare 

upplevelser av webbplatsen, där en transaktion har skett. 

 

Förtroende handlar inte om att ta risker, utan om benägenheten att 

göra det. Mayer et al. [13] definierar förtroende som benägen-

heten hos en part att vara sårbar inför en annan parts handlingar. 

Då grundat på förväntningar att den andra parten kommer att 

agera på ett särskilt sätt som är viktigt för den första parten, oav-

sett förmågan att bevaka eller kontrollera den andra parten.  

 

Även Järvenpää et al. [9] menar att förtroende inom e-handel är 

konsumentens benägenhet att lita på en försäljare och genomföra 

handlingar i situationer där dessa gör konsumenten sårbar för för-

säljaren.  

 

Vi väljer att definiera förtroende utifrån det initiala förtroendet, 

där en potentiell kund är villig att genomföra ett köp på en webb-

plats och därmed villig att ta risker, baserat på ytliga faktorer [17]. 

 

2.2 Användbarhet och förtroende 
Hur en användare interagerar med en webbplats är av stor vikt för 

känslan av förtroende. Om första intrycket hos en användare är 

positivt kommer i sin tur känslan av förtroende till webbplatsen 

att öka [11]. På samma sätt som vi människor tenderar att bedöma 

attraktiva människor som mer trovärdiga [13], har vi ofta ett 

större förtroende till mer attraktiva och moderna webbplatser [8]. 

 

Enligt Fogg et al [6] har den visuella utformningen en mycket stor 

betydelse när det kommer till känslan av trovärdighet. Även om 

webbplatsen har ett bra innehåll kommer det inte ha en större på-

verkan än hur det presenteras visuellt. Deras studie [6] visar att 

strukturen av informationen på en webbplats var näst viktigast, 

efter själva utseendet, för trovärdigheten. 

 

Även Huber [8] resonerar i samma linje. Om en webbplats inte är 

tilltalande enligt kunden kommer tjänsten att uppfattas som 

mindre seriös. En webbplats som är väl utformad kommer alltså 

att attrahera fler användare och samtidigt inge ett större förtro-

ende än webbplatser med en mindre utvecklad design. Likaså är 

användbarheten av stor betydelse. Huber menar att en webbplats 

måste vara enkel att använda för att verka förtroendeingivande för 

köparen. Genom att använda funktioner som är bekanta för kun-

der, kan designern öka webbplatsens trovärdighet. Besökarna 

kommer då att känna igen sig och de inger i sin tur ett förtroende 

för tjänsten. 

 

Det bör även finnas en visuell hierarki där element med högre 

prioritering framhävs före de som uppfattas som mindre viktiga. 

Löfstedt [12] menar att en visuell struktur och balans mellan olika 

grafiska element ska finnas för att undvika förvirring och frustrat-

ion hos kunden. 

 

Enligt Beaird och George [1] är visuell balans viktigt för en webb-

plats. De beskriver visuell balans som att varje element av den 

grafiska utformningen har en vikt och genom att placera två ele-

ment av samma vikt på vardera sida av webbplatsen uppnås ba-

lans. De skriver att de föredrar att placera det största blocket som 

representerar innehållet på sidan högst upp. 

 

Den nämnda forskningen gällande struktur och formgivning av 

innehåll är teorier om vad som kan påverka kunders förtroende 

hos en e-handelsplattform. En väl utformad och strukturerad 

webbplats är enligt dessa teorier av stor betydelse för känslan av 

trovärdighet och därför har vi valt att undersöka detta. 

 

2.3 Grafiska komponenter 
Grafiska komponenter syftar på de olika element som finns på 

produktsidan hos e-handelsplatser. De grafiska komponenterna 

som är mest återkommande och finns hos de största e-handels-

plattformarna [4] för hemelektronik är produktbild, produkttitel, 

produktpris, köpknapp, navigationsmeny och beskrivning av pro-

dukten. De flesta e-handelsplattformar har även funktioner som 

recensering, val av betalningsmetod och fraktpris på produkt-

sidan. En del har även funktioner som dela, jämför produkter och 

skriv ut.  

 

De viktigaste elementen på produktsidan återfinns “above the 

scroll” och är det innehållet som presenteras längst upp på en 

webbsida som man ser utan att behöva scrolla nedåt. Uttrycket 

kommer från “above the fold” som i sin tur kommer från nyhets-

tidningar och representerar övre halvan av tidningen [1]. Vilka 

element som kommer ligga “above the scroll” avgörs av skärm-

upplösningen, som i vårt fall är 1920x1080. 

 

3. METOD 
För att kunna besvara huruvida placeringen av grafiska kompo-

nenter påverkar förtroendet hos kunder på en e-handelsplattform 

genomfördes en kvantitativ undersökning. Med en enkät samla-

des data in för att därefter analyseras. Eftersom bedömningsskalor 

är användbara vid mätning av perception och åsikter [3] valde vi 

att använda just den metoden. Genom att låta testdeltagaren rang-

ordna alternativen kombinerades möjligheten till ett flexibelt svar 



 

med att vi enkelt kunde sammanställa och analysera den data vi 

samlat in [3]. Metoden bidrog med 27 av 36 svar, vilket är en 

relativt stor svarsfrekvens. Att skicka ut en enkät gjorde det även 

enklare att behålla neutralitet och undvika påverkan hos testdel-

tagarna, då det är lätt hänt när intervjuer hålls.  

 

En förstudie genomfördes där enkäten testades på två personer. 

Efter vi mottagit deras återkoppling justerades enkäten genom att 

lägga till tydligare beskrivningar och en kontrollfråga till varje 

avsnitt. 

 

3.1 Urval 
För att kunna kontrollera eventuellt bortfall av deltagarna i hu-

vudstudien skickades en privat förfrågan om att delta i undersök-

ningen ut. En länk till enkäten skickades ut via Facebook till 36 

personer, varav 27 valde att svara på enkäten vilket är ett bortfall 

på 25%. Då vi ville ha en blandad grupp, med blandad sysselsätt-

ning, valdes 36 av våra bekanta och vänner ut för att göra testet. 

Vi valde även denna grupp då vi antog att det skulle minimera 

bortfall. Kravet på de som deltog var att de skulle vara bosatta i 

Stockholm, ligga i åldersspannet 20–40 år och inte veta något om 

undersökningen. Könsfördelningen av de 27 personer som sva-

rade var 14 män och 13 kvinnor. Åldern varierade mellan 21 och 

36 år och medelåldern var 26,5 år. Testdeltagarnas e-handelsva-

nor undersöktes även vilket visade att 7 deltagare handlade minst 

en gång i halvåret, 10 deltagare minst en gång i kvartalet och 10 

deltagare minst en gång i månaden.  

 

3.2 Utformning 
Prototyper av produktsidan på en e-handelsplats utvecklades med 

hjälp av prototypverktyget Marvel. Därefter skapades en enkät i 

Google Forms där testdeltagarna fick rangordna bilder på proto-

typer av webbplatser med olika variationerna av de grafiska kom-

ponenterna: 

● Produkttitel 

● Produktpris 

● Köpknapp 

● Navigationsmeny 

 

 
Bild 1. Bild på prototypen, där ingen av de grafiska kompo-

nenterna har flyttats.    

 

 

 

 
Bild 2. Bild på prototypen där köpknappen har placerats 

längst upp till höger, se inringning. 

 

 

Enkäten som tog cirka fem minuter att besvara, bestod av 19 frå-

gor. Frågorna var uppdelade i nio avsnitt där det första avsnittet 

bestod av tre frågor rörande information om testdeltagaren. De tre 

frågorna handlade om ålder, kön och vanor av näthandel. Frå-

gorna ställdes eftersom dessa faktorer skulle kunna komma att på-

verka resultatet och vi då enklare skulle kunna ordna resultatet 

efter mindre grupper.  

 

Efter det första avsnittet med kontrollfrågorna fick testdeltagarna 

besvara sammanlagt åtta avsnitt som presenterades i slumpmässig 

ordning (se tabell 1). De fyra variationerna av komponenter hade 

två avsnitt var. Ett avsnitt där vi bad testdeltagaren att rangordna 

prototyperna efter hur förtroendeingivande webbplatsen upplevs 

och ett avsnitt där testdeltagaren fick rangordna prototyperna ef-

ter vilken variant av webbplats de litar mest på. Att deltagarna 

skulle rangordna alla komponenter efter både förtroende och tillit 

var främst på grund av risken med tolkningsskillnader av begrep-

pet förtroende. Som de studier [9, 13, 17] som tidigare hänvisats 

till visar, är förtroende ett komplicerat och svårdefinierat begrepp. 

Genom att ställa flera snarlika frågor som enligt oss betyder 

samma sak, minskade förhoppningsvis risken att deltagaren miss-

förstod frågan. Vi kunde även se om deltagaren svarade lika på 

de snarlika frågorna samt ifall det fanns andra övergripande tren-

der i hur svaren på de snarlika frågorna skiljde sig åt.   

 

Varje avsnitt inleddes med en kortare beskrivning som förklarade 

att uppgiften var att jämföra bilder på olika webbplatser för att 

sedan rangordna dessa efter hur förtroendeingivande testdeltaga-

ren upplever att de är, eller hur mycket tillit testdeltagaren känner 

till bilderna. Därefter visades bilderna på prototyperna av webb-

platsen där varje bild endast hade en komponent som skiljde sig 

åt. Komponenterna på bilderna varierades olika antal gånger be-

roende på komponent, se tabell 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 1. Visar vilka komponenter som har varierats, hur 

många gånger samt vilka avsnitt de presenterades i. 

Komponenter 

som varierades 

Antal vari-

ationer 

Avsnitt där variationerna 

fick rangordnas 

Produkttitel 4 2 och 5 

Pris 4 6 och 7 

Köpknapp 3 3 och 9 

Navigationsmeny 2 4 och 8 

 

Variationen av de olika komponenterna fick sedan rangordnas av 

testdeltagarna efter vilken webbplats hen tyckte var mest förtro-

endeingivande respektive hur mycket personen kunde lita på 

webbplatsen. Efter testdeltagarna fått rangordna de olika bilderna 

fick de sedan svara på hur stor skillnad de upplevde att deras högst 

rangordnade respektive lägst rangordnade bild hade i avseende på 

förtroende respektive hur mycket det litade på webbplatsen. 

 

3.3 Analysmetod 
För att kontrollera reliabiliteten och tillförlitligheten av deltagar-

nas svar utfördes en korrelationsanalys. En sådan korrelationsana-

lys visar möjliga samband mellan två eller flera variabler och ba-

serades i vårt fall på svarsskillnaden på varje komponents rang-

ordning av förtroende och tillit. Korrelationsanalysen gjordes 

med hjälp av korrelationskoefficienten, där en koefficient mellan 

-1 och 1 fås [2]. Om koefficienten är 0 visar detta på att inget 

samband mellan variablerna finns, 1 visar på ett maximalt positivt 

samband och -1 visar på ett maximalt negativt samband [2]. 

 

Svaren som denna analys utgick från var tabeller med samman-

ställda svar från testdeltagarna. I dessa tabeller representerades 

varje deltagare med en rad där varje kolumn var de prototyper 

som rangordnades. Värdet i varje cell på respektive rad visade hur 

bilderna rangordnades. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Visar ett utdrag av tabellen med sammanställda svar 

för komponenten produkttitel och dess påverkan på tillit. Cel-

lens värde är hur bilden rangordnades, där 1 är minst tillit 

och 4 är högst tillit. 

Deltagare Bild A Bild B Bild C Bild D 

1 1 4 2 3 

2 1 4 2 3 

3 2 4 1 3 

... ... ... ... ... 

 

 

4. RESULTAT 

4.1 Sammanfattning 
Förflyttningen av produktpriset var den variation som testdelta-

garna ansåg hade störst påverkan på både upplevt förtroende och 

upplevd tillit. För placeringen av köpknappen kunde vi se vilket 

alternativ som ingav mest förtroende och tillit, men det var svå-

rare att dra slutsatser från den övriga rangordningen. Samma sak 

gällde för produktpriset, med skillnaden att testdeltagarna även 

var överens om vilket alternativ som ingav näst mest förtroende 

och tillit. Alla deltagare var överens om vilken placering av navi-

gationsmenyn som ingav minst och mest förtroende och tillit. 

Även vid produkttitelns placering fanns en konsensus om den fö-

redragna rangordningen.  

 

4.2 Köpknapp 
4.2.1 Påverkan på förtroende 
Av testdeltagarna upplevde 78% (21 av 27) att köpknappens pla-

cering gjorde skillnad för förtroende. Hos den grupp som ansåg 

att det var en skillnad i förtroende upplevde alla mest förtroende 

för köpknappen nere till höger (se bilaga, bild 1). Prototypen med 

köpknapp uppe till höger (se bilaga, bild 2) tyckte 71% (15 av 21) 

var den minst förtroendeingivande positionen medan 29% (6 av 

21) tyckte att det var när köpknappen placerades nere till vänster 

(se bilaga, bild 3). Se diagram 1. 

 

Av de 22% (6 av 27) som inte upplevde en skillnad i förtroende, 

rangordnade 67% (4 av 6) köpknapp nere till höger (se bilaga, 

bild 1) som det alternativ med högst förtroende. Detta i linje med 

hur de som upplevde en skillnad i förtroende rangordnade. Av de 

som inte upplevde någon skillnad mellan högst och lägst rangord-

nade bild var det en lika fördelning av kvinnor och män.  

 

 
Diagram 1. Placeringen av köpknappen och dess påverkan på 

upplevt förtroende. 

 

4.2.2 Påverkan på tillit 
Av deltagarna tyckte 85% (23 av 27) att köpknappens placering 

påverkade tilliten. Av de som inte upplevde någon skillnad mel-

lan högst och lägst rangordnade bild var det en lika fördelning av 

kvinnor och män, precis som i avsnittet om köpknappens påver-

kan på förtroendet. 

 

Avsnittet med frågan om placeringen av köpknappen och dess på-

verkan på förtroende kom innan avsnittet med frågan om dess på-

verkan på tillit. 

 

Hos den grupp som ansåg att det var en skillnad i tillit kände 91% 

(21 av 23) mest tillit med köpknappen nere till höger (se bilaga, 

bild 1). 57% (13 av 23) upplevde att knappen uppe till höger (se 

bilaga, bild 2) var minst tillitsfull medan 43% (19 av 23) tyckte 

att det var när knappen placerades nere till vänster (se bilaga, bild 

3). Se diagram 2. 

 

Av de 15% (4 av 27) som inte ansåg att det var en skillnad i tillit 

rangordnade hälften av dessa köpknappen placerad nere till höger 

som det alternativ med högst tillit.  



 

 

 
Diagram 2. Placeringen av köpknappen och dess påverkan på 

upplevd tillit. 

 

4.3 Navigationsmeny 
4.3.1 Skillnad i förtroende 
74% (20 av 27) av deltagarna ansåg att det var en skillnad i för-

troende mellan högst och lägst rangordnade bild. Avsnittet med 

frågan om navigationsmenyn och dess påverkan av tillit kom före 

avsnittet med frågan om dess påverkan av förtroende. Se tabell 1.  

 

Alla de som upplevde en skillnad i förtroende var överens om att 

placering av navigationsmenyn högst upp (se bilaga, bild 1) var 

den mest förtroendeingivande varianten. Alla testdeltagare upp-

levde samtidigt att prototypen med navigationsmenyn längst ner 

(se bilaga, bild 4) ingav minst förtroende. Se diagram 3. 

 

De 26% (7 av 27) som inte upplevde någon skillnad i förtroende 

rangordnade på samma sätt som de som upplevde en skillnad. Av 

de som inte upplevde någon skillnad i förtroende var könsfördel-

ningen 3 män och 4 kvinnor. 

 

 
Diagram 3. Placeringen av navigationsmenyn och dess påver-

kan på upplevt förtroende. 

 

4.3.2 Skillnad i tillit 
67% (18 av 27) tyckte att det var en skillnad i tillit mellan bil-

derna. Precis som med förtroende så tyckte alla de som upplevde 

en skillnad i tillit att placeringen av navigationsmenyn högst upp 

(se bilaga, bild 1) var den mest tillitsfulla varianten. Alla testdel-

tagare upplevde samtidigt att prototypen med navigationsmenyn 

längst ner (se bilaga, bild 4) ingav minst tillit. Se diagram 4. 

 

De 33% (9 av 27) som inte upplevde någon skillnad i tillit rang-

ordnade 90% (8 av 9) i linje med de deltagare som upplevde skill-

nad. Av dessa var könsfördelningen 4 män och 5 kvinnor. 

 
Diagram 4. Placeringen av navigationsmenyn och dess på-

verkan på upplevd tillit. 

 

4.4 Produktpris 
4.4.1 Skillnad i förtroende 
När det kom till produktpriset tyckte 85% (23 av 27) av testdelta-

garna att placeringen av detta påverkade förtroende. Av de som 

upplevde en skillnad i förtroende ansåg alla att produktpris uppe 

till höger (se bilaga, bild 1) ingav mest förtroende. Se diagram 5. 

 

De 15% (4 av 27) som inte upplevde någon skillnad i förtroende 

rangordnade alla pris uppe till höger (se bilaga, bild 1) som det 

alternativ som ingav mest förtroende. Alla dessa 15% var män. 

 

 
Diagram 5. Placeringen av produktpriset och dess påverkan 

på upplevt förtroende. 

 

4.4.2 Skillnad i tillit 
Precis som med förtroende tyckte 85% (23 av 27) av deltagarna 

att produktprisets placering påverkade tilliten. Av de som upp-

levde en skillnad i tillit ansåg även här alla att produktpris uppe 

till höger (se bilaga, bild 1) ingav mest tillit. Se diagram 6. 

 

Samma som för förtroende angav de 15% (4 av 27) som inte upp-

levde någon skillnad i tillit ändå pris uppe till höger (se bilaga, 

bild 1) som det alternativ som ingav mest tillit. Dessa 15% var 

också män. 



 

 
Diagram 6. Placeringen av produktpriset och dess påverkan 

på upplevd tillit. 

 

4.5 Produkttitel 
4.5.1 Skillnad i förtroende 
Vid förflyttning av produkttiteln ansåg 70% (19 av 27) att de upp-

levde skillnad i förtroende. 89% (17 av 19) av dem tyckte att pla-

ceringen av produkttitel uppe till höger (se bilaga, bild 1) ingav 

mest förtroende. Lägst förtroende gav titeln placerad nere till hö-

ger vilket 79% (15 av 19) av deltagarna tyckte. Se diagram 7. 

 

Av de som inte såg skillnad i förtroende var fördelningen 4 kvin-

nor och 4 män. 

 

 
Diagram 7. Placeringen av produkttiteln och dess påverkan 

på upplevt förtroende. 

 

4.5.2 Skillnad i tillit 
När placeringen av produkttiteln ändrades upplevde 74% (20 av 

27) förändrad tillit. Precis som med förtroende hade titel uppe till 

höger högst förtroende där 90% (18 av 20) ansåg att detta var fal-

let. 90% (18 av 20) ansåg att titeln nere till höger ingav minst 

förtroende. Se diagram 8. 

 

Av de som inte såg skillnad tillit var det 3 kvinnor och 4 män. 

 
Diagram 8. Placeringen av produkttiteln och dess påverkan 

på upplevd tillit. 

 

4.6 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen visade att det fanns ett samband mellan frå-

gan om tillit och förtroende för varje komponent. Dessa var mer 

eller mindre starka men var alla större än 0,75. Se tabell 3. 

 

Tabell 3. Visar korrelationskoefficienterna för varje kompo-

nent. Korrelationskoefficienterna jämför varje komponents 

fråga om tillit och förtroende. 

Komponenter  Korrelationskoefficient 

Produkttitel 0,96 

Pris 0,90 

Köpknapp 0,75 

Navigationsmeny 1,00 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning 
Vi ville, genom att identifiera om placeringen av grafiska kompo-

nenter såsom produkttitel, produktpris, köpknapp och navigat-

ionsmeny har någon betydelse, bidra med ökad kunskap om hur 

layout och formgivning av innehåll ökar eller minskar kundens 

förtroende till en webbutik. 

 

Trots att underlaget var litet och därmed svårt att dra slutsatser 

från, kunde vi se vissa trender. Vårt resultat visar att placeringen 

av grafiska komponenter troligtvis påverkar det upplevda förtro-

endet och den upplevda tilliten, åtminstone det som deltagarna 

definierar som förtroende och tillit. Vid placeringen av köpknap-

pen och produktpriset var deltagarna mer överens om vilken va-

riant som ingav högst förtroende och tillit men oense om resten 

av rangordningen. Angående placeringen av produkttiteln och na-

vigationsmenyn var deltagarna i stort sett överens om vilka vari-

ationer som ingav och inte ingav högst förtroende och tillit.  

 

När vi tittade på de testpersoner som inte tyckte att placeringen 

av grafiska komponenter påverkade förtroende och tillit, rangord-

nade de i många fall på ett liknande sätt som de som tyckte sig se 

en skillnad. Rangordningen kan ha skett efter andra kriterier som 

överlappar begreppen förtroende och tillit. Detta kopplar tillbaka 

till de studier [6, 8, 14] som hänvisades till i introduktionen där 

det visas att estetiken har påverkan på förtroendet. 



 

 

Vi kunde även se en ökning av hur många som tyckte att place-

ringen av de olika komponenterna påverkade förtroende och tillit 

desto fler avsnitt de svarat på i enkäten, vilket kan ha flera olika 

orsaker. 

 

Flera aspekter av undersökningen kunde ha förbättrats. Exempel-

vis hade ett större underlag varit önskvärt. Även kompletterande 

kvalitativa studier hade kanske gjort resultaten lättare att förstå. 

Gruppen med deltagare var relativt homogen med avseende på 

ålder, hemvist och tidigare erfarenhet av e-handel. Eftersom test-

deltagarna bestod av bekanta till oss var de därför heller inte fullt 

representativa för vår målgrupp. 

 

5.2 Ordningens påverkan 
Varje variation av komponent berördes i två frågor, en om förtro-

ende och en om tillit. I alla fall, förutom ett, kunde vi se en ökning 

av påverkan på förtroende eller tillit vid den andra frågan. Exem-

pelvis påverkades fler deltagare av produkttitelns placering när 

det gällde tillit än när det gällde förtroende. Detta var också fallet 

med köpknappen och med produktpriset. Produktprisets första 

fråga handlade dock om tillit och inte förtroende vilket var fallet 

med de två andra, se tabell 1. Placeringen av navigationsmenyn 

visade ingen skillnad mellan förtroende och tillit men det var 

också den enda komponenten i enkäten där dess två frågor ham-

nade direkt efter varandra. Vi kan inte dra några slutsatser kring 

varför testdeltagarna svarade som de gjorde, då det kan ha haft 

flera orsaker. Dels fick testdeltagarna en fråga innan på sig att 

fundera och hann därför kanske ändra sin uppfattning. Det kan 

även vara så att ju mer de fick fundera insåg dem att placeringen 

faktiskt kan ha inflytande på förtroende eller tillit. De kan även 

ha känt sig tvungna att bedöma en skillnad mellan bilderna. 

 

5.3 Rangordning hos bortfall 
Den bortfallande gruppen som inte ansåg att de upplevde en skill-

nad i förtroende eller tillit rangordnade i flera fall i linje med de 

som tyckte att det fanns en skillnad. Att detta skedde kan tyda på 

att deltagarna som inte upplevde en skillnad i förtroende och tillit 

rangordnade efter andra kriterier, kriterier som ändå innefattas av 

dessa begrepp enligt studier [6, 8, 14] ovan. Ett sådant kriterium 

kan till exempel vara placeringens estetik. Det hade varit intres-

sant att fråga mer om detta i enkäten men det uppmärksammades 

inte förrän efter att undersökningen hade genomförts. 

 

5.4 Relaterad forskning 
Eftersom forskning inom vårt specifika område inte påträffades, 

baserades vår uppsats istället på liknande forskning, där en mer 

övergripande undersökning gällande grafiska element och dess 

påverkan på förtroende utförts. Den tidigare nämnda forskningen 

[6, 8] visar likt vår studie att den visuella utformningen och struk-

turen har betydelse när det kommer till känslan av trovärdighet. 

 

5.4.1 Estetik och vanor 
Tidigare forskning [8] visar att en webbplats som inte är tillta-

lande uppfattas som mindre seriös, därför kan vår utformning av 

prototypen ha varit av betydelse för resultatet. När exempelvis 

produkttiteln placerades längst ned till höger på produktsidan kan 

webbsidan ha uppfattats som mindre förtroendeingivande. Dels 

på grund av att webbsidan uppfattas som mindre tilltalande, men 

placeringen kan även ha påverkat igenkänningsfaktorn. Webb-

platser som är bekant utformade ökar nämligen webbplatsens tro-

värdighet för kunden [8]. Det verkar finnas en stark koppling mel-

lan förtroende och estetik, men även förtroende och igenkän-

nande. Estetik är ett komplicerat begrepp och gör analysen svår 

då vi inte kan svara på vad en estetiskt attraktiv hemsida är. Este-

tik kan även kopplas samman med igenkännande och vanor. En-

ligt Faisal et. al. [5] kan olika kulturer ha olika krav och förvänt-

ningar på webbdesign vilket gör resultatet svårare att generalisera 

eftersom vana är ett kulturellt fenomen. 

 

5.4.2 Visuell hierarki 
Det finns även forskare [12] som menar att de element som är av 

störst vikt borde presenteras högre upp på en webbplats för att 

undvika förvirring hos kunden. Dessa uttalanden går i linje med 

att en webbsida måste vara enkel att använda för att verka förtro-

endeingivande för köparen [8]. Det kan ha varit en anledning till 

att produkttiteln längst ned till höger fick lägst förtroende från vår 

enkätundersökning. 

 

Något som vi trodde skulle vara av större betydelse för vårt resul-

tat var att förflytta köpknappen längst ned till vänster, då vissa 

menar att visuell balans kan ha stor betydelse för trovärdigheten 

[1]. Den variation av köpknappen som istället fick lägst förtro-

ende var när köpknappen placerades uppe till höger.  

 

5.5 Felkällor 
Efter att förstudien genomförts mottogs en del synpunkter angå-

ende de snarlika avsnitten vi hade för varje variation av kompo-

nent. En av de två personerna trodde att vi råkat få med dubbletter 

i vår enkät. Trots att personen trodde att exakt samma avsnitt som 

dök upp två gånger svarade personen olika på dessa snarlika rang-

ordningsfrågor. Vi valde därför att ha kvar de snarlika frågorna 

som en slags kontroll. Vi fick dock liknande återkoppling på det 

slutgiltiga testet och de snarlika frågorna kan istället ha gjort så 

att testpersonerna blev trötta och därför inte gav exakta svar. Nu 

i efterhand inser vi att det kanske vore bättre att hoppa över dessa. 

 

Ordningen på frågorna togs fram slumpmässigt, men alla testdel-

tagare fick svara på enkäten i samma ordning. Den valda ord-

ningen på frågorna kan ha haft en påverkan på vårt resultat och 

en mer lämplig metod vore att använda en algoritm som hanterar 

ett slumpmässigt utskick. Testdeltagarna kan ha gett ett mer slar-

vigt svar vid testets slut än vad de gav i början och därför kan 

ordningen ha haft betydelse för resultatet. 

 

Vårt val av metod hade sina fördelar. Enkätstudien gjorde det en-

kelt för oss att nå ut till de testdeltagare vi hade och gjorde det 

även enkelt att kunna analysera den givna datan. För att tillföra 

mer substans till studien hade en kompletterande studie av kvali-

tativ sort varit att föredra. Då hade vi exempelvis kunnat fråga om 

testdeltagarna hade kunnat tänka sig att handla på webbplatsen.  

  

Testgruppen saknade tillräckligt stor mångfald för att kunna 

återge en rättvis bild av den allmänna uppfattningen om trovär-

dighet och grafisk formgivning. Resultatet kan ha påverkats av 

det relativt smala åldersspannet, att alla testdeltagare var bosatta 

i samma stad samt att testdeltagarna bestod av våra bekanta. Det 

är möjligt att vårt urval inte var representativ för den målgrupp vi 

från början var ute efter att genomföra studien på. Önskvärt hade 

varit slumpmässigt valda testdeltagare bosatta i Stockholms län i 

åldern 20–40 år. Vi hade även kunnat dra säkrare slutsatser från 

resultatet med ett högre antal testdeltagare, men då hade vi inte 

heller kunnat styra över vilka som svarade på vår enkät 

 



 

Som tidigare nämnts kan utformningen av prototypen ha påverkat 

vårt resultat. Vårt beslut att utesluta kända logotyper och företags-

namn och istället använda oss av en egenkomponerad logotyp kan 

ha haft en påverkan på det upplevda förtroendet. Färgval och typ 

av webbplats kan även ha haft en påverkan då vi inte vet om test-

deltagarna är vana att handla just hemelektronik.  

 

Den prototyp där ingen komponent hade flyttats återfanns under 

rangordningen i varje avsnitt. Detta kan ha skapat en känsla av 

igenkännande och därmed påverkat deltagarna i deras rangord-

ning. De deltagare som lade märke till den upprepade prototypen 

kan dessutom ha uppfattat den som det föredragna alternativet. 

Det hade därför kunnat vara en fördel att alla prototyper hade varit 

unika i undersökningen. 

 

Förtroende är som tidigare sagts ett komplicerat begrepp. Det 

finns en risk för att vi och deltagarna omedvetet har undersökt 

webbsidans estetik och designkonventioner, och inte upplevt för-

troende. Hur nära kopplade dessa aspekter är i vår studie går inte 

att säkerställa. Vi kan heller inte vara säkra på att alla deltagare 

kan bedöma och leva sig in i den typ av förtroende vi undersöker, 

utan att utsättas för den risk som uppstår vid ett köp med egna 

pengar. 

 

5.6 Framtida forskning 
För att kunna få djupare förståelse kring vad som påverkar vårt 

förtroende på en e-handelsplats vore det av intresse med en ut-

veckling av vårt test. Det vore dels intressant ifall testet innehöll 

ytterligare komponenter och frågor men även omfattade ett större 

antal testdeltagare. För att stärka studien ytterligare, kan frågor 

som berör huruvida testdeltagaren skulle kunna tänka sig att 

handla på webbplatsen, ställas. Vid en utveckling av studien vore 

ett kompletterande kvalitativt test även av intresse. Detta för att 

få chansen att ställa följdfrågor kring varför testdeltagarna tycker 

och svarar på ett visst sätt.  

 

6. SLUTSATS 
Vårt resultat visar att placeringen troligtvis har betydelse för upp-

levt förtroende. Anledningen till att säkerheten av resultatet inte 

kan garanteras är främst på grund av det knappa antalet testdelta-

gare men även på grund av risken för olika tolkningar av begrep-

pet förtroende och begreppet tillit. 
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