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Abstrakt 
 
Idag vistas människor på internet i större utsträckning än tidigare och det medför att 
människor utsätts för ett stort informationsflöde. Enligt tidigare forskning har det för 
den enskilda individen blivit allt viktigare att kunna sålla bland informationen. Det 
som har studerats är ett tillvägagångssätt som internetanvändare omedvetet eller 
medvetet använder sig av när de ska bedöma ett system eller tjänst är hur pass 
trovärdig systemet eller tjänsten ser ut eller verkar vara. Dessutom har 
informationskällor olika egenskaper, som design, utformning av gränssnittet, 
informationsflödet et cetera, som påverkar människors uppfattning kring hur pass 
trovärdig informationskällan, ett system eller en tjänst anses att vara. Detta i sin tur 
påverkar en användares vilja och avsikt att använda sig av ett system, tjänst eller 
informationskälla. Denna studie har studerat hur pass viktigt upplevd trovärdighet är 
initialt för att en användare ska ta sig an en ny tjänst, samt vilka faktorer som bidrar 
till upplevd trovärdighet. Studien har genomförts med en anpassad modell av den 
etablerade technology acceptance model (TAM). Upplevd trovärdighet 
introducerades i modellen tillsammans med de existerande upplevd användbarhet och 
upplevd användarvänlighet för att se om det fanns några egenskaper som stärkte 
avsikt till användning. Studien genomförde sedan användartester med hjälp av “think 
aloud” och efterföljande intervjuer för att ta reda på deras syn på trovärdighet och 
hur det förhåller sig till etablerad forskning på området. Det visar sig i studien att den 
första upplevelsen av ett gränssnitt sätter nivån för hur den vidare upplevelsen blir 
och kan konstatera att ett väl utformat gränssnitt med tidsenliga färg och formval har 
stark påverkan för upplevd trovärdighet. Vidare går det att se att första upplevelsen 
håller i sig trots att användaren möter på motstånd i användartest och där information 
inte alltid presenteras optimalt. Avsikten till användning förstärks dock genom att 
kombinera ett väl utformat gränssnitt med tydlig information. Rekommendationer 
från vänner och antalet användare är också faktorer som bidrar till den upplevda 
trovärdigheten och avsikten till användning. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Trovärdighet, användbarhet, säkerhet, design, informationsstruktur 
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Abstract 
 
The modern human being accesses the internet to a larger extent than earlier and this 
leads to people facing a grand flow of information. Earlier research suggests that it 
has become increasingly important for individuals to be able to filter the information. 
One aspect that internet users consciously or unconsciously use to assess a service or 
system is its measure of credibility, how credible it appears to be or is. Furthermore, 
sources of information have different characteristics – for example design, user 
interface and flow of information – that affects people's perception concerning how 
credible a service, system or source of information appears to be. This also affects a 
user's will and intent to use a system, service or source of information. This study has 
investigated how important credibility is to a user in the early stages of use of a 
service or system, and map out the factors that affect the measure of perceived 
credibility. The study has its foundation in the technology acceptance model (TAM). 
Perceived credibility was introduced in the model together with the already existing 
perceived usefulness and perceived ease of use to see if there are characteristics that 
strengthened the intent to use. The study continued with user testing, “think aloud”-
techniques and interviews with a group of potential users to find out how they view 
credibility. The answers were then compared to accomplished research in this area of 
study. The study shows that the initial experience with an interface sets the bar for 
the continued experience and that contemporary use of colour and form has profound 
impact. Even if the user faces issues during user testing and if flaws are found in the 
flow and structure of information, the first experience still holds its sway. The study 
also shows that the intent to use magnifies when a well-structured user interface is 
combined with clear information. Recommendations from friends and the number of 
users that a service or system has are also factors that contribute to the perceived 
credibility, which then leads to intention to use.  
 
 
 
 
 
Keywords: Credibility, usefulness, security, design, information structure  
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1 Introduktion  
Idag finns det en mängd olika digitala tjänster tillgängliga som erbjuder lösningar för 
olika vardagsproblem, som att lagra filer, konsumera olika typer av media och att 
kommunicera med varandra för att nämna några exempel. Det blir med mängden 
olika alternativ tillgängliga viktigt för användaren att snabbt få en uppfattning om 
hur väl tjänsten uppfyller ens behov, men också att snabbt kunna avgöra om tjänsten 
är ett seriöst och trovärdigt alternativ. 

Wathen och Burkell (2002) menar att människor som vistas på internet idag utsätts 
för stora mängder information, mer information än vad de kan ta in. De har med 
hjälp av litteraturstudier försökt kartlägga hur människor bedömer informationen på 
internet, där det främsta nyckelordet de tittade på var trovärdighet. Wathen och 
Burkell (2002) beskriver vidare begreppet trovärdighet (credibility) närmast som 
tillförlitlighet (believability) och pålitlig (trustworthy). Eftersom att människor idag 
exponeras för mer information än vad de kan registrera och ta in, har 
internetanvändare utvecklat ett sätt att sålla bland informationen som de dagligen 
exponeras för. Ett sätt som internetanvändare omedvetet eller medvetet använder sig 
av när de ska bedöma ett system eller tjänst är hur pass trovärdig systemet eller 
tjänsten ser ut eller verkar vara. De kom fram till att olika informationskällor och 
dess egenskaper påverkar människors uppfattning kring hur pass trovärdig 
informationskällan, ett system eller en tjänst anses att vara. Detta i sin tur påverkar 
en användares vilja och avsikt att använda sig av system, tjänster eller 
informationskällor (Wathen & Burkell 2002). 

Bedömningen av webbplatser som användare inte har besökt förut kan ofta ses i 
ögonen av vad användare förväntar sig i en form av förutsägande bedömning och en 
utvärderande bedömning (Rieh 2002). Den förutsägande bedömningen avgör ofta om 
användaren tycker att målen med webbplatsen uppfylls utifrån sina kriterier varav 
något som inte stämmer överens gör att användaren helt enkelt går vidare till nästa 
webbplats. I studien genomfördes tester med användare som både fick svara på vissa 
frågor kopplat till besöken men även “think aloud” där användaren berättade om sina 
tankar samtidigt som de utförde handlingar. Rieh (2002) kom fram till att det är en 
mängd faktorer som påverkar bedömningen och därmed vilken kvalité som 
användaren upplever, men att det ofta är en fördel att kunna stärka information som 
presenteras med hjälp av meriter eller källkontroll för att ge den mer trovärdighet 
(ibid.). 
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Echeverri och Edvardsson (2012) menar att ett lättanvänt informationsflöde och 
navigeringsflöde av ett system ökar användarens positiva känsla av systemet. När ett 
informationsflöde upplevs med en positiv känsla, antas det stärka lojaliteten till 
tjänsten och dess varumärke. Författarna nämner också att den kvalitativa metoden 
“think aloud” är en användbar metod, om syftet är att undersöka användares 
inställning och beteenden gentemot en tjänst eller webbplats. En annan viktig aspekt 
är att innehållet som skrivs på webbplatsen eller i tjänsten också kan påverka 
användarens inställning och upplevelse gentemot tjänsten. Exempelvis behöver olika 
termer, meningsuppbyggnader och ord vara förståeligt för den breda massan samt 
menyer, länkar och listor vara strukturerade på ett användarvänligt och logiskt sätt 
(Echeverri & Edvardsson 2012). 

Idag vistas 93 % av den svenska befolkningen på internet (Internetstiftelsen i Sverige 
2016). I en undersökning där svenskarna fick ranka vad de ansåg vara den viktigaste 
informationskällan på en skala 1 till 5, fick internet som informationskälla högsta 
medelvärdet på 3,7 av 5. Detta betyder att svenskarna anser internet som den 
viktigaste informationskälla idag. Tv och dagstidning fick i samma undersökning ett 
medelvärde på 3,5 respektive 3,2. Undersökningen har gjorts under flera år, men 
2016 var första året som internet rankades högst (Internetstiftelsen i Sverige 2016). 
Detta medför att människor i större utsträckning än tidigare väljer att söka 
information, uträtta ärenden, låta sig underhållas samt lagra personliga data på 
internet. 

Vid värdering av en tjänst är säkerhet och hur data hanteras en allt mer viktig aspekt 
då användare i större utsträckning delar med sig av personlig information i 
molntjänster, i form av dokument, bilder, videor och annat personligt material 
(Ramachandran & Chang 2016). Det blir då viktigt för användaren att på ett enkelt 
sätt skaffa sig en uppfattning om tjänsten uppfyller de internt ställda kraven på vad 
en tjänst förväntar sig utföra för att användaren ska känna sig trygg. Det kan bland 
annat handla om attityd från företaget bakom tjänsten, långsiktighet vid lagring av 
data, samt säkerhet av lagrade data (Alotaibi 2014). 

Uppdragsgivaren Kiliaro är ett företag som erbjuder en molnbaserad tjänst för 
lagring av bilder och videos. Tjänsten fungerar som ett säkert arkiv för användarens 
material, samtidigt som tjänsten kan underlätta för användaren genom att frigöra 
utrymme på mobila enheter där det normalt är begränsat med utrymme och istället 
erbjuda åtkomst till materialet genom molnet. Kopplingen mellan uppdragsgivaren 
och det här arbetet blir att titta på användarens perspektiv kring hur den uppfattar en 
ny tjänst för att lagra personligt material, vad som påverkar uppfattningen av tjänsten 
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och i sin tur vad som kan påverka avsikt till användning samt konverteringsgrad. 
Konverteringsgrad är hur många besökare på webbplatsen som slutligen väljer att 
registrera sig och börja använda tjänsten och är en viktig faktor för den som erbjuder 
tjänsten och således vår uppdragsgivare (McDowell, Wilson & Kile 2016). Kiliaros 
nisch på marknaden är att erbjuda en tjänst med starkt fokus på skyddet av det 
personliga material som laddas upp, bland annat genom att inte sälja användarens 
information eller övervaka användaren och dennes material. Med det fokuset blir 
upplevd trovärdighet viktigt då användaren ska kunna känna sig trygg och säker i sin 
avsikt till användning. En användare kan inte förväntas ta reda på de tekniska 
aspekterna som ligger bakom en tjänst utan baserar snarare troligtvis sina 
uppfattningar på den första kontakten och den information som tjänsten 
tillhandahåller, jämfört med andra alternativ på marknaden. Tjänsten riktar sig inte 
mot en specialiserad målgrupp utan alla potentiella användare som vill lagra sitt 
material på ett smidigt och säkert. 

1.1  Syfte och forskningsfråga 
Syftet är att undersöka sambandet mellan upplevd trovärdighet och dess påverkan av 
stegen som leder fram till huruvida en person tar sig an en ny tjänst. Frågeställningar 
som är intressanta utifrån det är vad som krävs för att en användare ska känna sig 
trygg och säker, vad som är tillräcklig informationsmängd och hur en ny tjänst utan 
stor kundbas upplevs utifrån trovärdighet där det finns lite information i form av 
rekommendationer sedan tidigare. Området är aktuellt då trovärdighet är en stor del 
av användarupplevelsen och på så vis går in i området informatik och i synnerhet 
design, tjänstedesign och informationsarkitektur. Resultaten och de insikter som ges 
kan komma till nytta för företag och organisationer som vill veta mer om upplevd 
trovärdighet vid hantering av personligt material. 

Studien kommer att undersöka följande forskningsfråga: 

Hur kan upplevd trovärdighet påverka potentiella förstagångsanvändares avsikt till 
användning av en digital tjänst som hanterar personligt material? 

Studien utförs tillsammans med uppdragsgivaren och utgår från den tjänst som de 
idag tillhandahåller. Arbetet kommer att använda sig av metoderna användartester 
och intervjuer för att gå på djupet kring vad trovärdighet innebär för användare och 
hur det kan förbättra den upplevda trovärdigheten av en webbplats. Användartester 
och intervjuer utföras tillsammans med personer som är potentiella användare av en 
sådan tjänst och som inte hört talas om tjänsten sedan tidigare. I användartesten 
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kommer användarna få lösa ett antal uppgifter för att bekanta sig med webbplatsen 
genom att söka upp specifik information. Intervjuerna kompletterar sedan 
användartesterna genom att ställa frågor kring hur användarna uppfattar områden 
som trovärdighet, integritet och säkerhet samt användbarhet. Studien kommer med 
detta tillvägagångssätt titta på trovärdighet och relaterade områden både generellt 
men också specifikt för tjänsten. Resultaten från användartest och intervjuer kommer 
att sammanställas och analyseras för att se hur väl resultaten stämmer överens med 
tidigare forskning på området men också för att identifiera de konkreta delar som 
användarna identifierar som problemområden för att skapa trovärdighet. Det kan 
exempelvis röra sig om design, typ av information, presentation av information och 
navigering. Det kommer utifrån dessa resultat att tas fram förslag på vilka 
designprinciper som kan appliceras för att öka trovärdigheten för en tjänst samt en 
presentation av vilka områden som främst spelar in för att skapa ett trovärdigt 
intryck. 

1.2  Avgränsning/Begränsning 
Arbetet kommer inte titta på användning av tjänsten utan endast det som leder upp 
till att någon väljer att bli användare. Det här är på grund av de tidsramar som getts 
projektet och inriktningen att se på avsikt till användning. 
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2  Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska modellen samt tidigare forskning kring 
trovärdighet och vad som påverkar detta samt den anpassade modellen som kommer 
användas. 

Studien kommer att utgå från technology acceptance model (TAM), då den i grunden 
tittar på hur användare uppfattar och tar sig an ett nytt system. TAM är en modell 
som ämnar att förklara användande och acceptans av ett system (Davis 1989; Davis 
1993). Enligt Davis (1989) har användare som använder sig eller uppger att de tänker 
använda sig av ett system redan accepterat systemet. Figur 1 visar TAM i sitt 
ursprungsutförande. 

 

Figur 1: TAM i sitt ursprungsutförande (Davis 1989; Davis 1993). 

TAM tittar på de två huvudsakliga värdena som påverkar acceptansen/attityden till 
avsikt till användning av ett system. Det första är upplevd användbarhet (perceived 
usefulness) och det andra upplevd användarvänlighet (perceived ease-of-use). 
Upplevd användbarhet tittar på hur användaren uppfattar att ett visst system uppfyller 
ens behov medan upplevd användarvänlighet tittar på hur mycket ansträngning 
användaren tror systemet kommer kräva inför användning (Davis 1989). Tror 
användaren att systemet kommer att vara lätt att använda, finns det en större vilja att 
testa systemet. Ser dessutom användaren att systemet är fördelaktigt och skulle 
underlätta något är det än mer troligt att användaren tar steget till användning (ibid.). 
Både upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet bildar tillsammans en 
tröskel för avsikten att använda sig av ett system, där låga värden troligtvis 
avskräcker användaren från att testa systemet (Davis 1989). 

TAM har sitt ursprung i modellen Theory of reasoned action (TRA) (Legris, Ingham 
& Collerette 2003). TRA avser att tydliggöra och förutse hur individer beter sig i 
olika situationer. Mer förklarat, menar TRA att det går att förutse hur en individ 
exempelvis kommer att ta sig an en tjänst, genom att förutsäga användarens avsikt att 
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använda tjänsten och därmed förklara dessa beteenden (Ajzen & Fishbein 1973).  
Både TRA och TAM tittar på hur en användares attityder påverkar avsikten till att 
använda ett system. I utvecklingen av TAM, tillkom ökad förståelse för acceptans 
hos användare. Där ökad acceptans kan påverka användarens avsikt till att använda 
systemet (Davis 1989). 

TAM är ett generellt ramverk, vilket både kan vara en fördel och en nackdel. 
Fördelen är att den går att applicera generellt men nackdelen är att det ofta behövs 
introduceras ett eller flera egna värden för att titta mer specifikt på en viss del. Det 
har lett till att modellen har utvecklats vidare under åren för att täcka in ytterligare 
faktorer utan att behöva utöka modellen på egen hand (Venkatesh & Davis 2000; 
Venkatesh & Bala 2008). 
 
Legris, Ingham och Collerette (2003) menar att det endast är ungefär 40 % av 
användarnas attityd och användningen av ett system som fångas in i TAM. Eftersom 
att ursprungs-TAM i sig inte täcker upp mer än acceptansen i användningen av ett 
system, läggs det oftast till externa värden som ska förklara yttre faktorer. Detta gör 
också att TAM ofta används med andra modeller eller externa värden för att se varför 
användare accepterar eller avvisar ett system (Legris, Ingham & Collerette 2003). 
Det finns en del kritik mot TAM, som kan vara värt att nämna. Exempelvis, har 
empiriska resultat inte alltid visat samma sak. En anledning kan vara att det går att 
tyda in olika aspekter i de olika värdena, vilket då kan göra att resultaten skiljer sig 
från varandra (Legris, Ingham & Collerette 2003). 
 
Sedan TAM lanserades av Fred Davis 1985 (Davis 1989) har ytterligare några 
påbyggda och uppdaterade modeller av TAM uppkommit för att undvika att anpassa 
modellen varje gång. Detta då ursprungs-TAM ofta behövs kompletteras för att vara 
användbar. Syftet med utvecklingen var att göra TAM till ett fristående ramverk utan 
att behöva blanda in andra modeller (Legris, Ingham & Collerette 2003). 

Davis utvecklade modellen tillsammans med Venkatesh. Meningen var att utveckla 
de tidigare värdena i TAM mer på djupet, samt lägga till värden som ansågs 
komplettera och bli en förlängning av TAM. TAM2 som blev namnet på 
vidareutvecklingen inkluderar förutom ursprungsvärdena i TAM, även subjektiva 
normer, frivillighet, framställning, jobbrelevans, kvalitet på utdata samt 
demonstration av resultaten. Subjektiva normer kommer från ovan nämnda TRA som 
TAM ursprungligen är baserad på (Venkatesh & Davis 2000). 
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Efter TAM2, utvecklades TAM3 som anses vara den slutgiltiga TAM-modellen. 
TAM3 utvecklades av Venkatesh och Bala och är en mycket mer omfattande modell, 
där det anses att inga externa värden behövs, då den är fullständig i sitt utförande. 
TAM3 tar höjd för en rad externa värden, som ska konkretisera och underlätta 
tillvägagångssättet av användningen av modellen (Venkatesh & Bala 2008). 

2.1  Trovärdighet 

Wathen och Burkell (2002) identifierar fyra olika sätt att bedöma trovärdighet på. 
Förmodad trovärdighet (presumed credibility) är en av dem och uppstår från 
antaganden och förnimmelser. Påstådd trovärdighet (reputed credibility) är 
trovärdighet som bygger på att användaren litar på den personen, systemet eller 
tjänsten som utger informationen, det kan tillexempel vara en läkare med högt 
anseende eller en respekterad professor. Sedan finns ytlig trovärdighet (surface 
credibility) där trovärdigheten bedöms efter utseende på exempelvis en tjänst. Sist 
kommer erfaren trovärdighet (experienced credibility) som bygger på den första 
kontakten med en tjänst, ett system eller informationskälla över tid. Enligt Wathen 
och Burkell (2002) är detta fyra olika metoder att bedöma trovärdighet på. 
 
Wathen och Burkell (2002) säger att det går att definiera och fastställa trovärdighet 
på tre olika sätt, där de flesta forskare väljer att använda sig av ett av sätten. Det 
första sättet går ut på att be informanterna att bedöma informationskällan, systemet 
eller tjänsten och berätta hur pass trovärdig de tycker att den eller det upplevs. Eller 
att det går att mäta kunskapsförändringar hos användare, det baseras på det svaga 
antagandet att bara trovärdig information omsätts så pass mycket i användarnas 
hjärnor, att de kommer ihåg den. Det tredje sättet är att undersöka förändringar i 
attityder och beteenden, baserat på ett starkare antagande om att användaren måste 
tro på informationen för att den ska kunna förändra sin attityd och sitt beteende. 
Enligt Wathen och Burkell (2002) kan även information på nätet, öka osäkert och 
kan påverka attityder och beteenden hos internetanvändare. En tjänst med ett icke 
trovärdigt gränssnitt och information sållas bort. 
 
Fogg et al. (2003) har i sin studie “How do users evaluate the credibility of Web 
sites?” undersökt trovärdigheten på två stycken webbplatser. Forskningen som 
beskrivs i rapporten påvisar vilka faktorer som är betydande och som påverkar den 
upplevda trovärdigheten för tjänster och information på internet. Det var 2684 
stycken respondenter som medverkade i studien, där de fick utvärdera 18 stycken 
områden på en webbplats där trovärdighet var i centrum. Den insamlade datan 
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analyserades sedan och mappades och kodades, där nyckelord plockades ut och 
kategoriserades. Därefter kollade författarna på hur frekvent de olika kategorierna 
nämndes och kunde därefter se vad respondenterna ansåg påverka trovärdigheten 
mest. Studien påvisade att designen på en webbplats var den viktigaste faktorn som 
påverkade en webbplats trovärdighet, 46,1 % ansåg detta. När de kom fram till detta 
resultat inkluderade de kommentarer om designens helhet, typografi, via ytor, bilder 
och färgscheman. Andra delar som ansågs höja en webbplats trovärdighet var 
informationsstrukturen 28,5 %. Detta inkluderar hur lätt det är att navigera sig runt 
på webbplatsen, hur tydligt informationen är presenterad, samt vilken information 
som presenteras. I studien menar de att människor bedömer trovärdighet på 
webbsidor genom att först notera någonting (prominence) och sedan tolka och 
bedöma det de noterat (interpretation). Om detta inte händer, blir det inte heller 
någon bedömning av trovärdigheten. Författarna kom fram till är att människor 
snabbt gör en bedömning om en webbsida är trovärdig eller ej. Resultatet av 
forskningsstudien resulterade i sex praktiska designriktlinjer visade nedan, som ska 
var till hjälp när webbsidor utformas och designas för att uppnå trovärdighet (Fogg et 
al. 2003). 
 

1. Visuella designen - Designen betyder mer än vad många tror, lägg därför ned 
tid på webbsidans design. 

2. Acceptera att några områden är bortom designerns kontroll - exempelvis kan 
en användare associera ett företagsnamn med en negativ bild utifrån tidigare 
erfarenheter. Detta är ingenting som en designer kan styra. 

3. Använd forskning - Dra nytta av forskning som denna inom området för att 
påverka de som tar besluten kring företaget och webbsidan. 

4. Ta aktsamma och kloka beslut - Vad är viktigast på din webbsida? Låt den 
viktigaste informationen framträda för att öka trovärdigheten. 

5. Prata med användarna - inkludera användarna i framtagning av webbsidan. 
Fråga användarna om trovärdighet. Studien som gjordes i denna rapport var 
stor, men i den mycket mindre pilotstudien, här påvisades vikten och 
betydelsen att vända sig till användarna även i liten skala. 

6. Titta på andra studier som behandlar trovärdighet på webbplatser - Ta hjälp 
av proffs inom området människa-dator-interaktion för att få hjälp med att 
förstå forskningsresultat och vikten av trovärdighet på webbplatser. 
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2.2  Integritet och säkerhet 
En annan aspekt som denna studien tar med i beaktning är integritet och säkerhet. 
Detta då det är angränsande områden till trovärdighet som är studiens fokus. 
Integritet, säkerhet och trovärdighet blir därför besläktade. Upplever en användare 
säkerhet och känner sig trygg när de använder sig av en tjänst eller besöker en 
webbplats, är det troligare att användaren även upplever tjänsten eller webbplatsen 
som trovärdig (Echeverri & Edvardsson 2012). 
 
I USA finns en utbredd uppfattning där 91 % av internetanvändarna anser att de har 
tappat kontrollen på det som lagras på nätet (Milne, Petteinico, Hajjat & Markos 
2017). Studien konstaterar att konsumenter under de senaste åren kunnat läsa om 
flera stora läckor av personliga uppgifter hos stora företag och att det därför blir mer 
aktuellt att fundera på vilken information som behövs och vilken attityd potentiella 
användare har till den informationen. I studien kan de enligt hypotesen se att 
finansiell information som kreditkortsinformation och bankinformation rankas högt, 
däremot upptäckte författarna till sin förvåning att en samling av vad som kan 
beskrivas som rykte på nätet får en högre värdering om ser på det sammanslagna 
värdet. I det ingår information som på något sätt kan skada hur användaren uppfattas 
av ens närhet och försvaga hur användaren uppfattas utifrån den information den valt 
att inte visa (ibid.). Avslutningsvis kan de konstatera att det finns en poäng i att se 
över vilken information som lagras i system och om de riktlinjer som finns internt 
verkligen är relevanta, då de kan visa på exempel där information som företag och 
myndigheter ser som oviktig uppfattas som viktig för användaren. Konsekvensen 
menar de kan bli att användaren upplever det som otryggt att lämna ifrån sig 
uppgifter, och därmed får den en sämre upplevelse än vad som kanske är nödvändigt 
(ibid.). 

Det är viktigt att som innehavare av en webbplats att vara medveten om användarens 
eventuella upplevda osäkerhet kring sajten. Tjänster på nätet upplevs i större 
utsträckning mer osäkert än vad fysiska varor gör. Företagsinnehavaren bör kartlägga 
eventuella osäkerheter som användarna upplever, för att sedan arbeta med detta. 
Exempel på när osäkerhet bland användare kan uppstå är när det är bristfällig 
information om tjänsten eller företaget, samt om informationen känns diffus 
(Echeverri & Edvardsson 2012). 
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2.3  Användbarhet 

Casaló och Cisneros (2008) undersöker i sin studie hur användbarhet påverkar 
förtroende (trust) och nöjdhet i samband med utveckling av en webbplats. De 
undersöker detta genom att analysera en webbplats i två versioner, en innan 
förändringar och en efter förändringar för att öka förtroende och nöjdhet. De 
formulerar förtroende som något som både kan upplevas i form av ärlighet, att 
företaget håller vad de lovar och som godhet där företaget arbetar i användarens 
bästa intresse. De konstaterar dock att det finns ytterligare parametrar som kan spela 
in, som exempelvis den upplevda kompetensen hos företaget (Casaló & Cisneros 
2008). 

Studien genomförs genom att deltagarna får svara på en enkät om hur de upplever 
webbplatsen kopplat till förtroende och nöjdhet. Totalt rör det sig om 224 
respondenter som svarar på enkäten, varav 68 på den första versionen utan 
förbättringar och 156 på den förbättrade versionen (Casaló & Cisneros 2008). I sitt 
resultat kan de konstatera att det upplevda förtroendet och nöjdheten ökar för den 
förbättrade versionen där de med hjälp av fokusgrupper, heuristisk utvärdering och 
kortsortering identifierat delar för att förbättra användbarheten. Slutsatsen blir att 
användbarhet kan vara ett verktyg för att öka dessa aspekter (ibid.). 

I en annan studie genomförd av Swaak, de Jong och de Vries (2009) undersöker man 
hur visuell attraktionskraft och upplevd/faktisk användbarhet påverkar förtroendet 
för företaget. De väljer att undersöka detta genom att låta testdeltagarna med hjälp av 
”think aloud” beskriva vad de gör på webbplatsen för att därefter svara på frågor om 
sin upplevelse. Testdeltagarna fördelas i två grupper där den ena gruppen på måfå får 
surfa runt på webbplatsen medan den andra får ett specifikt uppdrag som ska 
genomföras. Totalt rör det sig om 10 användare i respektive grupp. I resultatet kan 
Swaak, de Jong och de Vries (2009) konstatera att det inte är någon större skillnad på 
antalet problem som upptäckts i de båda grupperna. Däremot går det att se att de som 
fått ett uppdrag beskriver problem kring detta medan den andra gruppen snarare 
kompenserar genom att identifiera andra områden. De kan i också i sin studie se att 
visuell attraktionskraft påverkar hur användarna upplever förtroende för företaget 
samtidigt som användbarhet också spelar in. 
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Selejan et al. (2016) undersöker estetik påverkar trovärdigheten på en webbplats och 
kan se att det första intrycket påverkas efter 50 millisekunder, innan alla kognitiva 
processer har gått igång. Det här ligger också till grund om användaren kommer att 
fortsätta surfa på webbplatsen eller om den väljer att gå vidare. En utmaning är att 
det inte finns säkra data på vad en användare upplever som estetiskt tilltalande trots 
att det finns många praktiska riktlinjer för utformning och färgval. Trots bristen på 
data går det att se att användarens första visuella intryck ökar trovärdigheten för 
webbplatsen och att det ofta sker med en topp till botten-attityd där användaren 
skannar av webbplatsen och det placerat högst upp blir det viktigaste i den visuella 
hierarkin och därmed värderas högst av användaren. Det kan även förstärkas av att 
använda sig av bilder då användarens blick dras dit samt förmedlar en social känsla 
(ibid.). I studien kan författarna konstatera att det också föreligger en skillnad mellan 
vad olika grupper tycker är bra estetik och att det därför kan vara en fördel att 
analysera målgruppen och utarbeta design utifrån den då tiden för ett beslut om det är 
bra eller dålig estetik är så pass kort. Bland annat går det att se att det skiljer sig 
mellan ålder och kön (ibid.). 

Gu, Fan, Suh & Lee (2010) undersöker i sin studie hur upplevd användbarhet ser ut 
vid separering av hedonistiska- och nytto-system och hur det leder till avsikt till 
användning, då tidigare forskning tittat på det som ett samlat begrepp i modellen 
TAM. Författarna kan med sin separering av upplevd användbarhet komma till nya 
slutsatser, bland annat kan de se att upplevd användarvänlighet har stor påverkan på 
avsikten till användning över tid om det är en programvara som utvecklas från sin 
ursprungsfunktion, i studien undersöks en chattprogramvara. I andra studier brukar 
det annars vara upplevd användbarhet som har störst påverkan för användaren avsikt 
till användning. Författarna resonerar att det kan röra sig om att användarna förväntar 
sig att systemet ska vara lika lätt att använda som det var från början, och att det 
därför blir tydligt för programvara som har utvecklats mycket. Författarna kan även 
se att den upplevda användbarheten i större grad påverkar nytto-system och avsikt till 
användning än vad som gäller i en hedonistisk kontext där upplevd 
användarvänlighet spelar större roll. Utifrån studien menar författarna att det är 
viktigt att förstå vilken målgruppen är, speciellt för komplex programvara som 
vänder sig till flera målgrupper, då programvara när den används i ett 
arbetssammanhang troligtvis har mer fokus på hur snabbt och effektivt en uppgift 
kan lösas medan samma programvara i en hemmamiljö ska tillhandahålla tidsfördriv 
och underhållning. För vidareutveckling av en sådan programvara är det därför 
viktigt att förstå vilket syfte en ny funktion fyller, att den byggs och passar den  
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tilltänkta målgruppen, risken är annars att det inte har avsedd effekt när det kommer 
till att öka avsikt till användning (Gu et al. 2010). 

Ett antagande är att presentation och tillgänglighet av information till stor grad 
påverkar hur en användare uppfattar en tjänst. Det finns även ett antagande om att 
den estetiska utformningen bidrar till hur tjänsten uppfattas. Enligt Echeverri & 
Edvardsson (2012) har webbplatser och tjänster som är lättanvända större chans att 
konvertera nya kunder/användare. Författarna pratar vidare om nödvändigheten över 
att bygga upp logiska informationsflöden för kunden, samt presentera “lagom” 
mängd information - varken för mycket eller för lite, då det kan skapa förvirring hos 
användaren. Dessutom ska god design eftersträvas eftersom det hjälper användarna 
att orientera sig runt på webbplatsen eller i tjänsten (Echeverri & Edvardsson 2012). 
Denna studien hänvisar att undersöka hur dessa faktorer påverkar användare initialt 
till användande av en tjänst. Det ska även konstateras att förväntningarna troligtvis 
kommer vara olika beroende på vad det är för typ av tjänst. En tjänst för lagring av 
personliga bilder ställer helt andra krav än exempelvis en klient för att kommunicera 
med vänner och bekanta. 

I den här studien granskas också resultaten av användartester och intervjuer med 
utgångspunkt i de riktlinjer/principer som har tagits fram av Norman (2013). Norman 
(2013) menar på följande nedan sju fundamentala principer för design. Utifrån 
principerna går det att förbättra användarens upplevelse när de använder sig av en 
artefakt, både fysisk likväl som digital. Principerna är generella och anpassas därför 
till det problem som avses lösas. 

Upptäckbarhet (Discoverability) - Användaren kan se vilka åtgärder/handlingar som 
kan göras och deras nuvarande status. 

Respons / Återkoppling (Feedback) - Användaren får tillräckligt med information om 
när det går från ett läge till ett annat. 

Konceptuell modell (Conceptual model) - Får användaren en bra uppfattning kring 
vad systemet gör kommer det att leda till en känsla av kontroll. Den bidrar också till 
att öka upptäckbarhet och utvärdering av systemet. 

Affordans (Affordances) - Bjuder designen in användaren till en viss, naturlig 
handling kommer det att underlätta navigering. 
Betecknare (Signifiers) - Dessa kan hjälpa användaren med upptäckbarheten i ett 
gränssnitt och/eller en digital artefakt.  
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Kartläggning / Mappning (Mappings) - Struktur i gränssnitt och logiskt upplägg för 
handling underlättar för användaren.  

Begränsningar (Constraints) - Begränsningar kan göra handling mer uppenbar och 
förenklar tolkningen för användaren. 

2.4  Sammanställning 

TAM kommer att användas i sitt ursprungsutförande men där värdet upplevd 
trovärdighet har lagts till i modellen. Då studien ämnar titta på användarens inre 
motivation att använda sig av en digital tjänst lämpar sig TAM väl tillsammans med 
värdet upplevd trovärdighet. Vidareutvecklingen av TAM tar höjd för en rad externa 
faktorer som är inte är relevanta för vårt arbete och därför passar den i sitt 
ursprungsmodellen av TAM bättre (Venkatesh & Bala 2008). 

Upplevd trovärdighet är huvudfokus och kommer att ligga i nivå med upplevd 
användbarhet och upplevd användarvänlighet som återfinns i TAM. Upplevd 
trovärdighet kommer att utvärderas genom att inkorporera områden i 
datainsamlingen som inte täcks upp av upplevd användbarhet respektive upplevd 
användarvänlighet utifrån ursprungsmodellen (David 1989). Det kommer även att 
fokusera mer på vilken information som leder till upplevd trovärdighet och vad som 
krävs av en webbplats för att uppfattas som trovärdig. Det finns dock överlappande 
delar där användbarhet och användarvänlighet påverkar trovärdighet och vice versa 
vilket också illustreras i Figur 2. 
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Figur 2: Egenutvecklad modell. TAM med upplevd trovärdighet placerat på samma nivå som upplevd 
användbarhet och upplevd användarvänlighet (Davis 1989; Davis 1993). 

 
Figur 2 bygger på TAM men är en egenutvecklad modell med upplevd trovärdighet 
som ytterligare en faktor utöver upplevd användbarhet och upplevd 
användarvänlighet som finns i ursprungsmodellen och dess påverkan i följande steg, 
avseende avsikt till användning och faktisk användning. Faktisk användning och hur 
det påverkar den upplevda trovärdigheten över tid är utanför ramarna för den här 
studien, då avsikt till användning är det som undersöks. 
 
För att undersöka avsikten till användning av en tjänst kommer resultaten från 
datainsamlingen kategoriseras i respektive område i modellen för att på så vis kunna 
värderas mot tidigare forskning inom området och med stöd av principer som kan 
förhöja upplevelsen genom förändringar i användbarhet respektive 
användarvänlighet. Fokus inom dessa områden blir dock på sådant som påverkar 
trovärdighet, som integritet och säkerhet, och avsikt till användning utifrån 
trovärdighet. Vad är det som bidrar till att användaren upplever något som 
trovärdigt? Detta kommer också att demonstreras genom designförslag för relevanta 
delar som dykt upp i användartester och intervjuer. 
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3  Metod 
I detta kapitel presenteras beskrivning av de olika momenten som gjordes vid 
datainsamlingen. Genomförda metoder förtydligas tillsammans med motivation till 
varför de valdes att inkluderas i denna studie. 

Studien har haft en kvalitativ ansats där målet har varit att få fram användarnas 
upplevelser, tankar, beteendemönster och känslor inför en digital tjänst i förhållande 
till upplevd trovärdighet. Till denna studie valdes kvalitativa metoder för att det är ett 
mer öppet sätt att inbringa information, samt att kvalitativa metoder används för att 
skapa en djupare förståelse kring ett område/ämne, vilket denna studie vill förevisa. 
Kvantitativa metoder har begränsade möjligheter för informationsgenerering och 
med kvantitativa metoder hade denna studien inte kunnat få det djup som 
eftersträvades (Björklund & Paulsson 2012). 
 
I valet av metoder valdes användartester som utfördes med den kvalitativa metoden 
“think aloud”. Detta då “think aloud” kan fånga upp reaktioner, användarens ärliga 
och uppriktiga inställning och beteende gentemot tjänsten i stunden, som annars är 
lätt att gå miste om (Echeverri & Edvardsson 2012). Semistrukturerade intervjuer 
som också är en kvalitativ metod valdes att genomföras i anslutning till 
användartesterna. Detta då det skapar en djupare förståelse för det som undersöks 
(Goodwin 2009). Den primärdata som sedan kommit in analyseras och skapar 
grunden tillsammans med designprinciper att utveckla förslag på bättre design för 
ökad trovärdighet. 
 
Först definierades studiens syfte och målgrupp, för att sedan gå över till att leta 
deltagare för fallstudien. Enligt Arvola (2014) är det av stor vikt att rätt målgrupp av 
användare representeras i användartester för att täcka in och belysa så många 
potentiella designproblem som möjligt. När det var aktuellt att leta deltagare, gjordes 
ett bekvämlighetsurval. Detta då det ansågs att alla kunde vara potentiella användare 
till tjänsten. Deltagarna var vänner och bekanta som det redan fanns en etablerad 
kontakt med. De bjöds in via muntlig förfrågan, sms, telefonsamtal eller via 
messenger. Förfrågningarna skedde löpande, då det i början av studien inte visste när 
informationsinhämtningen skulle kännas mättad. Därför tillfrågades först tre 
deltagare och därefter två till. Alla tillfrågade tackade ja till att medverka och antalet 
deltagare som medverkade i studien blev således fem stycken. Användartester 
genomfördes på uppdragsgivarens befintliga tjänst. Detta medförde att 
begränsningen blev att deltagarna inte fick vara användare av uppdragsgivarens 
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tjänst sedan innan, då studien ämnade att titta på ny användare som aldrig varit i 
kontakt med tjänsten sedan innan. Några andra krav ställdes inte på deltagarna och i 
urvalet ansågs inte heller de demografiska variablerna viktiga för studiens 
slutresultat. 
 
Enligt Goodwin (2009) krävs åtminstone fyra deltagare för att kartlägga deras 
beteenden men menar att det kan vara bra att involvera fler deltagare om målgruppen 
är bredare. Användartesterna och intervjuerna i den här studien genomfördes med 
fem stycken deltagare, vid det antalet ansågs informationshämtningen mättad och 
svaren likartade. Nielsen (2012) menar också att fem deltagare räcker för att täcka in 
de flesta designproblemen som kan tänkas finnas.  

3.1  Användartester 

Användartesterna utformades efter inläsning på tidigare forskning och teori i 
förhållande till trovärdighet i digitala tjänster, påbörjades en initial kartläggning av 
uppdragsgivarens tjänst. Detta för att få en inblick i hur den såg ut för stunden. 
Tanken med steget var att få en bra uppfattning för vilka ingångar som fanns för 
användare idag som i sin tur kan påverka uppfattningen av tjänsten. 

Därefter gjordes analys av befintliga data. Genom uppdragsgivaren fanns tillgång till 
statistik som analyserades för att skapa en uppfattning av hur användare betedde sig 
på webbplatsen och i tjänsten, detta genom verktyg som Google Analytics och 
Hotjar. Där kartlades hur användaren använde sig av tjänsten och dess funktioner. 
Hotjar användes för att se hur användaren använde sig av den faktiska webben och 
utöver det gjordes en insamling av statistik från Google Analytics som gav 
information om hur användaren kom i kontakt och rörde sig mellan de olika 
plattformarna som erbjuds för tjänsten. 

De fem deltagarna fick utföra tio uppgifter efter de initiala tankarna kring 
webbplatsen. Användartester utfördes med “think aloud” där användaren parallellt 
med att hen navigerar på webbplatsen också fick resonera kring hur hen tänkte och 
agerade för att fånga upp reaktioner som annars lätt går förlorade. 
 
Enligt Arvola (2014) är användartest ett bra sätt att få information om hur användare 
interagerar med en tjänst eller ett system. Han nämner också att det är viktigt att få 
deltagaren att känna sig bekväm innan användartestet påbörjas. Eventuellt kan 
testledarna bjuda på fika eller bara småprata lite trevligt innan. Därefter är det av stor 
vikt att deltagaren ger sitt samtycke att medverka i användartestet och att 
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användartestets avsikt presenteras på ett sätt att deltagaren förstår innebörden. Här 
får testledaren gå igenom utförandet av testet, syftet med användartestet samt hur 
insamlade data kommer att behandlas. Se också till så att deltagaren förstår att den 
förblir anonym, är där av fri vilja och när som helst kan avbryta. Ämnar man att 
spela in ljud eller rörlig bild, ska även detta förtydligas. Samtycke av deltagaren sker 
antingen ske skriftligt eller muntligt (Arvola 2014).  

För att få ut det mesta möjliga av användartestet kan testledaren uppmuntra 
deltagaren att använda sig av metoden “think aloud” (Echeverri & Edvardsson 2012).  
Det är en metod där deltagaren ska tänka högt kring vad den ser och gör i gränssnittet 
(Arvola 2014). “Think aloud” går ut på att användarna ska tänka högt samtidigt som 
de utför de olika uppgifterna. Genom denna metod fångas användarnas initiala tankar 
kring webbplatsen och dess funktionalitet. Dessutom fångar metoden upp spontana 
tankar och reaktioner hos deltagaren, vilka annars hade kunnat gå förlorade. Här 
gäller det för testledaren att ge en bra introduktion i “think aloud” metoden, detta för 
att användarna ska förstå att de hellre får prata för mycket än för litet. Viktigt att 
testpersonerna känner sig bekväma och det är därför till fördel om användartesterna 
utförs i en hemlik miljö (Robson & McCartan 2016).  

Vill testledaren ställa någon fråga under tiden som testet görs är det okej. Testledaren 
får absolut inte göra deltagaren obekväm genom att skratta, kolla menande eller visa 
någon annan reaktion på det deltagaren säger eller gör. Likaså är det viktigt att 
testledaren inte påverkar användaren på annat sätt under testsessionen. Testledarens 
roll är att vara tyst, observera och lyssna in. Kör deltagaren fast kan det vara bra att 
uppmana den att tänka högt istället för att med en gång berätta hur de ska göra. 
Kommer inte deltagaren vidare får testledaren göra en bedömning om instruktioner i 
att komma vidare behövs (Arvola 2014). 

När deltagaren har fått en första kontakt med tjänsten eller systemet som ska testas 
kan testledaren ställa frågor kring vad deltagaren tror att det är för slags system, 
webbplats eller tjänst och vad för intrycket deltagaren får. Här går det även bra att 
fråga om deltagaren kan förklara vad de olika delarna av gränssnittet är för något. 
Det görs för att få en uppfattning av deltagarnas första mentala bild av tjänsten, 
webbplatsen eller systemet. Skulle det vara att deltagaren inte beskriver tjänstens 
konceptuella modell är gränssnittet bristfälligt (Arvola 2014). 

Det är först efter de första frågorna som användartestets uppdrag tar vid. Bäst är att 
ha uppdragen uppställda och nedskrivna och att testledaren går igenom uppdragen 
lika i varje användartest. Detta för att säkra att användartesten genomförs på samma 
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villkor. Det gäller att inte skriva uppdragen för ledande för då testar man snarare 
deltagaren på hur väl denna kan följa beskrivningar och det blir då inte designen som 
testas. Skriv hellre uppdragen på sådant sätt att det framgår för deltagaren vad som 
ska uppnås (Arvola 2014). 

Med utvunna data kring användarnas beteenden formades uppdragen till 
användartesten, att funktionaliteten på webbplatsen testades. Användartesten utfördes 
med fem deltagare på uppdragsgivarens befintliga webbplats. Användartesten 
genomfördes med en testledare och en deltagare åt gången. Användartesten började 
med att testledaren och deltagaren småpratade med varandra för att få till en bra 
bekväm stämning. Därefter presenterade testledaren avsikten med användartestet och 
berättade kort om tillvägagångssätt och fick sedan deltagarens samtycke till att vara 
med i studien. Deltagaren fick också ingå ett muntligt sekretessavtal där deltagaren 
fick veta att hen var anonym, fick avbryta testet när den ville, samt hoppa över 
uppdrag och frågor utan att förklara varför. Deltagaren fick sedan frågan om det var 
okej med skärminspelning och ljudupptagning. Alla deltagare godkände detta. För 
sekretessavtalet se bilaga 1. 

Deltagaren fick sedan sätta sig ned vid platsen där användartestet skulle genomföras 
och fick förklarat för sig att användartestet skulle genomföras på mobilen som låg på 
bordet. Innan användartestet startade fick deltagaren en introduktion i “think aloud” 
där testledaren förklarade metoden och deltagaren uppmanades att hellre prata för 
mycket än för lite. En iPhone 6 kopplades in till datorn där skärm och ljud spelades 
in med hjälp av QuickTime Player för några av användartesterna och i de som 
genomfördes med Android användes programvaran AZ Screen Recorder för att spela 
in skärm och ljud. Därefter startade användartestet och deltagaren bads att gå in på 
uppdragsgivarens webbplats via mobilens webbläsare. Safari användes på iOS och 
Chrome på Android.  

Väl inne fick deltagaren lite tid att känna in webbplatsen innan de första inledande 
frågorna kring första intrycket, gränssnittets komponenter och tjänstens helhet 
ställdes. Därefter fortsatte användartestet med att deltagaren fick anta en roll. 
Deltagaren uppmanades att anta rollen som en person som vill lagra sina bilder i en 
molntjänst. Sedan följde tio stycken uppdrag som deltagaren skulle genomföra efter 
bästa förmåga.  
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3.2  Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med samma fem deltagare som gjorde användartesterna. 
Detta för att få en fördjupning på deras upplevelse av tjänsten och begreppet 
trovärdighet. 

Enligt Björklund och Paulsson (2012) är intervjuer en typ av utfrågning som kan 
utföras antingen över telefon eller i direktkontakt med deltagaren. Intervjuer ger 
primärdata som kan användas för den aktuella studiens syfte. Det finns olika typer av 
intervjuupplägg att utgå ifrån. Det finns strukturerad intervju, där frågorna och 
ordningen på frågorna redan är förutbestämda. Sedan finns semistrukturerade 
intervjuer där olika frågor är förberedda, men beroende på situation och på vad 
deltagaren svarar, ändrar frågorna plats och följdfrågor inom samma ämnesområde 
tillkommer. Det finns möjlighet att ställa ledande frågor i en intervju, men detta 
brukar undvikas, för att inte färga svaren. Det kan lätt hända att deltagaren blir 
påverkad av de ledande frågorna och svarar det den tror att undersökaren vill ha som 
svar (Björklund & Paulsson 2012). Enligt Goodwin (2009) kan det vara lämpligt att 
börja med lite allmänna frågor som kan få informanten bekväm med 
intervjusituationen. 

Det skapades ett gemensamt Google Docs där båda författarna till denna studie 
kunde skriva ned förslag på frågor som kändes relevanta i hänsyn till tidigare 
forskning och litteratur. Intervjufrågorna togs fram genom att kopplas till de 
frågeställningar som uppkommit i tidigare forskning, men också genom analys av 
den statistik som analyserats från uppdragsgivarens webbplats. Dessutom kopplades 
frågorna till det teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie. Där 
användarvänlighet, användbarhet, avsikt till användning, samt studiens valda externa 
värde trovärdighet togs i beaktning när frågorna utformades. Alla frågor återfinns i 
bilaga 1. Frågorna som togs fram ansågs relevanta för studiens syfte. Detta 
säkerställs också genom att göra ett test av användartest med efterföljande intervju, 
för att se om de framtagna frågorna fick fram den information som ansågs relevant. 

I anslutning till användartesterna genomfördes semistrukturerade intervjuer med de 
fem deltagarna som genomfört användartesten. Intervjuerna blev en naturlig följd 
efter användartesteten där mer djupgående frågor kring deltagarnas upplevelse och 
uppfattning av gränssnittet och tjänsten ställdes. Även frågor som rörde trovärdighet, 
förtroende, tillit, säkerhet ställdes i hopp om att få fram hur stor vikt dessa värden 
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egentligen har i en digital tjänst och på webbplatser utifrån en användares perspektiv. 
Även intervjuerna genomfördes med en deltagare och en testledare som intervjuade. 
Innan intervjun påbörjades, fick deltagaren lämna samtycke till att delta, samt 
samtycke till att intervjun spelades in. 

Några av intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem och resterande hemma hos 
intervjuaren. Intervjuerna spelades in via en applikation som heter Voice Recorder 
för iOS och Smart Recorder för Android. Detta för att underlätta genomförandet av 
intervjun, där intervjuaren kunde lägga allt fokus på deltagaren, istället för att 
anteckna. Intervjun började med en kort introduktion där intervjuns syfte 
presenterades, sedan började intervjun med de mer generella frågorna. Eftersom att 
det var semistrukturerade intervjuer som genomfördes, fanns det också utrymme för 
testledarna/intervjuaren att ställa följdfrågor. Detta gjordes när det ansågs lämpligt. 

När alla intervjuer var genomförda, transkriberades dem i varsitt enskilt Google Docs 
dokument. Därefter flyttades alla transkriberade intervjuer in i ett gemensamt Google 
Docs-dokument för att få en bra överblick. I det dokumentet flyttades varje svar från 
de fem intervjuerna in under respektive fråga. När det var gjort mappades varje fråga 
där mönster identifierades och nyckelord plockades ut. Därefter skrevs 
sammanfattningar av varje svar, som tematiserades och som i sin tur användes för att 
göra en ytterligare sammanfattning om respektive område. Denna sammanfattning av 
resultatet i löptext skickades sedan ut till deltagarna i syfte att göra en member 
checking, där deltagarna uppmanades att läsa sammanfattningen och återkoppla om 
de inte kände igen sig i det utskickade materialet. Denna sammanfattning låg sedan 
till grund för kapitel 4 - Resultat, som återfinns längre ned i denna rapport. 

3.3  Designanalys 

Utifrån resultaten från användartester och intervjuer identifierades problemområden 
som deltagarna hade tagit upp eller haft problem med. Problemområdena jämfördes 
sedan med designprinciperna som Norman (2013) tagit fram, samt en jämförelse med 
det Fogg et al. (2003) identifierat som viktiga delar för att skapa trovärdighet. Det 
här gjordes för att analysera om de problem som deltagarna tagit upp under 
användartester och intervjuer hade lösts om principerna tillämpats, i de fall de inte 
redan var tillämpade. 
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3.4  Tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som beskrivs som ett mått på en studies 
tillförlitlighet. Validitet mäter i vilken utsträckning som studiens författare verkligen 
mätt det som studien avser att mäta. Medan reliabiliteten kontrollerar i vilken grad 
som undersökningen hade kunnat upprepas återigen med samma resultat (Björklund 
& Paulsson 2012). Den här studien har strävat efter en god validitet och reliabilitet. 
Här har det också beaktats att vara objektiv och inte lägga in några egna värderingar i 
genomförandet av studien. 
 
För att höja validiteten på denna studie gjordes det en member checking. Detta 
innebär att deltagarna delges insamlade data från intervjuerna. Detta görs för att se 
till att insamlad data uppfattas stämma överens med deltagarnas uppfattning av 
intervjuns innehåll (Robson & McCartan 2016). Member checkingen som gjordes i 
denna studie, gick till genom att en sammanställning av resultatet från intervjuerna 
skickades till alla fem deltagare via mejl. Fyra av de fem deltagarna kommenterade 
sammanställningen som de hade tagit del av, där de uppfattade att materialet stämde 
överens med sin egna upplevelse.  
 
Denna studie har utförts av två författare/intervjuar/testledare som bor på olika orter, 
därför har användartesterna och intervjuerna utförts med enbart en 
intervjuar/testledare medverkande vid genomförandet av användartesterna och 
intervjuerna. Eftersom att användartesten, samt intervjuerna spelats in, har det också 
varit möjligt att delge utförandet med varandra. Detta har gjorts via en gemensam 
mapp på Google drive, där båda författarna haft tillgång till inspelningar och det 
transkriberade materialet, där alla sammanfattningar har dubbelkollats av bägge 
författarna för att uppnå en god reliabilitet. Detta tillvägagångsätt kallas 
utvärderartriangulering och innebär att olika personer går igenom materialet som 
används i studien för att öka studiens tillförlitlighet (Björklund & Paulsson 2012). 
 
Reliabiliteten i denna studie har även höjts genom att intervjufrågorna kontrollerade 
samma ämne återkommande i intervjun med kontrollfrågor. Ytterligare anses 
användartesten med “think aloud” med efterföljande intervju höja reliabiliteten, då 
samma aspekter testas och berörs i båda metoderna (Björklund & Paulsson 2012).   
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3.5  Etiska överväganden 
Statistiken som användes i den initiala kartläggningen var anonym och inte kopplad 
till någon enskild person. Det gäller för samtliga verktyg som användes. 
 
När deltagarna blev tillfrågade att medverka i fallstudien, deklarerades det tydligt att 
de skulle förbli anonyma i studien (se bilaga 1). Deltagarna medverkade av egen fri 
vilja och var informerade om att de när som helst kunde avbryta användartestet eller 
intervjun, likaså hoppa över frågor eller uppdrag om de ville. Deltagarna fick ett fritt 
val om de ville att användartestet och intervjun skulle spelas in eller ej. De blev 
informerade och fick godkänna att insamlad data enbart skulle användas i studiens 
syfte. Dessutom fick alla medverkande/deltagare ta del av en member checking som 
skickades ut med sammanställd data - som utvanns ur intervjuerna. Här hade 
deltagarna en chans att säga till om de inte kände igen sig i resultatet. 
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4  Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från användartester och intervjuer tillsammans 
med en analys av resultaten knuten till tidigare forskning. Det kommer också finnas 
demonstration av de mest relevanta delarna som påverkar den upplevda 
trovärdigheten. 

4.1  Användartester 
Deltagarna i användartesten var mellan 25-53 år gamla, där fördelningen var tre 
kvinnor och två män. Innan genomförandet fick alla deltagarna godkänna ett 
sekretessavtal muntligt, samt godkänna inspelning av skärm och ljudupptagning. Se 
bilaga 2 för fullständiga användartest. 
 
Användartesten tog längre tid i början innan deltagarna blev mer bekväma med 
webbplatsen och de första användartesten blev de mest tidskrävande och agerade 
också som övning för deltagaren att hitta på den mobila webbplatsen överlag. Det 
visade sig att deltagarna gärna hade en tendens av att vilja använda sig av menyn 
framför att söka information genom att scrolla på webbplatsens startsida. Det blev 
ännu mer tydligt då deltagare först började scrolla långt först då de i frustration inte 
hittat informationen på någon meny som de kände passade för informationen de 
sökte. 
 
En uppgift handlade om att hitta information om pris på webbplatsen (som ligger 
längst ned på startsidan) löstes typiskt på två sätt, antingen använde deltagaren sig av 
menyn och navigera till “Om oss” eller valde deltagaren att klicka på “Skapa konto” 
för att få en sammanfattning av det viktigaste. Till slut hittade de flesta 
informationen när de i frustration navigerade sig ner till botten på förstasidan, där 
pris presenteras tillsammans med funktioner som ingår i tjänsten. 
 
En annan uppgift handlade om att hitta eventuell bindningstid samt vad som händer 
om användaren av tjänsten inte väljer att betala. Här blev det mycket navigering då 
det första antagandet flera gjorde var att lägga informationen fanns på samma ställe 
som pris, som hade varit en tidigare uppgift. När deltagaren inte hittade 
informationen började den leta sig till hjälp för att vidare scrolla upp och ner på olika 
undersidor, troligtvis då deltagaren förstått att informationen varit placerad på 
liknande sätt i tidigare uppgift. Deltagarna tröttnade dock ganska snabbt och det blev 
att gå vidare till nästa uppgift då deltagaren inte kände att den kunde slutföra 
uppgiften. 
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Efter några uppgifter började deltagarna få känsla för var informationen var placerad 
på webbplatsen och löste därför enkelt uppgifter som vilka som stod bakom bolaget 
eftersom de navigerat dit tidigare i jakt på annan information. En fråga som dock 
samtliga deltagare misslyckas med var att hitta vilka enheter som tjänsten 
supporterade. Informationen finns på undersidan “Ladda ner” men dit testade ingen 
deltagare att navigera utan använde sig främst av hjälp för att hitta svar på frågan. I 
samband med “think aloud” nämndes också att deltagarna gjorde ett antagande om 
att den bara supporterar allt och att därför frågan kändes irrelevant. 
 
En uppgift handlade om att hitta tjänstens blogg och läsa rubriken på senaste 
inlägget. Alla deltagare lyckades med den här uppgiften trots att bloggen inte var 
placerad i menyn utan snarare längst ner på respektive undersida i en 
navigeringsmeny. Det här skiljde sig mot hur de agerat i tidigare navigering och den 
mentala bilden över var det borde finnas stämde väl överens för samtliga deltagare på 
den här punkten. 
 
Det som tydligt kom fram med hjälp av “think aloud” var de delar som uppfattades 
som ologiska framkom tydligt även om användaren hade en lätt lösning. Exempel är 
att det visades en annan meny under “Hjälp” där flera användare konstaterade att det 
såg konstigt ut men snabbt löste det genom att backa tillbaka till tidigare sida där de 
hade sett den tidigare navigeringsmenyn. 
 
Efter att deltagarna initialt haft problem att hitta information på webbplatsen skaffade 
sig deltagarna snabbt en översikt och navigerade utan problem igenom de senare 
uppgifterna och kommentarerna blev mer sparsamma när de började känna sig mer 
bekväma med navigeringen. 

4.2  Intervjuer  
Intervjuerna genomfördes med samma fem deltagare som användartestet. 
Sammanställningar för respektive fråga återfinns som bilaga (se bilaga 3). 
 
Intervjuerna avhandlade tre områden; Trovärdighet, Integritet och säkerhet och 
användbarhet. Några frågor var av allmän karaktär, medan andra var inriktade på 
tjänsten som deltagarna nyss utfört ett användartest på. Här nedanför kommer en 
sammanställning av svaren på samtliga områden att presenteras. Dessutom 
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presenteras en sammanställning av deltagarnas initiala tankar kring vad för slags 
tjänst det var, men också vad deras initiala första intryck av gränssnittet/webbplatsen.  

Initiala tankar om tjänsten 

Deltagarna fick ett par minuter att bekanta sig med startsidan på webbplatsen och 
fick sedan förklara vad det trodde att det var för slags tjänst. Alla nämnde att det var 
någon slags molntjänst för att ladda upp sina bilder. Alla deltagare benämnde 
webbplatsen med positiva ord, såsom stilren, snygg och att den gav en bra känsla. 
Två nämnde också att de gillade färgvalen. 

Användarna fick efter genomförda användartester möjlighet att utveckla sitt 
övergripande intryck av webbplatsen. De flesta var överens om att den såg visuellt 
tilltalande ut men identifierade egna uppfattade brister. Två tyckte det saknades eller 
var för mycket information. 

Trovärdighet 

Några av användarna knöt begreppet trovärdighet direkt till tjänsten som hade 
utvärderats och nämnde då att den visuell utformning av en tjänst och upplevd 
användbarhet av en tjänst som viktiga faktorer som påverkar trovärdigheten. Andra 
tittade på begreppet vidare och nämnde då att trovärdighet var upplevd ärlighet, 
säkerhet, trygghet, seriositet och tillit. Dessa egenskaper kan skapa förtroende och i 
sin tur trovärdighet för en tjänst. 

Majoriteten av deltagarna nämnde att de själva söker upp betyg och recension för att 
se om en tjänst verkar trovärdig eller ej. De nämner också tjänstens design som en 
viktig del för utvärderingen av trovärdighet. Två personer nämner också att de 
använder sig av antalet användare som en måttstock för att se om en tjänst är 
trovärdig. Här gick det även att tyda att deltagarna använde sina tidigare erfarenheter 
när de bedömer om en tjänst är trovärdig. Alla deltagare är överens om att en 
rekommendation från en person de litar på bidrar till trovärdigheten och två nämner 
det som viktigt för att de ens ska ta sig tiden att testa tjänsten. Sedan vill deltagarna 
gärna göra en egen bedömning och litar inte blint på personen som rekommenderade 
tjänsten, utan rekommendationen gör snarare att tjänsten får en chans hos deltagarna. 

 
Alla deltagare tycker att grammatiska språkfel drar ned trovärdigheten för en tjänst. 
De bryr sig inte mycket om vilket språk av svenska eller engelska som används på 
hemsidan eller tjänsten, så länge det är konsekvent. Det är dock fyra deltagare som 
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föreslår att tjänsten håller sig till ett språk och låter användaren välja själv vilket 
språk som ska visas. 

Alla deltagarna är överens om att tjänsten känns trovärdig vid första anblick och att 
den enkla, stilrena designen har stor inverkan här.  Deltagarna skulle dock önska att 
tjänsten hade fler användare, då deltagarna tycker att det indikerar om tjänsten är 
seriös och säker att använda. Det uppskattas om det finns möjlighet att själv läsa på 
vad andra tycker om tjänsten i form av betyg och recensioner. 
 
När deltagarna ska välja ut en ny tjänst är de alla överens om att trovärdighet är 
väldigt viktigt vid val av en tjänst. Två användare nämner pris som viktiga faktorer, 
ena för att det bidrar till att den känns mer trovärdig om den kostar och den andra 
som i att det höjer ens krav för trovärdighet i jämförelse med något som ges bort 
gratis. Samtliga användare menar på att bättre prisinformation och uppgifter kring 
vad som ingår i tjänsten skulle öka förtroendet för tjänsten. Det handlar även om hur 
och vart informationen presenteras, då det i vissa fall kunde upplevas som att 
informationen var undangömd och otillgänglig. Hade information kring 
användarvillkor och priser varit lättillgängliga, hade deltagarnas förtroende för 
tjänsten förmodligen ökat ytterligare. 

Integritet och säkerhet 
Alla deltagare hade sedan tidigare använt sig av molnbaserade tjänster för lagring av 
material. De flesta hade valt plattform antingen baserat på rekommendation eller 
baserat vilken tjänst vid den anskaffningstidpunkten som då var störst på marknaden. 
Andra valde efter vad som fungerar bäst till deras valda plattform (Apple-miljö). 
Initialt var användandet av molnlagringstjänst i något fall för att det krävdes i arbetet. 
Tjänster som nämndes var Dropbox, iCloud samt Google Drive. Deltagarna använder 
sig av molnlagring i olika utsträckning men nämner kontroll över ens data som en 
viktig del för att känna sig trygg och säker när de ska lagra personlig information. 
Två deltagare nämner att de hade gjort en grundlig research om de hade behövt 
använda molntjänster mer och en annan tycker att en garanti på om en molntjänst 
upplevas säker och trygg är om tjänsten har många användare. Dessutom ansågs en 
snygg och enkel design på tjänsten/webbplatsen som en viktig del när deltagarna ska 
bestämma sig för en tjänst att lagra personligt material. Detta då det ger ett seriöst 
intryck av tjänsten. 
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Användbarhet 
Användarna är överens om att designen på en webbplats är viktig då första intrycket 
stort spelar in för ens uppfattning och bedömning av tjänsten. Här nämns det av flera 
deltagare att det ska vara enkelt att komma åt den informationen som söks och 
samtidigt ge en trevlig och behaglig upplevelse. Några uppfattade webbplatsen som 
stilren, enkel och snygg, medan andra såg den som snygg men också problem med 
att hitta rätt information och där navigeringen hade kunnat underlättas genom 
tydligare utformning. Alla deltagare upplever designen på webbplatsen som 
ändamålsenlig men upprepar tidigare saker som de tagit upp för att kunna förbättra 
upplevelsen. Alla upplevde texten på webbplatsen som lättläst och enkel att ta till sig. 

Fyra deltagare uttalade sig om att de upplevde designen som snygg, stilren och 
väldesignad. Deltagarna tyckte att det var knepigt att hitta korrekt information och 
navigeringen kunde kännas jobbig och i vissa fall ologisk. Flera förslag lades fram på 
hur det hade kunnat lösas. Exempelvis hade tydlig och strukturerad information om 
tjänstens prisvillkor och användarvillkor varit bra. Några nämnde att de ville ha mer 
konsekvent navigering i menyer och på undersidor för att få en bättre 
helhetsupplevelse. Två av användarna nämner länkar till sociala medier vore bra, 
samt två deltagare hade önskat telefonnummer för att komma i kontakt med 
supporten. Det kom även upp att deltagarna skulle vilja kunna läsa mer om de som 
står bakom bolaget då det är nystartat och småskaligt. 
 

4.3  Designanalys 
I användartester och intervjuer identifierades följande problemområden som 
påverkade användarens upplevelse av gränssnittet. 
 
Startsidan - Deltagarna upplevde att startsidan var lång och det var mycket att 
scrolla, de flesta scrollar inte tillräckligt långt ner för att hitta information om 
tjänsten. 
 
Huvudmenyn - Deltagarna hade problem med navigeringen. Exempelvis saknade 
deltagarna “Om tjänsten”, “Användarvillkor” eller “Prisvillkor”. Flera trodde att de 
kunde hitta information om tjänsten under “Om oss”. 
 
Information om tjänsten - Deltagarna kunde inte lätt hitta tydlig information kring 
användarvillkor som bindningstid, pris, uppsägningstid et cetera. De flesta upplevde 
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att informationen fanns utspridd och inte tydligt nog förklarade vad som ingick i 
tjänsten. 
 
Andra tjänster - Deltagarna saknade koppling till sociala medier som kan underlätta 
för att se vad andra tycker om tjänsten och ens egen utvärdering. 
 
Navigering - Deltagarna upplevde det förvirrande när de från vissa undersidor 
möttes av en annan meny än den vanliga för navigering. 
 
Språk - Deltagarna upplevde det som ansträngande att språket växlades på olika 
sidor. 
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5  Resultatanalys och diskussion  
I detta kapitel följer en diskussion kring resultat och analys i föregående kapitel och 
tittar på vilka slutsatser som kan dras utifrån resultaten. 
 
Ursprungsmodellen TAM som ligger till grund för den här studien tittar på hur 
upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet leder till avsikt för 
användning. Davis (1989) tittar utifrån dessa på breda begrepp på vad som gör att 
någon blir villig att ta sig an ett system. I resultaten från den här studien går det att se 
att den upplevda användarvänligheten och den upplevda användbarheten har en stor 
påverkan på den upplevda trovärdigheten. Det är dock svårt att specifikt avgränsa 
vissa delar som leder till upplevd trovärdighet, det handlar snarare om att upplevd 
användarvänlighet och upplevd användbarhet leder till upplevd trovärdighet som i 
sin tur leder till avsikt till användning av en tjänst. En mer korrekt modell är därför 
att upplevd användbarhet och upplevd användarvänlighet leder till upplevd 
trovärdighet som med hjälp av korrekt information kan leda till avsikt till 
användning. De delar som studien lägger i den upplevda trovärdigheten, aspekter 
som säkerhet och integritet, kan givetvis läggas in i upplevd användbarhet och 
upplevd användarvänlighet men blir tydligare om de läggs separat. I upplevd 
trovärdighet placeras här bland annat korrekthet på information, ett visuellt snyggt 
gränssnitt, tillgång till information från andra källor för att skaffa sig en uppfattning 
(recensioner, betyg, användare, sociala medier) samt tillgång till informationen. 
 
Designens och estetikens påverkan på upplevd trovärdighet var en av de delar som 
stack ut mest i studien. Designen nämndes av deltagarna både när det pratades 
upplevd trovärdighet och första intryck med mera. Upplevd användbarhet är en av 
delarna som bygger upp TAM som modell och har visat sig ingå i den upplevda 
användarupplevelsen. Det första intrycket får användaren vid en första anblick av en 
webbplats eller tjänst och är det första användaren registrerar och möts av. Det som 
en användare bygger det första intrycket på är designen, informationsstruktur, 
navigering et cetera registreras först senare. Det första intrycket av designen påverkar 
i sin tur användarens upplevda trovärdighet av webbplatsen och tjänsten (Selejan et 
al. 2016). 
 
Utifrån resultaten styrker den här studien tidigare forskningen som säger att designen 
på en webbplats är det en användare initialt bygger sin upplevda trovärdighet på 
(Wathen & Burkell 2002). Dessutom påvisade denna studie att det första intrycket 
präglade användarens bild av tjänsten/webbsidan, även om det framkom att 
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tjänsten/webbplatsen vara svår att navigera sig runt på, var det ingenting som 
nämndes när användarna efter användartestet fick möjlighet att återge sitt 
helhetsintryck av tjänsten/webbplatsen. Det första intrycket låg kvar och förändrades 
inte nämnvärt trots att de själva i “think aloud” reflekterade över vissa delar som 
kändes knepiga och svårförståeliga. 
 
Det här kan visa på att design och utformning utifrån den för dagen vedertagna 
standarden kan hjälpa till att få ett trovärdigt intryck, men att tydlig information kan 
stärka det. Anledningen till det senare är inte främst för att trovärdigheten minskar 
med knepig navigering, utan snarare att avsikten till att ta till sig tjänsten försvinner 
om det blir krångligt att hitta informationen som behövs för att känna sig säker. 
Trovärdighet blir också väldigt viktigt i form av bekräftelse från andra, antingen i 
form av vänner som validerar något eller genom att en stor mängd användare ger en 
säkerhet om att tjänsten är något som går att ta sig an. Det kan därför vara viktigt för 
en ny tjänst att försöka skaffa sig några kärnanvändare, som kan rekommendera 
andra användare. 
 
Deltagarna blev utfrågade väldigt ingående om trovärdighet, både i sin helhet, där 
deltagarna skulle definiera trovärdighet utifrån vad de tyckte att trovärdighet innebar, 
men fick även mer inriktade frågor där det frågades om de upplevt trovärdighet på 
webbplatsen som de nyligen gjort användartest på. Den inkomna datan som sedan 
sammanställdes och analyserades påvisade att säkerhet och integritet inte alls var 
någonting som deltagarna i första hand tänkte på när de definierade trovärdighet. Det 
var istället användbarhet och användarvänlighet som nämndes allra mest i 
samband/anslutning med begreppet trovärdighet. Detta var delvis förvånande då flera 
nämnde en viss oro över att lagra information i molnet men i slutändan ändå såg 
användbarhet som viktigare. 
 

5.1  Resultatdiskussion 

Designen och det första intrycket 
Utifrån tidigare forskning som studerats har det framkommit att första intrycket en 
användare får av en webbplats eller tjänst är viktigt. Detta då användarens första 
intryck av en tjänst eller webbplats oftast bestämmer om användaren vill investera 
sin tid och energi i tjänsten. Detta bekräftar även (Wathen & Burkell 2002) som 
beskriver att det har visat sig att en användare förkastar en tjänst eller webbplats om 
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det första intrycket är negativt och ger därmed inte tjänsten eller webbplatsen en 
chans. Detta för att vi människor idag exponeras för stora mängder av information 
och en mängd olika alternativ i val av tjänster och måste sålla för att navigera oss 
runt i en djungel av tjänster och information (Wathen & Burkell 2002). 
 
Ur resultatet efter användartesterna med “think aloud”, samt de efterföljande 
intervjuerna, kom det fram att designen hade en betydande roll för en användares 
uppfattning kring gränssnittet som helhet, men också kring hur pass trovärdigt de 
uppfattade gränssnittet. Det visade sig i denna studie att det första intrycket även 
hängde kvar genom hela användartestet. Selejan et al. (2016) menar att det första 
intrycket utgörs till största delen av designens visuella uttryck av webbplatsen i 
förhållande till hur pass trovärdig designen upplevs. De menar vidare att det första 
intrycket skapas och påverkas efter 50 millisekunder och detta innan alla kognitiva 
processer har gått igång. 
 
Bearbetningen av data kunde senare påvisa att det första intrycket inte skiljde sig 
märkbart gentemot deltagarnas helhetsintryck. Det som är att begrunda är att deras 
första intryck var positivt och även deras helhetsintryck var positivt, men under 
användartestet med “think aloud” var flera av deltagarna frustrerade, irriterade och 
negativt inställda då de inte hittade den informationen de eftersökte. Deltagarna 
kunde inte slutföra alla uppdrag, då informationen var svåråtkomlig och låg på 
ologiska platser, men samtidigt beskrev de efter slutfört användartest att 
helhetsintrycket bara var positivt. Vilket är precis som Selejan et al. (2016) menar att 
det första intrycket lever kvar och präglar en användares bild av webbplatsen även 
om användaren i ett senare skede upplever någonting krångligt och negativt, väger 
det första intrycket starkt och användaren bortser från det negativa. 
 
Det som är att begrunda är om att enligt Fogg et al. (2003) är det designen i ett 
gränssnitt som påverkar den upplevda trovärdigheten på en webbplats. Detta stödjer 
även Wathen och Burkell (2002) som också menar att användare medvetet eller 
omedvetet gör en bedömning kring en webbplats trovärdighet genom hur 
webbplatsen visuellt ser ut. I denna studie, kopplas det positivt upplevda första 
intrycket till designen. Detta då alla deltagare tyckte att designen var bra och 
benämnde den bland annat som ändamålsenlig, snygg, stilren och harmonisk. Det är 
designen som är det första som möter en användare när de surfar in på en ny 
webbplats och som tidigare nämnts är det första intrycket av stor vikt för fortsatt 
användning av en webbplats eller tjänst (Wathen & Burkell 2002). Det deltagare i 
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studien även nämnde var att designen och utformningen av tjänsten eller webbplatsen 
var någonting som var betydande för den upplevda trovärdigheten och troligheten att 
själva börja använda en ny tjänst. 

Användbarhet och navigering 

När det gäller användbarhet och navigeringen i det testade gränssnittet, framkom det 
under användartesterna att det var problematiskt att hitta till rätt information. Detta 
framkom genom att användarna själva nämnde detta via “think aloud”, samt att det 
observerades av testledarna att deltagarna hade svårigheter att navigera sig runt. 
Deltagarna i vår studie menade på att även den upplevda trovärdigheten påverkas 
negativt om en tjänst inte upplevdes användbar. 
 
När användarna bads om att ge förslag på förbättringar för webbplatsen, önskades det 
att webbplatsen skulle bli mer lättanvänd med fler logiska informationsflöden. Ibland 
upplevde deltagarna att viss information var undangömd och otillgänglig. Några 
nämnde att de ville ha mer konsekvent navigering i menyer och på undersidor för att 
få en bättre helhetsupplevelse. Enligt Echeverri och Edvardsson (2012) är det av stor 
vikt att navigeringen är logisk och att det ska vara lätt som användare att navigera sig 
runt på webbplatsen.  Webbplatser och tjänster som är uppbyggda på detta sätt är 
även mer användarvänliga och det ökar chansen för konvertering av nya kunder. 
Detta som Echeverri och Edvardsson (2012) tar upp är till stor del det som våra 
deltagare även ansåg fattades på det gränssnittet som testades. 

Informationstillgänglighet 

Förutom placering av information dök det upp i både intervjuer och användartester 
att deltagaren ibland saknade information för att på ett enkelt sätt kunna få en 
översikt kring vad som ingår i tjänsten eller hur den fungerar. Det handlade bland 
annat om att deltagaren inte kunde bekräfta vissa delar som exempelvis 
uppsägningstid, om det fanns olika typer av abonnemang eller pris. Själva tjänsten i 
sig är utformad på ett simpelt sätt (saknar uppsägningstid, har endast en modell) men 
det hjälper inte om det inte direkt kommuniceras, då det lätt kan skapa en känsla av 
osäkerhet (Echeverri & Edvardsson 2012). Det här stämmer väl överens med det 
Fogg et al. (2003) finner i sin studie där informationsstrukturen får en stor vikt för att 
skapa trovärdighet. Det uttryckts att den viktigaste information tydligt ska framträda 
tydligt för användaren att se informationen på ett överskådligt sätt. Echeverri och 
Edvardsson (2012) nämner också att osäkerhet lätt kan upplevas om det finns 
bristfällig information. Det bekräftas också av användartesterna i denna studie där 
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det tydligt går att se hur användaren förväntar sig viss information tillsammans med 
annan information och när den inte finns där ger deltagaren upp och går vidare. 

Säkerhet 

Säkerhet dyker upp som en viktig del i intervjuerna där deltagarna tar upp att de vill 
ha kontroll över sitt material och vilka som har åtkomst till det. Dock nämndes inte 
säkerhet när deltagarna blev tillfrågade att definiera begreppet trovärdighet. Överlag 
var säkerhet inget begrepp som deltagarna direkt förknippade och nämnde i samband 
med trovärdighet. Deltagarna nämnde att de värderar tjänster olika beroende på om 
det handlar om en betaltjänst, dels utifrån att de generellt ställer högre krav om det är 
en betalfunktion, men också för att deltagaren får högre förtroende om det handlar 
om en tjänst med betalningar. I studien gjord av Milne et al. (2017) ser författarna att 
finansiell information får hög rankning vad gäller vilken information som ses som 
viktig, vilket stämmer överens med resultaten i den här studien. En annan del som får 
hög värdering i Milnes et al. (2017) studie är ryktet på nätet där bland annat kontroll 
över ens eget material är viktigt, något som också syns här, dock mer i generella 
termer som att användarna vill ha kontroll, medan kreditkortsinformation och 
betalningar väcker oro där användaren vill försäkra sig om att det är korrekt genom 
att bland annat titta på att webbplatsen är säker eller har ett gott rykte på nätet. I 
intervjuerna visar det sig att fler av deltagarna fortfarande har en del av sin data på en 
lagringsenhet i hemmet trots att de använder sig av molntjänster, något som kan tyda 
på att de inte helt litar på att en extern part lagrar ens personliga information. 

Designanalys 

I de problemområden som identifierades och togs upp i designanalys går det att se att 
några delar kunde ha undvikits genom att låta den viktigaste informationen framträda 
tydligare (Fogg et al. 2003). Det handlar bland annat om att informationen kring 
tjänsten återfanns längst ned på huvudsidan, men användaren skrollade sig aldrig dit. 
Selejan et al. (2016) menar att användaren granskar från topp och nedåt vilket gör att 
effekten varit större om informationen återfinns där. Det här hade också gjort att 
användaren undvikit att försöka hitta informationen på andra ställen och därmed 
troligtvis minskat navigeringen och möjligheten för fel. Här går det också med fördel 
att arbeta mer med de generella principer som Norman (2013) har tagit fram, 
exempelvis genom att belysa vilka handlingar som användaren kan ta och samtidigt 
begränsa användaren från att navigera sig fel. Exempelvis går det att ha det likställt 
mellan olika sidor och presentera likadan meny samt att det på ett tydligare sätt går 
att lyfta fram de alternativ som en användare troligtvis söker när det handlar om en 
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betaltjänst, som prisinformation och de villkor som gäller för tjänsten. En annan 
aspekt är också att lyfta fram vilka funktioner som tjänsten har i samband med att 
användaren kommer in på sidan, då den informationen också syns först och kan spela 
in i beslutet för avsikt till användning. 
 

5.2  Metodreflektion 
En av deltagarna i användartestet och efterföljande intervju var inte bekant med 
iPhone och iOS sedan innan vilket kan ha påverkat deltagaren i sitt utförande av 
användartesten. Ett exempel på detta var att användaren tryckte på runda knappen på 
sin iPhone och då trodde att det skulle leda tillbaka till föregående sida men istället 
hamnade på startskärmen där deltagaren fick informeras om att gå in på Safari på 
nytt. Detta kan ha påverkat tiden det tog för användaren att utföra användartestet och 
kanske viss frustration över själva hanteringen av mobilen, men bedöms inte ha 
påverkat resultatet på användartesterna i någon större utsträckning då gränssnittet på 
webbplatsen presenterades på samma sätt på både iOS och Android. 
 
Val av uppgifter i användartestet påverkar utfallet. Detta kan även påverka 
användarens sinnesstämning och fortsatta inställning till övriga uppdrag. Alla 
uppdragen i användartesterna hade inte en klar lösning då en del handlade om hur 
användaren skulle söka upp informationen.  Exempelvis gick ett uppdrag ut på att se 
om tjänstens bindningstid fanns, men denna information fanns inte att tillgå på 
webbplatsen och skapade därför frustration hos användaren och denne upplevde att 
det inte gick att slutföra. Eventuellt uppfattade även deltagaren det som ett 
misslyckande när informationen ej hittades. Här hade det varit bättre om frågan 
utformats på ett mer öppet sätt utan antydan att informationen nödvändigtvis var 
tvunget att finnas. 
 
“Think aloud” som användes i studien förtydligade de steg som användarna tog i 
användartesten. Då det är en metod som är individuell, baserat på hur mycket 
personen i fråga valde att beskriva sina tankegångar, är det svårt att göra konkreta 
jämförelser mellan de steg som användarna tog. Det har dock fungerat som ett bra 
stöd som beskrivning till varför användarna navigerar på ett visst sätt. Hade studien 
inte använt sig av denna metod, hade det blivit större problem med att förstå 
navigering i testerna.  
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Resultaten som har kommit fram i användartesterna är baserat på antagandet att 
användarna kommer i kontakt med tjänsten via en mobil. Det baseras på den statistik 
som fanns sedan tidigare för tjänsten där en majoritet av användare och potentiella 
användare kommer in via mobilen. Det här blir viktigt att ta upp då mobila gränssnitt 
har begränsningar i form av hur mycket information som kan presenteras samt de 
olika ingångar som finns för att komma i kontakt med tjänsten. I samband med det 
här är det också viktigt att nämna att det initiala intrycket som här var positivt kunde 
ha varit annorlunda vid test vid vanlig dator och det icke mobilbaserade gränssnittet. 
 
Studien genomföras med fem stycken deltagare. De kvalitativa intervjuerna 
inbringade mycket kvalitativ data och efter fem användartest med efterföljande fem 
intervjuer var svaren så pass likartade och informationsmängden mättad. Då urvalet 
var litet kan inga empiriska slutsatser dras och syftet med användartesterna var 
främst för att skapa en känsla för webbplatsen innan intervjun tog vid. Vidare kan 
man diskutera urvalet och de demografiska variablerna. Här valdes det att göra ett 
bekvämlighetsurval, där det egentliga enda kravet var att deltagaren inte skulle haft 
kontakt med uppdragsgivarens tjänst sedan innan. Varför det ansågs att de 
demografiska variablerna var av mindre vikt vid urvalet, var för att uppdragsgivarens 
tjänst har en bred målgrupp med folk i olika åldrar och kön. Deltagarna ombads 
också att anta en roll innan användartestet startade, detta för att förutsättningarna 
skulle vara lika för alla deltagare. I denna studie fanns det information om både ålder 
och kön på deltagarna och det blev en spridning där den yngsta som deltog var 25 år 
och den äldsta som deltog var 53 år. Resultaten från de olika användartesterna med 
efterföljande intervju skiljde sig inte alls nämnvärt mellan yngst och äldst eller 
mellan könen. Därav kan denna studie inte helt svara på om gruppen trots olika 
åldersgrupper och kön varit för homogen, kanske hade resultatet skiljt sig mer om 
spridningen varit större. En annan aspekt är att denna studien eventuellt hade gett en 
större spridning om fler användartest och intervjuer hade genomförts. Här tog vi stöd 
av litteraturen vi läst, som ger riktlinjer på när det är dags att inte genomföra fler. 
Goodwin (2009) säger att man ska involvera minst fyra stycken deltagare och 
Nielsen (2012) nämner även han att det räcker med fem stycken deltagare för att 
täcka in de flesta designproblemen. Efter fem stycken användartester med 
efterföljande intervjuer ansågs informationen mättad och därför genomfördes inte 
fler användartester eller intervjuer efter det. 
 
I denna studien gjordes ett bekvämlighetsurval, det vill säga att författarna till studien 
tillfrågade människor i sin närhet om de kunde ställa upp på användartest samt 
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intervju. Detta gjorde att en personlig kontakt redan var satt mellan testledare och 
deltagare. Kan detta ha påverkat studiens resultat? Och i så fall till det bättre eller till 
det sämre? Resonemanget som gick innan ett bekvämlighetsurval tillämpades var att 
studien snabbt kunde sätta igång att utföra användartesterna och intervjuerna, då 
personerna som deltog fanns i testledarnas närhet och det var således lätt att boka in 
en tid att utföra användartest och intervju med deltagarna. Dessutom kände sig 
deltagarna avslappnade och bekväma då ingen “lära känna varandra” -fas behövde 
genomgås. Det som eventuellt skulle kunnat påverka studien negativt är att 
deltagarna kände sig tvungna att vara positiva till hemsidan och tjänsten, då de ville 
vara “snälla” mot testledarna. Eller tvärt om att deltagarna kände att det var ett 
användartest som gjordes för att testledarna ville hitta fel och kanske därför var lite 
för kritiska mot hemsidan? 
 
Slutligen då det har varit en kvalitativ studie krävs ytterligare underlag för att kunna 
säkerställa att resultaten gäller i en bredare kontext. Bekvämlighetsurvalet kan ha 
bidragit till ett mer likartat resultat och samsyn på trovärdighet, även om olika 
åldersspann representerades hos deltagarna. 
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6  Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur upplevd trovärdighet påverkar en 
användare när den ska ta sig an en ny tjänst (avsikt till användning) där personligt 
material ska hanteras. Målet har varit att ta reda på vad det är användarna upplever 
som viktiga aspekter för att en lagringstjänst av personligt material ska inge 
trovärdighet. Detta i förhållande till den tidigare forskningen som studerats där det 
visar sig vara allt mer vanligt att internetanvändare sållar bort mycket av den 
informationsmängd som den utsätts för dagligen. Vilka aspekter avgör om en tjänst 
får en chans att brukas av en användare? Hur mycket betyder upplevd trovärdighet i 
förhållande till avsikt till användning? 
 
Målsättningen med studien var att lyfta fram problemområden som återfanns i 
fallstudien, samt för att få en bild av hur användaren uppfattar trovärdighet. Därefter 
jämföra problemområdena med tidigare forskning och vedertagna principer och 
identifiera viktiga delar för att få ökad trovärdighet, användbarhet och 
användarvänlighet. 
 
Forskningsfrågan för studien är: 
Hur kan upplevd trovärdighet påverka potentiella förstagångsanvändares avsikt till 
användning av en digital tjänst som hanterar personligt material? 
 
Resultatet av studien har visat sig styrka den tidigare forskningen som säger att 
designen på en webbplats är det en användare initialt bygger sin upplevda 
trovärdighet på. Det framkom att det första intrycket en användare får av en tjänst, är 
av stor vikt för att man ska ta sig an tjänsten. Detta är starkt kopplat till trovärdighet 
som bevisligen påverkas av både användbarheten och användarvänligheten där 
designen uttryckligen var den störst bidragande faktor till upplevd trovärdighet. Ett 
väl utformat gränssnitt med tidsenliga färg och formval ökar användarens upplevda 
trovärdighet på en webbplats. Avsikten till användning ökar genom att kombinera ett 
väl utformat gränssnitt med klar och tydlig information, med recensioner från andra 
användare och rekommendationer från vänner för att öka upplevd trovärdighet.  
 

6.1  Förslag till fortsatt forskning 
I den här studien har den mobila webbplatsen undersökts som ingång för potentiella 
användare. Det vore intressant att se hur olika kontaktytor kan påverka den upplevda 
trovärdigheten då det idag är lätt att komma i kontakt med en tjänst både genom 



 
   

 

 
   

 

41 

sociala medier men även direkt i en appbutik om det finns en app att tillgå. Utifrån 
det vore det sedan intressant att se hur användaren gör bedömning av tjänsten, om det 
handlar om att söka upp vidare information på en webbplats eller om den exempelvis 
tillgår de recensioner som finns tillgängliga. 
 
Det framkom också i resultatet av denna studie att det första intrycket var viktigt och 
även ihållande. I fallstudien var alla deltagarnas första intryck positivt, men vad hade 
hänt om det var negativt? Hade det påverkat åt ett annat håll? Hade det varit lättare 
att påverka/vända ett negativt första intryck än vad det är att vända ett positivt 
intryck? Detta perspektivet hade varit intressant att lyfta i framtid forskning. Detta då 
ett scenario där en användares första intryck skulle vara av negativ karaktär, inte alls 
är omöjligt. 
 
Vidare hade det också varit intressant att titta på hur rekommendationer från vänner 
och familj spelar in på den upplevda trovärdigheten och avsikt till användning. Det 
vore extra intressant i en situation då användarens egna upplevelse är negativ vid 
första intrycket. Kan en rekommendation förändra det intrycket? 
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Bilagor
 

Bilaga 1 - Användartester och intervjufrågor 
Bilagan innehåller text för samtycke, uppgifter som genomfördes i användartester 
samt intervjufrågor som ställdes. 
 
Samtycke innan start av användartest och intervju 
Är det ok att jag spelar in? Du är anonym, du behöver inte svara på alla frågor om du 
inte vill. Det är bara för oss i gruppen och i detta projekt som intervjun kommer att 
användas. Man kommer inte kunna identifiera dig eller någon annan respondent i 
rapporten. 

Frågor innan användartest startades 

Du är nu inne på startsidan av tjänsten/webbplatsen.  

1. Vad tror du att det är för slags tjänst?  
2. Vad är ditt första intryck av gränssnittet/webbplatsen? 

Användartester 
Be deltagaren anta rollen: Person som vill lagra sina bilder och videos i en molntjänst 
 
Inledning: Du är på jakt efter en ny tjänst för att ladda upp dina bilder och videos. 
Dels för att ha en säker lagring och dels för att frigöra utrymme på mobilen. 
 
Uppgift 1 - Funktion: Kontrollera pris 

Uppgiftsbeskrivning: Du vill ta reda på vad tjänsten kostar. Kan du hitta kostnaden 
per månad och per år? 

Uppgift 2 - Funktion: Bindningstid 

Uppgiftsbeskrivning: Kan du hitta bindningstid och vad som händer om du inte 
väljer att betala? 

Uppgift 3 - Funktion: Vilka är bakom bolaget 

Uppgiftsbeskrivning: Du är nyfiken på vilka som ligger bakom bolaget. Kan du få 
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fram vilka de är och var kontoret ligger? 

Uppgift 4 - Funktion: Stöd för olika enheter 

Uppgiftsbeskrivning: Du har en hel del bilder på olika enheter och vill samla dessa. 
Kan du se vilka enheter tjänsten har stöd för? 

Uppgift 5 - Funktion: Vad gör tjänsten 

Uppgiftsbeskrivning: Du funderar mer i detalj på vad tjänsten kan hjälpa dig med vad 
gäller lagring av ditt material. Kan du hitta vilka funktioner som ingår i tjänsten? 

Uppgift 6 - Funktion: Andra människors funderingar 

Uppgiftsbeskrivning: Du har en hel del funderingar, kan du lokalisera de vanligaste 
frågorna som är kopplade till tjänsten? 

Uppgift 7 - Funktion: Kontakt 

Uppgiftsbeskrivning: Du vill komma i kontakt med företaget, hur hade du gjort då? 

Uppgift 8 - Funktion: Navigering 

Uppgiftsbeskrivning: Kan du hitta till Kiliaros blogg? Vad är senaste inläggets 
rubrik? 

Kan du ta dig tillbaka till startsidan på kiliaro? 

Uppgift 9 - Funktion: Sociala medier 

Uppgiftsbeskrivning: Kan du se om Kiliaro är aktiv på några sociala medier, vilka? 

Uppgift 10 - Funktion: Registrering 

Uppgiftsbeskrivning: Nu vill du bli användare av tjänsten. Hur skulle du göra för att 
skapa dig ett konto? Visa. (men bli ej användare, fyll bara i stegen dit) 
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Intervjufrågor 
1. Vad är ditt övergripande intryck av webbplatsen? 
2. Vilken känsla förmedlade webbplatsen? Varför? 

Trovärdighet 

3. Vad är trovärdighet för dig? 
4. Hur undersöker du om en tjänst är trovärdig? Vad behövs för att den ska inge 

trovärdighet? Vilka källor använder du? 
5. Om du skulle bli rekommenderad en tjänst av en person du litar på, ökar då 

trovärdigheten för tjänsten? 
6. Hur påverkar språket den upplevda trovärdigheten? Svenska vs engelska? 
7. Hur pass trovärdig bedömer du tjänsten? Varför/varför inte? 
8. Hur viktig är aspekten trovärdighet för dig när du väljer en ny tjänst? 
9. Var det någonting du la märke till, ökat ditt förtroende för webbplatsen? 

Integritet och säkerhet 
10. Använder du några molntjänster av information/filer idag?  Vad fick dig att 

välja just den tjänsten? Vilka? 
11. Hur upplever du att sparar ditt personliga material i molntjänster? Vilka 

garantier behöver du för att känna dig säker/trygg? 
12. Vad är det viktigaste för dig när du lämnar ifrån dig personligt material/lagrar 

personligt material på nätet/i molnet? Varför är det viktigt? 

Användbarhet 
13. Tycker du att designen på en webbplats är viktig? Varför? 
14. Hur upplever du designen på webbplatsen?  
15. Känns designen ändamålsenlig? 
16. Var det någon del i designen som upplevdes bättre och något som upplevdes 

sämre? Varför? 
17. Hur var det att navigera sig runt på webbplatsen? 
18. Var texten på webbplatsen lättläst? 
19. Hur var det att hitta rätt information på webbplatsen? 
20. Finns det någon information som du saknar?

Bilaga 2 - Resultat användartester 
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Resultat av användartester där man kan se hur användaren har navigerat i 
uppgifterna. 

Sajtkarta över webbplatsen 
Den här sajtkartan beskriver vilka sidor som användarna kunde nå från startsidan 
som användartesterna utgick från. 
 
Startsida 
 Logga in 
 Skapa konto (Prova gratis i 30 dagar) 
 Om oss 
 Ladda ner 
 Jobb 
 Blogg 
 
Meny (som nås från startsidan) 
 Om oss 
 Ladda ner 
 Hjälp (med Meny 2) 
 Logga in 

Uppgiftsbeskrivningar 
Uppgift 1 - Funktion: Kontrollera pris; Uppgiftsbeskrivning: Du vill ta reda på 
vad tjänsten kostar. Kan du hitta kostnaden per månad och per år? 

Tänkt flöde 

Användaren hittar informationen på startsidan längst ner eller under vanliga frågor 
och svar 

Alternativ 1 - Startsida (längst ner) 

Alternativ 2 - Startsida > Hjälp 

Lyckades 

Deltagare 1 - Startsida > Meny > Om oss > Meny > Hjälp  

Deltagare 2 - Startsida > Meny > Om oss > Meny > Startsidan (längst ner) 
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Deltagare 3 - Startsida > Skapa konto > Startsida > Meny > Om oss > Meny > Ladda 
ned > Startsida (längst ner) 

Deltagare 4 - Startsida > Meny > Om oss > Startsida > Skapa konto > Ladda ner (av 
misstag) > Startsida (längst ner) 

Deltagare 5 > Startsida (längst ner) 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 

Användarna antog att pris skulle finnas under Om oss eller genom att skapa konto. 
Alla lyckades till sist hitta priset men fick klicka runt mycket. 

 

Uppgift 2 - Funktion: Bindningstid; Uppgiftsbeskrivning: Kan du hitta 
bindningstid och vad som händer om du inte väljer att betala? 

Tänkt flöde 

Användaren hittar informationen på startsidan längst ner eller under vanliga frågor 
och svar 

Alternativ 1 - Startsida > Hjälp 

Alternativ 2 - Startsida 

Lyckades 

Deltagare 1 - Hjälp (How much does Kiliaro cost?) > Hjälp > Hjälp (Will my Kiliaro 
account be deleted if I miss a payment?) 

Misslyckades 

Deltagare 2 -  Startsida > Skapa konto > Startsida > Meny > Hjälp > Hjälp (How 
much does Kiliaro cost?)  

Deltagare 3 - Startsida > Meny > Hjälp > Hjälp (Payments and billings) > Hjälp 
(General) > Hjälp (Most frequent questions) > Startsida 
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Deltagare 4 - Startsida 

Deltagare 5 - Startsida > Meny > Om oss > Startsida > Hjälp > Hjälp (How much 
Kiliaro cost?) > Hjälp > Hjälp (General) > Meny 2 > Support > Hjälp 

Sammanfattning 

Det finns ingen bindningstid och står därför inget om det mer än att man blir av med 
konto efter tre månader om man inte betalar. Det var fyra stycken som inte hittade 
något men sökte efter den informationen samlat till där de normalt hade hittat pris. 

 

Uppgift 3 - Funktion: Vilka är bakom bolaget; Uppgiftsbeskrivning: Du är 
nyfiken på vilka som ligger bakom bolaget. Kan du få fram vilka de är och var 
kontoret ligger? 

Tänkt flöde 

Användaren hittar informationen under “Om oss” 

Alternativ 1 - Startsida > Meny > Om oss 

Lyckades 

Deltagare 1 - Hjälp > Meny 2 > *backar* Om oss 

Deltagare 2 - Hjälp > Meny 2 > *backar* > Meny > Om oss 

Deltagare 3 - Startsida - Om oss 

Deltagare 4 - Startsida - Om oss 

Deltagare 5 - Startsida - Om oss 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 

Samtliga användare hade en tydlig bild av var de skulle gå, till Om oss, men det blev 
krångligt när de var inne på Hjälp eftersom menyn är annorlunda där. Alla lyckades 
att hitta tillbaka och kom in på Om oss 
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Uppgift 4 - Funktion: Stöd för olika enheter; Uppgiftsbeskrivning: Du har en 
hel del bilder på olika enheter och vill samla dessa. Kan du se vilka enheter 
tjänsten har stöd för? 

Tänkt flöde 

Användaren hittar informationen under “Ladda ner” 

Alternativ 1 - Startsida > Meny > Ladda ner 

Lyckades 

Inga 

Misslyckades 

Deltagare 1 - Startsida > Meny > Hjälp > Hjälp (How do I upload my photos and 
videos?” > Hjälp > Meny 2 > *backar* Startsida > Meny > Hjälp > Hjälp (Does the 
app need to be active to upload?) 

Deltagare 2 - Startsida  

Deltagare 3 - Startsida > Meny > Hjälp > Hjälp (Mobile apps) > Hjälp (General) > 
Startsida 

Deltagare 4 - Startsida > Skapa konto > Startsida > Meny > Hjälp 

Deltagare 5 - Startsida > Meny > Hjälp (How do I upload my photos and videos?) 

Sammanfattning 

Ingen av användarna lyckades ta sig in till sidan “Ladda ner” där samtliga appar 
finns listade. Några lyckades hitta information på andra ställen medan ytterligare 
några användare gjorde antagande om att det finns till allt. 

 

Uppgift 5 - Funktion: Vad gör tjänsten; Uppgiftsbeskrivning: Du funderar mer 
i detalj på vad tjänsten kan hjälpa dig med vad gäller lagring av ditt material. 
Kan du hitta vilka funktioner som ingår i tjänsten? 

Tänkt flöde 
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Användaren hittar informationen längst ner på “Startsidan” 

Alternativ 1 - Startsida 

Lyckades 

Deltagare 1 - Startsida 

Deltagare 2 - Startsida  

Deltagare 3 - Startsida > Meny > Om oss > Startsida 

Deltagare 4 - Startsida 

Deltagare 5 - Startsida 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 

Samtliga användare hade sett det vid tidigare uppgifter (när de hade kontrollerat pris) 
och kunde därför enkelt hitta det på nytt. 

 

Uppgift 6 - Funktion: Andra människors funderingar; Uppgiftsbeskrivning: Du 
har en hel del funderingar, kan du lokalisera de vanligaste frågorna som är 
kopplade till tjänsten? 

Tänkt flöde 

Användaren hittar informationen på “Hjälp” 

Alternativ 1 - Startsida > Meny > Hjälp 

Lyckades 

Deltagare 1 - Startsida > Meny > Hjälp 

Deltagare 2 - Startsida > Meny > Hjälp 

Deltagare 3 - Startsida > Meny > Hjälp 
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Deltagare 4 - Startsida > Meny > Hjälp 

Deltagare 5 - Startsida > Meny > Hjälp 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 

Alla användare har tidigare gått in där för att leta uppgifter och kommer därför 
bekvämt dit genom att använda sig av menyn. 

 

Uppgift 7 - Funktion: Kontakt; Uppgiftsbeskrivning: Du vill komma i kontakt 
med företaget, hur hade du gjort då? 

Tänkt flöde 

Användaren hittar informationen på “Hjälp” 

Alternativ 1 - Startsida > Mail 

Alternativ 2 - Startsida > Meny > Om oss 

Alternativ 3 - Startsida > Meny > Hjälp > Meny 2  > Contact 

Lyckades 

Deltagare 1 - Startsida > Meny > Om oss 

Deltagare 2 - Startsida > Meny > Om oss 

Deltagare 3 - Startsida > Meny > Om oss 

Deltagare 4 - Startsida > Meny > Om oss 

Deltagare 5 - Startsida > Meny > Om oss > Startsida 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 



 
   

 

 
   

 

54 

Användarna hade identifierat sedan tidigare att kontaktuppgifter återfinns under Om 
oss, en användare hade också kommit i kontakt med menyn under Hjälp och tänkte 
därför på den. 

 

Uppgift 8 - Funktion: Navigering; Uppgiftsbeskrivning: Kan du hitta till 
Kiliaros blogg? Vad är senaste inläggets rubrik? Kan du ta dig tillbaka till 
startsidan på kiliaro? 

Tänkt flöde 

Användaren hittar informationen längst ner under “Blogg” 

Alternativ 1 - Startsida > Blogg 

Lyckades 

Deltagare 1 - Startsida > Blogg > Startsida 

Deltagare 2 - Startsida > Blogg > Startsida 

Deltagare 3 - Startsida > Blogg > Startsida 

Deltagare 4 - Startsida > Blogg > Startsida 

Deltagare 5 - Startsida > Blogg > Startsida 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 

Alla hade i samband med tidigare navigering sett blogg längst ner på sidorna och 
hittade dit snabbt. 

 

Uppgift 9 - Funktion: Sociala medier; Uppgiftsbeskrivning: Kan du se om 
Kiliaro är aktiv på några sociala medier, vilka? 

Tänkt flöde 
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Användaren hittar förväntar sig att hitta informationen längst ner 

Alternativ 1 - Startsida 

Lyckades 

Deltagare 1 - Startsida > Meny > Om Oss 

Deltagare 2 - Startsida > Meny > Om Oss 

Deltagare 3 - Startsida > Meny > Om Oss 

Deltagare 4 - Startsida > Meny > Om Oss 

Deltagare 5 - Startsida > Blogg > Startsida 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 

Alla hade en bild av hitta informationen längst ner på startsidan men konstaterade att 
tjänsten inte länkade till några sociala medier, där några gjorde antagandet att de då 
troligtvis inte finns representerade. 

 

Uppgift 10 - Funktion: Registrering; Uppgiftsbeskrivning: Nu vill du bli 
användare av tjänsten. Hur skulle du göra för att skapa dig ett konto? Visa. 
(men bli ej användare, fyll bara i stegen dit) 

Tänkt flöde 

Användaren hittar förväntar sig att hitta informationen längst ner 

Alternativ 1 - Startsida > Skapa konto 

Alternativ 2 - Startsida > Meny > Logga in 

Lyckades 

Deltagare 1 - Startsida > Meny > Logga in 

Deltagare 2 - Startsida > Skapa konto 
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Deltagare 3 - Startsida > Skapa konto 

Deltagare 4 - Startsida > Skapa konto 

Deltagare 5 - Startsida > Skapa konto 

Misslyckades 

Inga 

Sammanfattning 
Alla användare hitta enkelt knappen för att skapa nytt konto. En tog vägen via menyn 
medan de andra tog vägen via startsidan. 
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Bilaga 3 - Sammanställning intervjuer 
Bilagan innehåller en sammanställning av de frågor som ställdes i anslutning till 
användartester och i efterföljande intervjuer. 

Före användartester inleddes 
Vad tror du att det är för slags tjänst?  
Deltagarna fick ett par minuter att bekanta sig med startsidan på Kiliaro.com och fick 
sedan förklara vad det trodde att det var för slags tjänst. Alla nämnde att det var 
någon slags molntjänst där man kunde ladda upp sina bilder. 

Nyckelord: Molntjänst, Lagring, Fotografier 

Vad är ditt första intryck av gränssnittet/webbplatsen? 
Alla deltagare benämnde sajten med positiva ord, såsom stilren, snygg och att man 
fick en bra känsla av den. Två nämnde också att de gillade färgvalen. En deltagare 
var undrande kring informationen som presenterades, deltagaren menade att den 
utskrivna informationen ej var tillräcklig på startsidan och hade en del frågetecken. 

Nyckelord: Snyggt, stilren, ser bra ut, bra känsla, gillar färgerna, snyggt intryck, 
bristande information 

Efter användartester avslutades 

Vad är ditt övergripande intryck av webbplatsen? 
Användarna fick efter genomförda användartester möjlighet att utveckla sitt 
övergripande intryck av webbplatsen. De flesta var överens om att den såg visuellt 
tilltalande ut men identifierade egna uppfattade brister. Två tyckte det saknades eller 
var för mycket information, en nämnde blandade språk som en brist, en annan 
saknade länkar till sociala medier och en användare uppfattade det som 
användarvänligt och överskådligt. 
 
Nyckelord: Bristande information, Sociala medier, Lättanvänd, Visuellt tilltalande, 
Språkblandning 
 
Vilken känsla förmedlade webbplatsen? Varför? 
Det skiljde sig mellan känslorna hos användarna. Några nämnde den som enkel, 
tilltalande och med möjligheter medan en annan grupp uppfattade tjänsten som 
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onödig då det finns alternativ på marknaden och frustrerade över att inte kunna hitta 
rätt information. 
 
Nyckelord: Stilren, Enkel, Bra färgval, Möjligheter, Frustration, Onödig, tilltalande. 

Trovärdighet 

Vad är trovärdighet för dig? 
Några av användarna knöt begreppet direkt till tjänsten som hade utvärderats och 
nämnde då att den visuell utformning och användbarhet som viktiga faktorer. Andra 
tittade på begreppet vidare och nämnde då ärlighet, säkerhet, trygghet, seriös, tillit. 
Dessa egenskaper kan skapa förtroende och i sin tur trovärdighet för en tjänst. 

Nyckelord: Ärlighet, Snyggt, Enkel, Lättförståelig, Säkerhet, Trygghet, Tillit, Seriös 
 
Hur undersöker du om en tjänst är trovärdig? Vad behövs för att den ska inge 
trovärdighet? Vilka källor använder du? 
Tre användare nämnde att de själva söker upp betyg och recension för att se om den 
är trovärdig. Tre användare nämner också designen som en viktig del för 
utvärderingen av trovärdighet. Två personer nämner också att de använder sig av 
antalet användare som en måttstock för att se om en tjänst är trovärdig. En nämner att 
man vill ha mer information om vilka som står bakom tjänsten. Här kunde man även 
tyda att deltagarna använde sina tidigare erfarenheter för att bedöma om en tjänst är 
trovärdig. 

Nyckelord: Recensioner, Betyg, Rykte, Design, Pris, Rekommendation, Tidigare 
erfarenhet. 

Om du skulle bli rekommenderad en tjänst av en person du litar på, ökar då 
trovärdigheten för tjänsten? 
Alla är överens om att en rekommendation från någon man litar på bidrar till 
trovärdigheten och två nämner det som viktigt för att man ens ska ta sig tiden att 
testa tjänsten. Sedan vill man gärna göra en egen bedömning och litar inte blint på 
personen som rekommenderade tjänsten, utan rekommendationen gör snarare att 
tjänsten får en chans hos deltagarna. 
 
Nyckelord: Rekommendation, Behov, Ta sig tid 
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Hur påverkar språket den upplevda trovärdigheten? Svenska versus engelska? 
Alla är överens om att de snarare bryr sig om hur man skriver, oavsett språk, snarare 
än valda språket om det står mellan svenska och engelska. Det är dock fyra som 
föreslår att man håller sig till ett språk och låter användaren välja själv vilket språk 
som ska visas. 
 
Nyckelord: Språkval, Konsekvent, Professionellt, Språkbruk 
 
Hur pass trovärdig bedömer du tjänsten? Varför/varför inte? 
Alla är överens om att den känns trovärdig vid första anblicken och att det 
visuella/designen har stor inverkan här,  men att man skulle vilja ha fler användare av 
tjänsten som en säkerhet eller att man får möjlighet att själv kolla runt vad andra 
tycker om tjänsten i form av betyg och recensioner. En användare uttrycker det som 
att intrycket dras ner av bristen på information, då det uppfattas som att man försöker 
dölja något. 
 
Nyckelord: Rekommendationer, Betyg, Recensioner, Massmarknad, Bristande 
information 
 
Hur viktig är aspekten trovärdighet för dig när du väljer en ny tjänst? 
Alla är överens om att trovärdighet är väldigt viktigt vid val av en tjänst. Två 
användare nämner pris som viktiga faktorer, ena för att det bidrar till att den känns 
mer trovärdig om den kostar och den andra som i att man höjer ens krav för 
trovärdighet i jämförelse med något som ges bort gratis. En användare nämner också 
att webbplatsen kan spegla ens upplevelse av själva tjänsten. 
 
Nyckelord: Pris, Viktigt, Betaltjänst, Gratistjänst 
 
Var det någonting du la märke till, ökat ditt förtroende för webbplatsen? 
Samtliga användare menar på att bättre prisinformation och uppgifter kring vad som 
ingår i tjänsten skulle öka förtroendet för tjänsten. Det handlar även om hur 
informationen presenteras i de fall där den finns tillgänglig då det kan upplevas som 
den inte är lättillgänglig. 
 
Nyckelord: Saknad prisinformation, Kundsupport, Produktinformation, Sociala 
medier, Struktur 
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Integritet och säkerhet 
Använder du några molntjänster av information/filer idag?  Vad fick dig att 
välja just den tjänsten? Vilka? 
De flesta har valt plattform antingen baserat på rekommendation och på vad som är 
störst eller vad som fungerar bäst till deras valda plattform (Apple-miljö). Ytterligare 
är för att man hamnar på en plattform för att det krävs i arbetet. Tjänster som nämns 
är Dropbox, iCloud samt Google Drive. 
 
Nyckelord: Störst leverantör, Utrymme, Koppling till arbete, Rekommendation 
 
Hur upplever du att sparar ditt personliga material i molntjänster? Vilka 
garantier behöver du för att känna dig säker/trygg? 
Användarna använder sig av molnlagring i olika utsträckning men nämner kontroll 
över ens data som viktigt för att känna sig trygg och säker när man ska lagra 
personlig information. Två nämner att man hade kollat upp det mer om man använde 
molntjänster mer och en nämnde att andra som använder sig av en tjänst kan ses som 
en garanti på säkerhet och därmed trygghet. 

Nyckelord: Rekommendation, Personlig data, Kontroll, Avtal/villkor 
 
Vad är det viktigaste för dig när du lämnar ifrån dig personligt material/lagrar 
personligt material på nätet/i molnet? Varför är det viktigt? 
Två användare upprepade att det skulle vara säkert med samma anledningar som 
tidigare fråga medan två nämnde tjänsten i sig som viktig, att det ska vara snyggt och 
enkelt att sortera och strukturera upp sina bilder. 

Nyckelord: Säkerhet, Design, Organisation, Smidigt, Kontroll 

Användbarhet 
 
Tycker du att designen på en webbplats är viktig? Varför? 
Användarna är överens om att designen är viktig då första intrycket spelar in stort för 
ens uppfattning och bedömning av tjänsten. Här nämns det av flera att det ska vara 
enkelt att komma åt den information som man söker  och samtidigt ge en trevlig och 
behaglig upplevelse. 

Nyckelord: Första intryck, Trovärdighet, Bedömning, Information 
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Hur upplever du designen på webbplatsen?  
Här var det delat mellan användarna. Några uppfattade det som en enkel och snygg 
webbplats medan andra såg den som snygg men där det var knepigt att hitta rätt 
information och där navigeringen hade kunnat underlättas genom tydligare 
utformning. 

Nyckelord: Snygga färger, Enkel, Knepig navigering, Fler kategorier, Saknad 
information 

Känns designen ändamålsenlig? 
Alla upplever designen som ändamålsenlig men upprepar tidigare saker som man 
tagit upp för att kunna förbättra upplevelsen. 

Nyckelord: Ändamålsenlig, Bra färgval 

Var det någon del i designen som upplevdes bättre och något som upplevdes 
sämre? Varför? 
Fyra deltagare uttalade sig om att de upplevde det som snyggt, stilrent och 
väldesignat. Dock så nämndes det att de saknade information och ville ha mer 
konsekvent navigering i menyer och på undersidor för att få en bättre 
helhetsupplevelse. 
 
Nyckelord: Inkonsekvent, Bra färgval, Snyggt, Saknad information 
 
Hur var det att navigera sig runt på webbplatsen? 
Här var det också fördelat mellan användarna. Hälften uppfattade det som 
lättnavigerat medan den andra hälften tog upp problem med navigering i menyer och 
att viss information har placerats ologiskt. 
 
Nyckelord: Bra navigering, ologisk navigering,  
 
Var texten på webbplatsen lättläst? 
Alla upplevde texten på webbplatsen som lättläst och enkel att ta till sig. 
 
Nyckelord: Lättläst 
 
Hur var det att hitta rätt information på webbplatsen? 
Här reflekterar användarna över tidigare användartest och kommer ihåg att det var 
knepigt att hitta korrekt information och hur navigeringen kunde kännas jobbig och i 
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vissa fall ologisk. Flera förslag läggs fram på hur man hade kunnat lösa det. 

Nyckelord: Svår navigering, saknad information 

Finns det någon information som du saknar? 
Tre av användarna säger sig vilja ha mer information om prisvillkor och 
användarvillkor. Två av användarna nämner länkar till sociala medier samt två som 
nämner telefonnummer för att komma i kontakt med supporten. Det kommer även 
upp att man skulle vilja kunna läsa mer om de som står bakom bolaget då det är så 
pass litet. 

Nyckelord: Prisvillkor, sociala medier, telefonsupport, bolagsinformation 

 


