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Sammanfattning/abstrakt 
 

För att ett samhälle ska fungera måste människor känna tillit till de samhällssystem de 
ingår i. Dessa system kan utgöras av både sociala och kulturella strukturer. I takt med den 
tekniska utvecklingen har alltfler människor fått tillgång till internet. Detta innebär att 
begrepp som trovärdighet och tillit är centrala även för den digitala världen. Idag sköter 
dessutom en allt större del av Sveriges befolkning exempelvis hela sin ekonomi digitalt 
med hjälp av internetbanker. Även andra betalningslösningar har utvecklats för att 
tillgodose det behov som uppkommit med mer omfattande e-handel. Flera olika 
betalningslösningar används dock för olika typer av transaktioner. Ett behov av att 
utveckla en betalningslösning som omfattar fler typer av transaktioner är därför intressant 
för såväl företagen som tillhandahåller dessa betalningslösningar som de som använder 
dem. Men vad händer om man vidareutvecklar en befintlig betalningslösning till att 
omfatta fler funktioner eller andra typer av transaktioner? Hur bibehåller man användarnas 
känsla av trygghet och tillit? Tidigare forskning kring trovärdighet och tillit i det digitala 
verkar främst inriktad på hur trovärdighet och tillit skapas i ett initialt skede. Syftet med 
denna studie blev därför att identifiera vad man bör tänka på när användarna väl känner 
tillit till en betalningslösning och nya funktioner och tjänster ska implementeras.  För detta 
ställdes forskningsfrångan “Hur bibehålls upplevelsen av trovärdighet och tillit när 
digitala gränssnitt utvecklas till att innehålla fler tjänster”. För att undersöka detta 
genomfördes intervjuer och enkäter kring begreppen trovärdighet och tillit med inriktning 
mot digitala betalningslösningar. Resultatet av dessa sammanställdes dels till personas och 
dels låg dessa resultat tillsammans med det teoretiska ramverket, till grund för att ta fram 
11 designprinciper för vidareutveckling av tjänster med bibehållen trovärdighet och tillit. 
Utifrån dessa designprinciper utvecklades en interaktiv prototyp som sedan 
användartestades. Användartesterna genomfördes för att undersöka om designprinciperna 
hade bidragit till bibehållen upplevelse av trovärdighet och tillit. För att göra detta 
jämfördes den upplevda trovärdigheten och tilliten till prototypens design med den 
befintliga betalningslösningens design. Resultatet visade att prototypen, som skapats 
utifrån designprinciperna, hade bibehållit sin trovärdighet och tillit. Designprinciperna 
innebar att stor hänsyn togs till exempelvis den visuella designen, användbarheten samt 
tillvaratagandet av det befintliga varumärket och dess rykte. De nya designprinciperna kan 
således vara svaret på forskningsfrågan. 

 
 
Nyckelord:  
Användarupplevelse, Användbarhet, Trovärdighet, Tillit, Visuell Design, Digitala 
betalningslösningar, Emotional branding 
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Summary/abstract 
 
For a society to function, people have to feel trust in the social system they are a part of. 
These systems may consist of both social and cultural structures. In line with recent 
technological developments, more and more people gained access to the Internet. This 
means that terms such as credibility and trust are also central in the digital world. Today 
an increasing share of Sweden's population manages their finances online using online 
banking. Other payment solutions have also been developed to meet the needs that have 
arisen with the increasing development of E-commerce. There are several different digital 
payment solutions used for different types of transactions. A need to develop a payment 
solution that includes more types of transactions are therefore interesting for both the 
companies that provide these payment solutions aswell as for those who use them. But if 
you take an existing payment solution and expand it to include more functions or other 
types of transactions, how do you maintain the users sense of credibility and trust? 
Previous research on credibility and trust in the digital world seems primarily to be 
focused on how credibility and trust is created in the initial phase. The purpose of this 
study was to identify what should be considered when users already feel credibility and 
trust in a digital payment solution when more functions are to be implemented. To answer 
this, the following research question was formulated ”How can trust and credibility be 
kept when implementing new services in digital user interfaces” To explore this, 
interviews and questionnaires on the concept of credibility and trust focusing on digital 
payment solutions were conducted. The results of these were modeled into personas, and 
the results along with the theoretical framework also formed the basis for the 11 design 
principles used when expanding a service while trying to maintain credibility and trust. 
Based on these design principles an interactive prototype was developed and tested with 
users. The user tests were conducted to investigate whether or not the design principles 
had contributed to maintain the perception of credibility and trust. To do this we compared 
the perceived credibility and trust of the prototype with the existing payment solution. The 
results showed that the prototype, that was developed based on the design priciples, had 
maintained its credibility and trust. The design principles were guidelines to careful 
consideration of the visual design, usefulness, brand and reputation. The new design 
principles could therefore be the answer to the research question. 
 
 
Keywords: 
UX, User Experience, Usability, Credibility, Trustworthiness, Trust, Visual Design, 
Digital payments, Emotional branding 
   



   
 

   
 4 

Författarnas tack 
 
Vi vill först och främst ge vårt varmaste tack till vår handledare Morgan Rydbrink som 
alltid ställer upp. Både i tid och otid. Vi kan inte låta bli att undra vad Interaktions-
designerprogrammet vid Linnéuniversitet i Kalmar vore utan Morgan.  
 
Ett varmt tack riktas också till Jesper Ahrgren och Edvind Nyggard på Digital Business 
Development Channels & Concept, Swedbank i Sundbyberg, som visade intresse för att 
stödja detta examensarbete och som är beredda att ta oss vidare med konceptet. 
 
Vi tackar även samtliga som på något sätt har deltagit i våra intervjuer, enkäter och 
användartester. Utan deras medverkan hade detta arbete inte varit möjligt. 
 
Vi vill också tacka Jörgen Enström, VD på Exor AB i Uppsala, som bidragit med 
värdefulla tankar, åsikter och insikter om konceptets framtid.  
 
 
_________________ 
 
Uppsala 2015-05-26 
 
Caroline Blomgren och Sabrina Tönnkvist 
 



   
 

   
 5 

Innehåll 
1! Introduktion och bakgrund ____________________________________ 6!

1.1! Syfte, problemformulering och upplägg ________________________________ 7!
1.2! Avgränsningar ____________________________________________________ 9!

2! Teori ____________________________________________________ 10!
2.1! Trovärdighet och tillit i digitala användargränssnitt ______________________ 10!
2.2! Användarupplevelse ______________________________________________ 12!
2.3! Design för trovärdighet och tillit _____________________________________ 15!
2.4! Creeping features _________________________________________________ 17!
2.5! Användbarhet ___________________________________________________ 18!
2.6! Visuell design ___________________________________________________ 19!
2.7! Teoretisk sammanfattning __________________________________________ 19!

3! Metod ___________________________________________________ 21!
3.1! Intervjuer och observationer ________________________________________ 22!
3.1.1!Genomförande!intervjuer!och!observationer! _________________________!23!

3.1.2!Analys! ________________________________________________________!24!

3.2! Enkätundersökning _______________________________________________ 24!
3.2.1!Genomförande!enkätundersökning!_________________________________!25!

3.2.2!Analys! ________________________________________________________!26!

3.3! Personas ________________________________________________________ 26!
3.3.1!Modellering!av!data!till!personas!___________________________________!26!

3.4! Designprinciper __________________________________________________ 27!
3.4.1!Framtagande!av!designprinciper! ___________________________________!27!

3.5! Prototyparbete ___________________________________________________ 28!
3.5.1!Framtagande!av!prototyper!_______________________________________!28!

3.6! Användartester ___________________________________________________ 29!
3.6.1!Genomförande!av!användartester!__________________________________!29!

3.6.2!Analys! ________________________________________________________!30!

3.7! Etiska överväganden ______________________________________________ 30!

4! Resultat och analys _________________________________________ 31!
4.1! Intervjuer och observationer ________________________________________ 31!
4.2! Enkätundersökning _______________________________________________ 33!
4.3! Persona ________________________________________________________ 35!
Persona 1 ___________________________________________________________ 36!
Persona 2 ___________________________________________________________ 37!



   
 

   
 6 

5! Diskussion _______________________________________________ 45!
5.1! Resultatdiskussion ________________________________________________ 45!
5.2! Metodreflektion och tillförlitlighet ___________________________________ 47!

7! Referenser ________________________________________________ 52!

Bilagor ______________________________________________________ 1!
Bilaga 1 ______________________________________________________________ 1!
Designprinciper för design av trovärdiga webbplatser (Fogg, 2002) _______________ 1!
Bilaga 2 ______________________________________________________________ 2!
Nielsens 10 heuristiker (designprinciper) för användbarhet (Nielsen, 1995) _________ 2!
Bilaga 3 Intervju- och observationsfrågor ___________________________________ 3!
Bilaga 4 Enkätfrågor ___________________________________________________ 5!
Bilaga 5 Designprinciper för bibehållen trovärdighet och tillit ___________________ 6!
Bilaga 6 Sekretessavtal __________________________________________________ 8!
Bilaga 7 Frågor för användartest __________________________________________ 9!
Bilaga 8 Sammanställning intervjusvar ____________________________________ 10!
Bilaga 9 Resultat observationer (Show and tell) _____________________________ 13!

 



 

 
 

1 Introduktion och bakgrund 
 
För att ett samhälle ska fungera måste människor känna tillit till de samhällssystem de 
ingår i. Dessa system kan utgöras av både sociala och kulturella strukturer. En stor del av 
människors vardag bygger på att de känner tillit till allt ifrån att bussen tar dem till sitt 
arbete i tid till att inbetalda räkningar faktiskt blir betalda. I takt med den tekniska 
utvecklingen har alltfler människor fått tillgång till internet. Idag sköter en allt större del 
av Sveriges befolkning exempelvis hela sin ekonomi digitalt. Innan 1931 kunde man i 
Sverige lösa in värdet på sitt bankkonto i rent guld, idag är det istället helt virtuella värden 
som skapas, och tilliten byggs upp av aktörernas agerande och utfästelser (Larsson & 
Runesson, 2014). Sedan 1996 har internetbankerna dessutom tagit över bankernas fysiska 
verksamhet till stor del (Privata affärer, 2015). En kartläggning från Lunds universitet, där 
1118 respondenter svarade på en enkät kring “Tillit i det digitala” visade att 84% av de 
svarande använder internetbaserade banktjänster obehindrat (Larsson & Runesson, 2014). 
Detta har inneburit att människor i dagens svenska samhälle har gått ifrån att betala sina 
räkningar och utföra andra former av transaktioner av pengar via fysiska artefakter som 
exempelvis blanketter skickade med post eller kontantbetalning. Även möjligheten att 
genomföra andra digitala betalningar har ökat. Detta har inneburit att  E-handeln stadigt 
har expanderat under det senaste decenniet. Under 2014 ökade den svenska detaljhandelns 
E-handel med 16 procent (Posten.se, 2015). I takt med denna utveckling har de digitala 
betalningslösningarna utvecklats. Bankernas direktbetalning, Payson och Paypal är 
exempel på några stora aktörer på denna marknad. Med ökat mobilanvändande uppstod 
också ett behov av mobila betalningslösningar och idag finns tanken att: “Mobilen ska 
ersätta kontanterna och betalkorten… Under andra halvan av 2012 började nämligen 
svenska butiker och e-handelsplatser med att erbjuda betalning av tjänster och varor via 
mobilen.” (Mobil.se, 2015). I Sverige är Seqr, WyWallet och Swish några exempel på 
mobila betalningslösningar. 
 
Olika digitala och mobila betalningslösningar används dock ofta för olika syften. Man kan 
ha en lösning för att e-handla och en annan lösning när man går på loppmarknad och en 
tredje lösning för att betala räkningar. Ett behov av att vidareutveckla en befintlig 
betalningslösning till att omfatta fler typer av syften för transaktioner är därför av intresse, 
inte bara för de som använder digitala betalningslösningar, utan även för de företag som 
tillhandahåller dessa tjänster.  
 
Uppdragsgivaren för detta projekt är Swedbank och den befintliga betalningslösningen är 
Swish. Swish är resultatet av ett samarbete mellan Sveriges största banker och står under 
bankgirocentralen. Konceptet för Swish innebär att privatpersoner kan flytta pengar från 
sitt anslutna konto med hjälp av mobilnummer till en annan privatperson och/eller företag 
och föreningar. Swish har enligt uppdragsgivaren en hög grad av trovärdighet och tillit 
bland sina användare idag. Transaktionen uppfattas av användaren som att den sker på en 
gång då pengarna går direkt ut ifrån och in till användarnas anslutna bankkonton. Detta 
kan vara en bidragande faktor till att användaren upplever att betalningslösningen är säker 
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och trygg. Under 2014 har ”att swisha över pengar” blivit ett vedertaget begrepp. Men vad 
händer om man vidareutvecklar tjänsten till att omfatta fler funktioner eller andra typer av 
transaktioner? Hur bibehåller man användarnas känsla av trygghet och tillit?  
 
Tidigare forskning inom området för trovärdighet och tillit i det digitala, verkar främst 
vara inriktad på hur man skapar trovärdighet och tillit i ett initialt skede, det vill säga när 
produkter och tjänster skapas (Egger, 2001; Fogg, 2002). Forskningen kring trovärdighet 
och tillit när det kommer till transaktioner av pengar verkar, främst vara inriktad på 
tekniska system för säkerhetslösningar. Forskning kring hur trovärdighet och tillit 
bibehålls har däremot inte identifierats under denna studies gång. Även om resultaten 
kring forskning om trovärdighet och tillit i ett initialt skede kan ses som högst relevant för 
detta projekt, kan det finnas en kunskapslucka i forskningen vad gäller trovärdighet och 
tillit vid vidareutveckling av befintliga produkter och tjänster. Det råder hög konkurrens 
bland de flesta företag idag, därför arbetar företagen kontinuerligt med att vidareutveckla 
sina befintliga produkter och tjänster (Norman, 2013). Mot bakgrund av detta skulle därför 
denna eventuella kunskapslucka kunna ses som högst relevant område att undersöka 
närmare. 
 
 

1.1 Syfte, problemformulering och upplägg 
 
Syftet med denna studie är att identifiera vad man bör tänka på när användarna väl känner 
tillit till en betalningslösning och nya funktioner och tjänster ska implementeras. 
Uppdragsgivaren för denna studie är Swedbank och fallstudien innefattar att undersöka 
hur den digitala betalningslösningen Swish, som idag har en hög grad av trovärdighet och 
tillit bland sina användare, kan vidareutvecklas till att omfatta fler typer av transaktioner. 
Frågor som kan undersökas blir exempelvis vad användare tittar på för att avgöra 
trovärdighet och tillit i digitala gränssnitt och om man behöver man tänka på något särskilt 
för att tilliten ska bibehållas när man vidareutvecklar sådana gränssnitt. Vilka faktorer 
spelar in? Kan teorier om trovärdighet och tillit, användbarhet och design påverka? I så 
fall på vilket sätt? Kan man med kunskap om dessa frågor utveckla ett digitalt gränssnitt 
som upplevs trovärdigt och användaren känner bibehållen tillit till? 
 
För detta har följande forskningsfråga formulerats: 
 

“Hur bibehålls upplevelsen av trovärdighet och tillit  
när digitala gränssnitt utvecklas till att innehålla fler tjänster” 

 

Under studien genomförs intervjuer och enkäter kring begreppen trovärdighet och tillit 
med inriktning mot digitala gränssnitt. Resultatet av dessa sammanställs till personas som 
kan användas för att förenkla presentationen av den insamlade datan för en bredare 
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målgrupp, som i denna studie framförallt utgörs av uppdragsgivaren Swedbank och deras 
intressenter. Det sammanställda resultatet från intervjuer och enkätundersökning, 
tillsammans med det teoretiska ramverket, ligger också till grund för att ta fram 
designprinciper som kan användas för att vidareutveckla tjänster och samtidigt bibehålla 
trovärdighet och tillit. Utifrån dessa designprinciper utvecklas också en interaktiv prototyp 
som användartestas (se modell av studiens upplägg i figur 1.1). Genom användartesterna 
undersöks om designprinciperna har bidragit till bibehållen upplevelse av trovärdighet och 
tillit och därmed om dessa kan besvara forskningsfrågan. 
 

 
Figur 1.1  Modell av studiens upplägg 
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1.2 Avgränsningar 
 
Då studien syftar till att undersöka upplevelser/känslor kring trovärdighet och tillit inom 
området för informatik och interaktionsdesign, har den avgränsats till att inte omfatta 
tekniska säkerhetslösningar. Visserligen kan dessa lösningar spela en stor roll för den 
upplevda tryggheten. Med hänsyn till tidsramen för och syftet med detta projekt kan denna 
avgränsning ändå anses motiverad.  
 
Hänsyn till människors förmåga att avgöra trovärdighet och känna tillit ur ett psykologiskt 
perspektiv kommer inte tas i denna studie. 
 
Eftersom vissa delar av projektet innefattar en utveckling av ett nytt affärskoncept som 
ännu inte är offentligt står det under sekretess. Ett flertal delar från framförallt prototypen 
och användartesterna kan därför inte redovisas i sin helhet i denna rapport. 
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2 Teori 
 
Här presenteras kortfattat det teoretiska ramverk som fått utgöra grunden för denna 
studie. Först presenteras begreppen trovärdighet och tillit i stort för att sedan presenteras 
utifrån digitala användargränssnitt till digitala betalningslösningar. Teorier om 
användarupplevelse och användbarhet presenteras då dessa begrepp är av stor betydelse 
för trovärdighet och tillit i det digitala. Nedan presenteras teorier för trovärdighet och 
tillit liksom olika faktorer som ingår i begreppet användarupplevelse. I slutet av detta 
kapitel presenteras också en modell för hur dessa teorier hör ihop (se figur 2.2). 
 
 

2.1 Trovärdighet och tillit i digitala användargränssnitt 
 
Hur människor upplever någons eller någontings trovärdighet  beror på flera olika 
faktorer. Dessa faktorer bedöms simultant och omedvetet. Hur många och vilka faktorer 
som påverkar vår upplevelse av trovärdighet och tillit skiljer sig mellan olika 
undersökningar. Den vanligaste uppfattningen verkar dock vara att trovärdighet bedöms 
utifrån hur pålitlig och hur sakkunnig eller professionell någon/något bedöms vara.  
 
Tillit är ett centralt begrepp inom flera forskartraditioner. Begreppet är inte helt enkelt att 
definiera men en vanlig uppfattning är att tillit är ett psykologiskt tillstånd. Tillit innefattar 
förhoppningen att det man bidrar med i ord eller handling skall tas omhand av en motpart 
på ett positivt sätt (Rosseau, Sitkin, Burt & Camerer, 1998). En motpart kan här utgöras av 
en annan människa, ett system, en organisation eller ett sammanhang. “Beroende på hur 
motparten ”är” gentemot oss känner vi tillit eller bristande tillit gentemot denne” (Larsson 
& Runeson, 2014). Tillit är med andra ord beroende av motpartens karaktär. Begreppet 
tillit innefattar också att vi människor ofta väljer att lita på någon/något efter att ha 
analyserat situationen i både rationella och opportunistiska termer. De rationella termerna 
utgörs  av hur vi värderar informationens trovärdighet bland annat utifrån den tillit som vi 
känner gentemot informationskällan (se stycket ovan). Med opportunistiska termer menas 
om vi tror att det kan gynna oss att välja att lita på motparten. Tillit skapas på samma sätt 
såväl i den fysiska som digitala världen (Larsson & Runeson, 2014) 
 
Inom forskningen för psykologi har det länge varit känt att människor bedömer att 
attraktiva källor (då oftast människor) är mer trovärdiga. Detta verkar även gälla för hur vi 
bedömer trovärdighet i digitala användargränssnitt - user interface (UI). Ett 
användargränssnitt kan därmed utgöras av den digitala kontaktyta där användaren 
interagerar med ett system, exempelvis en webbplats där användaren kan klicka sig runt, 
fylla i uppgifter eller liknande. Fogg, Soohoo, Danielson, Marable, Stanford & Tauber 
(2003) visade i en studie att en av de viktigaste kriterierna för vad människor utgick ifrån i 
bedömningen kring om ett digitalt gränssnitt upplevs som trovärdigt eller inte är hur 
gränssnittets design ser ut. Lite mer än 46% av studiens respondenter ansåg nämligen att 
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designens utseende var avgörande för hur trovärdig de upplevde en webbplats. Denna 
siffra visar vikten av att tillhandahålla en professionell design av helheten i form av 
exempelvis layout, färgval och typsnitt. 28,5% tittade på hur informationen presenterades, 
var strukturerad och hur enkelt det var att navigera och hitta information som var av 
intresse. Människor tenderar således att tycka att det som ser bra ut och upplevs 
tillgängligt också är bra och därmed också mer trovärdigt. Ca 14% tyckte att företagets 
namn, rykte och varumärke var avgörande för hur de upplevde trovärdigheten. Ett välkänt 
företag med gott rykte borde med andra ord kunna komma undan med dålig design, 
åtminstone vad gäller trovärdighet, för dessa människor. Precis som i den fysiska världen 
skapas alltså tillit i den digitala världen utifrån liknande faktorer kring pålitlighet, 
sakkunnighet och professionalism. Inom banksektorn har man sedan länge arbetat med 
fysisk gestaltning för att förstärka känslan av tillit och förtroende. Stenfasader, 
marmorpelare och kassavalv ger inte bara ett fysiskt skydd för pengarna utan symboliserar 
också det oföränderliga och det fasta, det som man kan lita på (Larsson & Runeson, 2014). 
Bankerna målar på samma sätt upp bilderna av en stark och pålitlig internetbank trots att 
de är sparsamma med information om sina system. BankID, engångskoder, bankdosor 
presenteras alla som säkra alternativ (Larsson & Runeson, 2014). 
 
Av de betalningslösningar som finns idag, visar ovan nämnda studie från Lunds 
universitet (se kap 1.) att 79% ansåg att de har god kunskap om hur man använder 
internetbaserade banktjänster och 76% av respondenterna känner tillit till dessa. Däremot 
är det bara 39% som anser sig kunna bedöma huruvida banken har använt tillräckligt säker 
teknik för de digitala banktjänsterna. Värt att notera är att hela 85% kände tillit till att 
betala sina räkningar med internetbaserade banktjänster och 87% svarar att de känner tillit 
för kontoöverföringar, denna siffra är densamma som för kontanter. Tilliten för olika 
betal-appar visade sig vara låg med bara 21% medan digitala betaltjänster såsom Payson 
och Paypal erhöll 63% av vår tillit. 
 
Utifrån ovanstående kan man säga att bankerna inte har något att vinna på att synliggöra 
sina val av tekniska säkerhetslösningar och system för kunderna för att förbättra deras 
tillit, eftersom väldigt få kunder anser sig kunna bedöma om dessa är bra eller inte. 
Antagligen gäller detta även för andra digitala tjänster. Däremot verkar användbarhet vara 
av avgörande betydelse för människors tillit även i digtala betalningslösningar eftersom 
svårbegripliga och krångliga system blir svårare att använda oavsett hur tekniskt säkra de 
är (Larsson & Runeson, 2014). 
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2.2 Användarupplevelse 
 
Eftersom trovärdighet och tillit är något som var och en av oss upplever är det viktigt att 
förstå vad upplevelse som begrepp innebär. Inom digitala gränssnitt pratar man ofta om 
användarupplevelse, user experience. Hur en produkt eller tjänst upplevs av en användare 
är också beroende av användarens inre egenskaper, systemets designegenskaper samt den 
kontext produkten/tjänsten nyttjas (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).  
 
Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort (2009) menar att begreppet user experience 
bör innefatta att användaren interagerar med  produkter, tjänster och system genom någon 
form av användargränssnitt - User Interface (UI). Även om man inte kan säga att 
användarupplevelsen enbart utgörs av ett gränssnitt är det ändå en viktig del av 
användarupplevelsen (Nielsen & Norman u. å.). I gränssnittets design har man möjlighet 
att skapa det avgörande första intrycket av en tjänst eller produkt. Ett bra första intryck 
ökar möjligheten för att skapa tillit då vi människor tenderar att omedvetet försöka 
bekräfta vårt första intryck (Egger, 2001). Det vill säga att om mitt första intryck är att 
någonting uppfattas som dåligt eller oseriöst kommer jag omedvetet leta efter fler 
ledtrådar för att bekräfta att det faktiskt är så. En positiv användarupplevelse skapar 
positiva minnen vilket ökar möjligheterna att användaren fortsätter använda och lita på en 
produkt eller tjänst (Walter, 2011). Användare fattar sina beslut utifrån huruvida de ska 
använda en webbplats eller inte, baserat på om den kan medföra någon nytta, om den är 
lätt att använda samt hur deras upplevelse av webbplatsen är. En bra användarupplevelse 
skapas när samtliga av dessa delar fungerar väl. (Loranger, 2014) Intressanta begrepp för 
användarupplevelse är instinktiv design, beteendedesign samt reflektiv design. Dessa tre 
delar anspelar på olika inre tillstånd hos människor (se figur 2.1). 
 
 
 

 
Figur 2.1 Nivåer för människors inre tillstånd 
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Visceral design – Instinktiv design 
 
Instinktiv design handlar om hur naturen fungerar. Vi människor är skapade för att 
samexistera i miljön tillsammans med andra människor, djur, växter, landskap och väder. 
Som ett resultat av detta är människor bra på att känna av känslomässiga signaler från sin 
omgivning som tolkas på en intuitiv nivå. Donald Norman tar fåglar som ett exempel för 
att förklara detta fenomen, där hanfåglar har förstärkts utseendemässigt för att attrahera 
honor, detta för att kunna konkurrera bland andra hanfåglar. Detta är en evolutionär 
iterativ process, där arter över en lång tid har utvecklats och anpassats för att att attrahera 
andra. På samma vis är frukter och blommor ofta är färgglada och visuellt vackra, för att 
attrahera människor och djur och på så vis kunna sprida sina frön vidare. På samma vis 
fungerar även människan, då människor attraheras av saker som är visuellt attraktiva. 
Människor föredrar ansikten och kroppar som är symmetriska, och gör en bedömning efter 
storlek, färg och utseende. Vad människor biologiskt sett är programmerade att tycka är 
attraktivt beror alltså på denna evolutionära utveckling som ägt rum under lång tid. När 
människor uppfattar något som attraktivt så grundas den bedömningen alltså på 
människors instinktiva nivå. I designvärlden är det inte tillräckligt att något bara är “fint” 
då man anser att det saknar djup. Detta beror på att människor har en reflektiv nivå, och 
designers vill att deras kollegor ska anse dem vara kreativa och djupa. Att skapa något 
som bara är ”fint”, ”snyggt” eller ”roligt” är således inte accepterat inom designvärlden. 
Man kan däremot se att det trots detta finns en plats för detta bland annat i reklam, 
marknadsföring och barnprodukter. Tittar man exempelvis på barnprodukter så är de ofta 
färgglada i starka färger. Att utforma en design för den instinktiva nivån innebär att 
designen alltid behöver vara attraktiv, även om den är enkel. Designar man istället för den 
reflektiva nivån så kan designen lätt bli utdaterad, eftersom denna nivå är känslig för 
kulturella skillnader och trender. För att skapa instinktiv design behöver denna domineras 
av fysiska attribut som utseende, känsla och ljud. Ett exempel på hur instinktiv design 
påverkar människor är när Apple tog fram den färgglada iMac datorn, försäljningen av 
dessa datorer ökade drastiskt jämfört med Apples andra datorer, trots att hårdvaran samt 
mjukvaran var densamma. (Norman, 2004)  
 
 
Beteendedesign 
 
Inom beteendedesign är användning i fokus och inte det visuella utseendet. Anledningen 
till att man använder en produkt spelar mindre roll, medan prestanda spelar en stor roll. 
Det är denna aspekt av design som människor inom området för användbarhet fokuserar 
på. Det finns fyra viktiga komponenter för bra beteendedesign: funktionalitet, förståelse, 
användbarhet och fysisk känsla. Många gånger kan fysisk känsla vara anledningen till att 
någon använder en specifik produkt. Inom beteendedesign är funktionalitet 
grundläggande. Med det menas, vad produkten gör och vilken funktion den har. Om en 
produkt inte gör något specifikt,  spelar det heller ingen roll hur bra den fungerar. Därmed 
är det avgörande att en produkt måste klara av att tillfredsställa de behov som användarna 
har. Att skapa bra funktionalitet kan verka enkelt men är egentligen väldigt komplicerat. 
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Människors behov är inte alltid så tydliga som det kan verka. Om en produktkategori 
redan finns tillgänglig på marknaden så är det enkelt att observera hur människor använder 
de befintliga produkterna. Därmed kan man identifiera potentiella problem som kan 
åtgärdas och på så sätt förbättra produkten. Men om en produktkategori inte ännu existerar 
kan man heller inte observera användningen. (Norman, 2004) 
 
Även med befintliga produkter är det ovanligt att designers faktiskt observerar 
användarna. Enligt Norman så spelar det ingen roll om en ensam funktion fungerar bra, då 
hela flödet måste fungera rakt igenom upplevelsen för att kunna uppfylla användarnas 
behov och förväntningar. Det första steget i bra beteendedesign innebär att man måste 
förstå exakt hur användarna kommer att använda produkten. Det finns två olika typer av 
produktutveckling, förbättring och innovation. Förbättring innebär att man tar befintliga 
produkter och förbättrar dessa. Innovation däremot tillhandahåller ett helt nytt sätt att göra 
något på, eller en helt ny sak att göra, något som inte tidigare var möjligt. Av dessa två så 
är förbättringar lättare att utföra, då det är svårt att avgöra om det finns ett verkligt behov 
av innovationen då en innovation inte kan utvärderas genom att fråga potentiella 
användare om deras åsikt, eftersom att det kräver att människor måste föreställa sig något 
de aldrig har upplevt. Historiskt sett har detta även misslyckats, då människor har uttryckt 
att de skulle tycka om vissa produkter som sedan har visat sig vara felaktigt. På samma vis 
har det även hänt att människor har uttryckt att de inte skulle vara intresserade av vissa 
produkter som sedan har visat sig bli succé. Ett bra exempel på just detta är 
mobiltelefonen, där den initiala tanken var att en begränsad målgrupp inom affärsvärlden 
skulle ha nytta av den. Att förbättra en produkt gör man enklast genom att observera hur 
människor använder befintliga produkter idag, upptäcka problem och lösa dessa. Det kan 
dessvärre vara väldigt svårt att avgöra vilka behov användarna faktiskt har då människor 
kan uppleva det svårt att framföra. (Norman, 2004) 
 
Det är inte bara viktigt att förstå användarna, det är också av stor vikt att användare 
faktiskt förstår produkten, förstår de den inte så kan de heller inte använda den. Och utan 
förståelse vet användarna heller inte hur de ska lösa eventuella problem som kan uppstå. 
För att skapa en bra grundläggande förståelse så bör man ta fram en tydlig konceptuell 
modell. Det finns tre olika steg i detta, den första är den bilden som designer har i sitt 
huvud, designerns modell. Därefter har vi användarnas modell, det vill säga hur 
användarna ser på produkten, vad den kan göra och hur den fungerar. I en perfekt värld 
hade användarnas modell och designerns modell varit identiska, vilket då hade resulterat i 
att användarna förstår exakt hur man använder produkten på rätt sätt. För att faktiskt 
kunna uppnå just att designerns modell och användarnas modell överensstämmer så 
mycket som möjligt så bör man användartesta, ta fram tidiga prototyper och observera hur 
användarna använder dessa. (Norman, 2004) 
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Reflektiv design 
 
Alla människor tänker på vilken bild man förmedlar av sig själv till andra. Ofta väljer vi 
människor att inte köpa en produkt för att den helt enkelt inte skulle vara ”rätt” för oss, 
eller så köper vi något för att stödja något vi tror på. Dessa är reflektiva beslut. För att 
designa för den reflektiva nivån behövs därför insikter inom områden som hur människor 
gör för att förmedla någonting, om kultur och meningen med med en produkt och dess 
användning. Men den reflektiva nivån handlar också om självbild och det en produkt 
förmedlar till andra. Varje gång man exempelvis lägger märke till att någons strumpor 
matchar resten av deras kläder, så är det den reflektiva självbilden som påverkar. Det 
reflektiva värdet väger tyngre än de faktorer inom beteendedesign gör. Produkter kan vara 
mycket mer än bara resultatet av deras funktioner. Deras värde kan uppfylla människors 
känslomässiga behov. Detta är också något man tydligt kan se i samhället, där människor 
väljer att köpa dyra klockor trots att de visar samma tid som en billig klocka, eller väljer 
dyr whiskey trots att de flesta människor inte kan känna någon skillnad mellan olika 
märken. Detta går tillbaks till kultur, det har ingenting med praktiska eller biologiska 
faktorer att göra utan är ett inlärt beteende från det samhälle vi lever i. Grunden i reflektiv 
design handlar om att allt skapas i åskådarens inre. Attraktionskraft grundas på den 
instinktiva nivån, men om man uppfattar något som vackert grundas detta i människors 
reflektiva nivå. I en design kan man på så vis anspela på dessa två olika nivåer, visuellt 
attraktiva produkter anspelar på den instinktiva nivån, medan prestige, att framstå som 
sällsynt och exklusiv anspelar på den reflektiva nivån. Det är också den reflektiva nivån 
som bestämmer hur en människas helhetsintryck av en produkt blir. Det är det vi minns 
efter att ha använt en produkt och sedan reflekterar över hela upplevelsen av användandet. 
Små problem kan här glömmas bort, eller förstärkas och förstoras. Kundrelationer spelar 
en stor roll på den reflektiva nivån, en bra kundrelation kan överväga andra negativa 
upplevelser av en produkt. Om ett företag går långt för att hjälpa sina missnöjda kunder, så 
kan detta ofta resultera i att just dessa blir företagets mest lojala kunder. Det här är ett dyrt 
sätt att vinna kundlojalitet, men det visar kraften av den reflektiva nivån. Reflektiv design 
handlar således om en långsiktig kundupplevelse. Att tillhandahålla ett personligt 
bemötande kan därmed påverka kunders beslut nästa gång de ska köpa en produkt eller 
tjänst eller när de rekommenderar saker till sina bekanta, då detta ofta överväger en 
tidigare negativ upplevelse. (Norman, 2004) 
 
 
 

2.3 Design för trovärdighet och tillit 
 
Ett bra sätt att påverka användarnas upplevelse av trovärdighet och vinna deras tillit kan 
vara genom att engagera dem känslomässigt. Detta kan åstadkommas genom att låta 
företagets personlighet synas. När man gör detta, kan människor relatera till företaget på 
ett sätt så som de gör till andra människor. Människor vill komma i kontakt med riktiga 
människor och inte känna att de har kontakt med system eller datorer. (Walter, 2011) 
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“Emotional branding” (nedan kallat E.B.) är ett begrepp som handlar om hur företag 
bygger personliga relationer med sina konsumenter för att på så sätt ge ett varumärke, 
produkt eller tjänst ett långsiktigt värde. Genom E.B. skapas en unik tillit hos 
konsumenterna/användarna. Att bygga framgångsrika varumärken handlar därmed helt 
och hållet om att skapa känslor. (Norman, 2004) Människors respons på vardagliga saker i 
omvärlden är komplext, och bestäms av en rad olika faktorer. Vissa av dessa faktorer 
ligger utanför individen, och kontrolleras då av designers och tillverkare, eller genom 
marknadsföring och ett varumärkes framtoning. Andra faktorer påverkas av individens 
inre egenskaper och våra egna enskilda upplevelser. (Jamwal & Soodan, 2014) E.B. 
används ofta av konkurrerande företag för att försöka bygga upp sina egna varumärkens 
fördelar för att nå ut till sina kunder på ett känslomässigt vis. E.B. är en vital strategi som 
fokuserar på kunden och inte på produkten, det fokuserar på hur varumärken kan 
kommunicera med människor på ett mer förnuftigt och mänskligt vis. (Norman, 2004) Ett 
sätt att skapa känslor av trovärdighet och tillit kan vara genom tilltalande bilder och påstått 
transparenta beskrivningar av verksamheter. Ett exempel på en sådan verksamhet är 
Google som har valt att hålla det mesta av sin verksamhet hemlig. För att ändå skapa 
trovärdighet och tillit har man valt att låta sin färgglada grafiska framtoning, produkterna i 
sig, samt väl valda visualiseringar av företaget tala (Larsson & Runeson, 2014) 
 
 
Designprinciper för trovärdiga webbplatser 
 
Fogg et al (2003) har tagit fram ett antal kriterier att utgå ifrån om man vill skapa 
trovärdiga webbplatser. De menar att visuell utformning har stor betydelse (se kap. 2.1) 
Det spelar ingen roll hur bra innehåll en webbplats har. Hur innehållet presenteras visuellt 
har en större inverkan på hur människorna som använder webbplatsen kommer att bedöma 
trovärdigheten. För att skapa en trovärdig webbplats bör man således investera i en god 
design av innehållet på webbplatsen. Studien från Fogg et al visade att vissa mycket 
viktiga delar, för att skapa trovärdighet, kan ligga helt utanför designerns kontroll. Delar 
som exempelvis informationens innehåll eller användbarhet kan tillhandahållas av helt 
andra personer än dem som ska designa webbplatsen. Det är viktigt att visa att det finns 
människor bakom webbplatsen, människor litar inte på själva webbplatsen utan på 
personerna bakom. Här kan till exempelvis ett företags varumärke eller rykte påverka. Ett 
företags varumärke och rykte ligger visserligen utanför designerns kontroll men genom att 
presentera relevant och uppdaterad forskning inom området för olika intressenter i 
företagets organisation, menar Fogg et al att man kan påverka dem att förstå vilken 
betydelse design (för trovärdighet) har för företaget. Allt innehåll på en webbplats kan inte 
sticka ut samtidigt. Det gäller att välja ut vilka delar som ska vara framträdande och vara 
medveten om att dessa beslut påverkar människors uppfattning om webbplatsens 
trovärdighet. Därför är det viktigt att vara noggrann i urvalet av webbplatsens innehåll. 
Användartester för att exempelvis utvärdera en webbplats är inget ovanligt förfarande 
idag. Här finns menar Fogg at al att det finns goda möjligheter att också utvärdera 
trovärdigheten när dessa tester genomförs. Fogg (2002) har också tagit fram 10 
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designprinciper för att designa trovärdiga webbplatser. Dessa designprinciper presenteras i 
sin helhet i bilaga 1. 
 
 

 2.4 Creeping features 
 
”Creeping featurism” eller “Featuritis” är något man kan se att de flesta företag har 
drabbats av idag. Begreppet innebär att man under en längre tid lagt till så många nya 
funktioner i sina produkter eller tjänster att de till slut har svårt att bibehålla sitt 
ursprungliga syfte. I förlängningen kan detta innebära att de förlorar sin användbarhet och 
enkelhet. Problemet uppstår när en produkt eller tjänst har funnits på marknaden en 
period. De faktorer som driver företagen mot ”Creeping featurism”, det vill säga att lägga 
till fler funktioner är: 
 

• Befintliga användare tycker om produkten, men vill kunna göra mer, ha fler 
funktioner. 
 

• Konkurrerande företag lägger till nya funktioner i sina liknande produkter, vilket 
skapar ett konkurrerande tryck om att leva upp till samma kvalitet men också att 
bli ännu bättre för att konkurrera ut motsvarande produkter.  

 

• Befintliga användare är nöjda med produkten, men försäljningen minskar då alla 
som ville ha och har behov av produkten redan har köpt den. Företagen ser då 
således att de behöver uppdatera den befintliga produkten med fler funktioner så 
att befintliga kunder uppgraderar.  

 
De nya produkter som släpps ändrar ständigt storlek och är alltid mer komplexa och mer 
kraftfulla än det första exemplaret av samma produkt. Den här trenden syns tydligt när det 
gäller exempelvis musikspelare, mobiltelefoner och datorer. Särskilt smartphones och 
surfplattor sticker ut med dessa förändringar. Under det föregående årtiondet var trenden 
att ta fram så små bärbara produkter som möjligt, men de senaste åren har trenden vänt, 
och numera tar man istället fram smartphones och surfplattor i större varianter medan man 
samtidigt adderar så många funktioner som möjligt. 
 
Konkurrensen mellan företag resulterar i att alla produkter blir alltmer lika. När företag 
försöker öka sin försäljning genom att lägga till samma funktioner i sina produkter som 
konkurrenterna har, blir det en nackdel för dem själva då det inte längre finns någon 
anledning för användarna att föredra en produkt framför en annan. Detta kallas för 
konkurrensdriven design. Även om den första versionen som släpps av en produkt är bra, 
användarvänlig och har ett fokus på verkliga användarbehov, så är det sällan ett företag 
låter dess innehåll vara orört. De flesta företag jämför sin produkts funktioner med 
konkurrenternas för att avgöra sina egna svagheter så att de kan förbättra dessa. En bättre 
strategi kan istället vara att förbättra de redan funktioner som redan fungerar bra och sedan 
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fokusera på att marknadsföra sina styrkor. Detta för att produkten då kan sticka ut bland 
andra konkurrerande produkter snarare än att vara en i mängden. (Norman, 2013) 
 
 

  2.5 Användbarhet 
 
Ytterligare en väg för att motverka ett dåligt intryck, och därigenom öka trovärdighet och 
tillit, är att ta hänsyn till produktens användbarhet. Användbarhet består av två viktiga 
delar, användarvänlighet samt nytta. Användarvänlighet handlar om hur enkelt och bra det 
känns att använda en produkt. Nytta syftar till produktens funktionalitet: Uppfyller den 
användarens behov? En produkt som är både användarvänlig och ger nytta blir därmed 
användbar. Det spelar ingen roll om något är enkelt att använda om det inte är något 
användaren har ett behov av. Det spelar heller ingen roll om produkten hypotetiskt kan 
utföra den uppgift som användaren vill utföra, om exempelvis användargränssnittet inte är 
lätt att förstå. (Norman, 2004) För att utvärdera ett gränssnitts nytta så kan man använda 
sig av samma metoder som för användbarhet. En bra metod för att utvärdera och förbättra 
användbarhet är att användartesta, för att användartesta behöver man använda sig av 
användare som kan representera den tänkta målgruppen, samt utforma relevanta uppgifter 
för användarna att utföra. Under tiden ett användartest utförs bör man observera 
användarna för att kartlägga vad som fungerar bra samt vart problem uppstår. Men 
framförallt bör man vara tyst och låta användarna vara de som pratar (Nielsen, 2012). 
 
Nielsen (1995) har tagit fram 10 heuristiska riktlinjer, nedan kallade Nielsens 
designprinciper (se bilaga 2), som även kan användas för att utvärdera hur enkelt ett 
gränssnitt är att använda samt ta reda på hur enkelt det är för användarna att utföra enkla 
uppgifter första gången de använder ett gränssnitt. Man bör då dessutom observera hur 
lång tid det tar att utföra uppgifterna när de är insatta i gränssnittet, samt hur enkelt det är 
att sätta sig in i gränssnittet och dess funktioner igen när man återvänder efter en viss tid. 
Det är också viktigt att ta reda på hur många fel användarna kan göra, hur allvarliga dessa 
fel är samt hur användarna själva kan åtgärda dessa. Människor påverkas av hur lätt och 
effektivt de kan utföra olika uppgifter men också hur väl de bedömer sig ha kontroll över 
vad som händer. Genom att låta systemet bekräfta användarens utförda handlingar i 
gränssnittet, ge feedback och konstruktiva felmeddelanden kan systemet hjälpa 
användaren att känna kontroll (Egger, 2001; Nielsen, 1999). Användarvänlighet bör vara 
centralt och finnas med i varje steg av en designprocess, man bör därför utvärdera det 
befintliga gränssnittet för att kunna identifiera vilka delar som är bra och bör behållas, 
samt vilka delar som skapar problem för användarna. Genom att utvärdera och analysera 
konkurrenternas likvärdiga gränssnitt kan man få en bra överblick över andra alternativ 
och skapa data kring dessa. En annan del som är viktig i en användarvänlig designprocess 
är fältstudier som bör utföras för att se hur användarna använder sig av produkten eller 
tjänsten i dess naturliga miljö. Man bör inte vänta med att användartesta tills gränssnittet 
är helt klart, då det i slutskedet är svårt att åtgärda kritiska användbarhetsproblem som 
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dyker upp. För att skapa en bra användarupplevelse måste man därför börja användartesta 
tidigt i processen, och fortsätta testa gränssnittet i varje steg av processen. (Nielsen, 2012) 
 
 

  2.6 Visuell design 
 
Utifrån ovanstående kapitel kan man konstatera att god användbarhet har en avgörande 
betydelse för om ett gränssnitt ska ge en god användarupplevelse. En webbplats kan trots 
sämre användbarhet upplevas som bra om den har en tilltalande grafisk utformning 
(Lindgaard, Fernandes, Dudek & Brown, 2006). Krug (2006) menar att människor ofta 
besöker nya webbplatser med en välvillig inställning till hur webbplatsen ska fungera och 
se ut. Allteftersom problem uppkommer i funktionaliteten minskar vår välvilliga 
inställning. En oorganiserad webbplats med slarvig och oproffessionell utformning bidrar 
också till denna minskning. Människor litar inte på slarviga, oprofessionella människor så 
varför skulle användare lita på slarviga och oprofessionella gränssnitt? 
 
Grafisk design av digitala användargränssnitt innebär att skapa en tydlig visuell struktur 
och komposition eftersom det är med hjälp av denna komposition som den visuella 
kommunikationen mellan ett gränssnitt och användaren sker. Detta kan uppnås genom att 
strukturera och organisera olika element som exempelvis olika menyer och knappar för 
navigering, texter och bilder. Hur användaren uppfattar en webbplats och om den 
uppfattas som estetiskt tilltalande eller inte påverkas således av de olika elementens 
förhållande till varandra (Dabner, Stewart & Zempol, 2013). Tidwell (2010) menar att 
samma information kan påverka användarupplevelsen olika beroende på hur den 
presenteras. Vad som är estetiskt tilltalande eller inte är emellertid subjektivt, varje 
människa har sin egen uppfattning, särskilt när det kommer till färgval (Krug, 2006), men 
genom att placera elementen utifrån en visuell hierarki kan man underlätta för användaren, 
och därigenom skapa en bättre upplevelse. Den grafiska designen har därmed inte bara 
stor betydelse för den visuella kommunikationen utan också för vad man vill förmedla 
med sin design. 
 
 
 

2.7 Teoretisk sammanfattning  
 
I ovanstående kapitel har teorier kring vad som kan påverka användarupplevelse och 
därmed också trovärdighet och tillit presenterats. I figur 2.2  visas en modell för hur dessa 
teorier hör ihop. Användarupplevelse är ett stort begrepp som för digitala gränssnitt 
innefattar såväl yttre faktorer som exempelvis kontext och systemegenskaper som 
användarens inre egenskaper (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Inre egenskaper kan 
utgöras av hur vi känner för någonting. Människors känslor påverkas av våra sinnesintryck 
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och i digitala gränssnitt är visuella sinnesintryck av stor vikt. Genom visuell design kan 
man således påverka människors upplevelse av digitala gränssnitt. Enligt Norman (2004) 
kan man skapa och påverka känslor genom att designa yttre egenskaper för tre olika 
nivåer. Människors känslor utgörs enligt Norman (2004) av instinktiva, reflektiva och 
beteendenivåer. Andra delar som påverkar användarupplevelsen i exempelvis digitala 
gränssnitt är användarvänlighet och nytta (Norman, 2004). När ett digitalt gränssnitt är 
både användarvänligt och medför nytta för användaren är gränssnittet använvändbart. 
Användbarhet handlar inte bara om hur något ser ut utan framförallt om funktionalitet. 
Användbarhet skapar därmed en känsla kring hur något upplevs att använda. Med god 
visuell design och god användbarhet kan man skapa trovärdighet och tillit eftersom 
människor avgör trovärdighet och tillit dels utfrån hur någon/något ser ut men också hur 
någon/något beter sig gentemot oss. Om någon/något ser bra ut och uppfyller människors 
förväntningar upplevs denne/detta som professionellt och därmed också trovärdigt. 
Eftersom människor litar på andra människor och inte på system (Fogg et al, 2003) kan 
emotional branding spela stor roll för trovärdighet och tillit och därmed påverka 
användarupplevelsen. Genom emotional branding (Norman, 2004) kan exempelvis företag 
och varumärken skapa personliga relationer med sina kunder då emotional branding 
innebär att företag arbetar för att skapa och bygga ett starkt och personligt varumärke och 
rykte. Genom att applicera denna personlighet (Fogg, 2002) i ett digitalt gränssnitt bör 
därmed bättre förutsättningar för trovärdighet och tillit kunna skapas. 
 
 

 
 

Figur 2.2 Teorimodellen visar hur delarna i det teoretiska kapitlet påverkar begreppet 
användarupplevelse samt hur de olika delarna också påverkar varandra   
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3 Metod 
 
Under studien genomfördes intervjuer och en enkätundersökning för datainsamling. 
Personas och designprinciper togs fram samt en prototyp som sedan användartestades (se 
figur 3.1). Nedan presenteras de metoder som genomförts under fallstudien. Varje kapitel 
inleds med ett teoretiskt kapitel som förklarar bakgrunden till valet av varje metod. För 
datainsamlingens tillförlitlighet hänvisas till kap 5.2 “Metodreflektion och tillförlitlighet”.  
 
För att designa för god användarupplevelse och god användbarhet är det värdefullt att 
förstå hur potentiella användare eller andra intressenter ser på sin omvärld. Denna 
information, data, kan dessutom bidra till att ett designteam får en bättre förståelse för 
produkten/tjänstens domän, kontext och begränsningar (Cooper, Reimann & Cronin, 
2007).  Det finns olika metoder för att samla in sådan data. Genom kvantitativ 
datainsamling kan vi få statistiskt mätbar information som besvarar frågor som exempelvis 
hur mycket, hur länge, hur ofta. Ibland kan dock de fenomen man vill  undersöka vara mer 
kvalitativa till sin natur, framförallt om det är mer intressant att ta reda på fenomenens 
karaktär eller hur olika människor uppfattar dessa (Johansson, 2011). Människor är 
komplexa och kan vara svåra att designa för. Vi har olika personligheter, erfarenheter och 
kan påverkas och ändra uppfattning beroende på hur något presenteras för dem eller bara 
vilken sinnesstämning eller sammanhang hon/han befinner sig för tillfället. (Walter, 2011, 
Cooper et al, 2007 ; Norman, 2004) För att försöka fånga dessa nyanser kan det därför 
vara mer relevant att genomföra en kvalitativ datainsamling.  
 
 

 
 

Figur 3.1 Metodmodell 
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3.1 Intervjuer och observationer 
 
Att genomföra intervjuer är en vanlig metod för kvalitativ datainsamling. En intervju är ett 
samtal som genomförs på ett sådant sätt att det är möjligt att använda svaren som källa till 
forskningsbar information (Öberg, 2008). Det är viktigt att formulera frågor som ger svar 
på den information man vill samla in. Formen på intervjun är också avgörande för vilket 
resultat man kan samla in. En intervju kan hållas i rent strikt form och påminner då 
närmast om en enkät. Den kan också vara semistrukturerad på så sätt att ett visst antal 
frågor har förberetts men under intervjun ger man den intervjuade att svara mer fritt kring 
de olika frågorna. Den öppna intervjun är den minst strukturerade och låter samtalet få fritt 
utrymme efter en inledning. Information från intervjuer samlas in via anteckningar under 
tiden intervjun genomförs, ljud-/videoupptagningar, anteckning i efterhand (Öberg, 2008).  
 
Enligt Cooper et al (2007) bör användaren vara huvudfokus för varje designproblem 
eftersom det är användaren som nyttjar produkten/tjänsten för att åstadkomma något. 
Under en intervju är det också viktigt att försöka bortse från sina egna förutfattade 
meningar kring ett problem. Genom att ställa öppna frågor kan svaren innehålla mer 
information om hur användare tänker och uppfattar sin omvärld än om man bara låter 
varje fråga besvaras med ett ja eller nej (Goodwin, 2009). Om en befintlig produkt/tjänst 
ska förändras eller vidareutvecklas menar Cooper et al (2007) att det är viktigt att prata 
både med befintliga och potentiellt nya användare. Därmed minskar risken att resultatet 
blir påverkat av de erfarenheter och kanske även förutfattade meningar som befintliga 
användare har samlat på sig när de använt den befintliga produkten/tjänsten. 
 
De flesta människor har svårt att återge sitt eget beteende eller sina tankar om hur något 
kan eller bör fungera när de inte befinner sig i rätt miljö eller situation. Det är också ett 
faktum att många människor är rädda för att verka dumma, okunniga eller oartiga. Därför 
undviker man gärna att tala om sådant man inte till fullo förstår eller klarar av (Cooper et 
al, 2007). Den digitala världen är ett exempel på ett område som många människor tycker 
är svårt att förstå. I en intervjusituation bör man därför vara observant på att vad 
människor säger att de gör inte alltid är vad de faktiskt gör. Ett sätt att få mer tillförlitliga 
data kan därför vara att observera hur människor faktiskt gör medan de befinner sig i rätt 
miljö och interagerar med den typ av produkt/tjänst som ska designas eller 
vidareutvecklas. Man måste då bestämma vad som ska observeras, hur observationerna 
ska genomföras samt vilken data som ska lagras (Öberg, 2008). Cooper et al (2007) menar 
att den kanske mest effektiva metoden för att samla in kvalitativ data därför kan vara att 
kombinera intervjuer med observationer.  Insamlingsmetoden blir därmed en slags “Show 
and tell”, vilket på svenska kan översättas till “Visa och berätta”, där den som samlar in 
data får möjlighet att ställa mer undersökande frågor under tiden. 
 
 
 



   
 

   
 23 

3.1.1 Genomförande intervjuer och observationer 
 
För denna fallstudies datainsamling genomfördes semistrukturerade intervjuer med 
människor som kunde kategoriseras som användare. Intervjuer med intressenter, 
ämnesexperter och potentiella kunder ansågs aktuella först efter denna fallstudie. Den 
semistrukturerade intervjun bedömdes som lämplig metod då den ger bra möjligheter att 
rikta in de intervjuade mot specifika områden samtidigt som den ger möjlighet för de 
intervjuade att prata fritt. Genom detta kan fler nyanser av insamlad data fångas upp. Av 
de människor som tillfrågades att delta i en intervju gjordes inget urval utifrån om de 
redan var användare av den befintliga tjänsten Swish, eller liknande tjänst. Den nya 
tjänsten vidareutvecklades under viss form av sekretess. Specifika frågor kring den 
specifika tjänsten kunde således inte undersökas under fallstudien. Det bedömdes därför 
som mindre viktigt om de intervjuade använde den faktiska betalningslösningen eller inte 
eftersom syftet med undersökningen i detta skede var att identifiera variabler för vad som 
påverkar upplevelsen av trovärdighet och tillit i det digitala i stort. Syftet med intervjuerna 
var också att identifiera eventuella likheter och skillnader utifrån vårt teoretiska ramverk. 
 
För studien var det viktigt att intervjua människor med olika erfarenhet och bakgrund, 
varierande ålder, utbildning och livsvillkor för att ändå efterlikna den varierade målgrupp 
som den nya tjänsten kommer vända sig till. Därför gjordes också ett medvetet val av 
intervjupersoner utifrån dessa kriterier. För att samla in specifik data kring området 
trovärdighet och tillit i den digitala världen (se kap. 2.1) och samtidigt fånga upp nyanser 
kring åsikter och tankar hur användbarhet (se kap 2.5), visuell design (se kap 2.6) och 
varumärke/rykte (se kap 2.3) påverkar dessa begrepp, formulerades öppna frågor så att de 
intervjuade kunde få möjlighet att prata fritt kring sina tankar, åsikter och erfarenheter 
inom området (se fråga 3, 5 samt 8 – 13 i bilaga 3, Intervjufrågor). Där öppna frågor inte 
var möjligt ställdes följdfrågor för att de intervjuade skulle motivera sina svar eller 
påståenden (se exempelvis fråga 3, 5, 15, 18, 20 i bilaga 3).  
 
Cooper et al. (2007, se ovan) menar att det kan vara svårt för användare att återge tankar 
om sina förväntningar på exempelvis funktionalitet.  Det bedömdes att det på liknande vis 
kan vara svårt att återge tankar om trovärdighet och tillit samt design. För att underlätta 
för de intervjuade att prata och berätta kring design och upplevelse av trovärdighet, fick de 
därför befinna sig i rätt kontext på så sätt att de, under intervjun, tillsammans med den 
som intervjuade, tittade på fyra i förhand utvalda webbplatser. Genom att ställa frågor (se 
fråga 17 samt 18) kring färg, typografi och layout kunde data kring den visuella designens 
(se kap. 2.6) betydelse för trovärdighet och tillit samlas in (se kap. 2.3). Webbplatserna var 
wywallet.se, seqr.com, Petersbuss.se och getswish.se. Webbplatsen getswish.se valdes då 
den är den informativa webbplatsen för den betalningstjänst som skulle vidareutvecklas. 
Webbplatserna wywallet.se och seqr.se valdes då de är konkurrerande betalninglösningar 
till Swish. Genom detta val var tanken att datainsamlingen även kunde generera 
jämförande data kring hur de olika företagens varumärke och rykte påverkade trovärdighet 
och tillit (se kap. 2.3, emotional branding). Därför ställdes också följdfrågor som 
exempelvis om de intervjuade använde de olika tjänsterna idag eller om de kände till 
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tjänsten sedan tidigare. Webbplatsen petersbuss.se valdes då den hade en dålig design. 
Denna webbplats hittades via Google genom att använda sökorden: “websites bad design”. 
Via webbplatsen topdesignmag.com hittades en lista med 20 dåligt designade webbplatser. 
Peters Buss valdes då det var en svensk webbplats liksom som de övriga tre valda 
webbplatserna. Dessutom var samtliga intervjuade svensktalande.  
 
För de som redan använde den typ av betalningstjänst som vi skulle komma att 
vidareutveckla valde vi också att låta dem interagera med tjänsten medan vi observerade 
och ställde följdfrågor (se fråga 14, 15, 16 i bilaga 3) kring användbarhet och visuell 
design (se kap. 2.5 samt 2.6). För att samla in data kring användares tankar och åsikter om 
bibehållen trovärdighet och tillit när tjänster vidareutvecklas ställdes också en specificerad 
fråga kring detta (se fråga 19). Här användes de intervjuades egna smartphones för Show 
and tell kring gränssnittet i de betalningslösningar som den intervjuade använde. En bärbar 
dator användes för Show and tell kring de olika webbplatserna. Eftersom varje användare 
intervjuades av en person dokumenterades varje intervju/observation med hjälp av 
ljudupptagning. Interaktionerna i de befintliga tjänsterna bedömdes inte nödvändig att 
dokumentera på andra sätt i detta skede. Det var användarnas ord och tankar kring tillit 
och trovärdighet som var viktiga så här tidigt i fallstudien. Genom ljudupptagning ökade 
möjligheterna för den intervjuande att vara närvarande under själva intervjun och 
dessutom minskade risken för att den intervjuande inte hann med att anteckna eller tolkade 
svaren felaktigt.  
 
 

3.1.2 Analys 
 
Varje intervjuare sammanställde resultatet från sina intervjuer skriftligt genom att lyssna 
igenom ljudupptagningarna och dokumentera svaren för varje fråga i ett enskilt dokument 
efter varje intervju. Därefter sammanställdes alla svar i ett gemensamt dokument. 
Fortfarande fråga för fråga. Utifrån detta analyserades samtliga svar och relevanta 
variabler kunde identifieras och mappas. Variabler kring åsikter eller tankar som uttryckts 
av flera användare tilldelades högre relevans än sådant som enbart uttryckts av enskilda 
personer (se resultat i kap 4.1). 
 
 

3.2 Enkätundersökning 
 
Den vanligaste metoden för att samla in kvantitativ data är genom en enkätundersökning. 
Den består av ett antal förutbestämda frågor, där man ofta får olika svarsalternativ att välja 
på.  Svaren kan bestå av att respondenten bedömer ett påstående utifrån olika skalor från 
till exempel 1-5, men kan även vara fritextsvar där respondenten själv kan formulera sitt 
svar. En enkätundersökning kan utföras skriftligt på papper, digitalt eller muntligt. En 
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enkätundersökning är den bästa metoden för  att samla in är mätbar data, så som ålder, 
kön, inkomst, hur mycket eller hur lite. Data från en enkätundersökning kan också 
identifiera potentiella samband mellan exempelvis en särskild åldersgrupp och vilket parti 
man väljer att rösta på. Det som däremot är svårare att avgöra utifrån resultatet av en 
enkätundersökning är varför en en viss åldersgrupp väljer att rösta på ett parti.  När man 
ska skapa en enkätundersökning finns det enligt Goodwin (2009) fem saker att ha i åtanke. 
Först och främst måste målgruppen och vilket mål man har med undersökningen 
identifieras. Nästa steg är att ta fram de faktiska frågorna som ska finnas med i 
enkätundersökningen. Frågorna bör vara genomarbetade för att maximera chanserna att få 
människor att faktiskt besvara enkäten, och minimera felaktigheter. Det tredje och fjärde 
steget är att bestämma hur många som ska besvara enkäten och hur man ska rekrytera 
dessa deltagare. Det sista steget handlar om att bestämma när och under hur lång tid man 
ska utföra enkätundersökningen. (Goodwin, 2009). 
 

3.2.1 Genomförande enkätundersökning 
 
Den enkätundersökning som genomfördes skickades ut till 150 respondenter via facebook. 
Facebook valdes för att nå den varierade målgrupp som eftersträvats i våra intervjuer (se 
kap. 3.1). För att få möjlighet att undersöka om respondenterna hade den variation som 
eftersträvades ställdes frågor om respondenternas kön, ålder och sysselsättning (se fråga 1 
– 3 i bilaga 4, Enkätfrågor). Enkätundersökningen utgick ifrån de intervjufrågor som redan 
hade tagits fram (se kap 3.1.1). Studiens tyngd låg i intervjuerna och resultatet från dessa. 
Tanken med enkätundersökningen var därmed att den skulle verka som ett komplement 
till dessa intervjuer. Således skulle enkäterna kunna styrka eller dementera resultatet från 
intervjuerna. Enkätundersökningen innehöll därmed inte några nya frågor. De frågor som 
hade tagits fram för intervjuerna anpassades dock för att fungera bättre för en 
enkätundersökning (se fråga 4, 6, 8 i bilaga 4). Framförallt var tanken med denna 
anpassning att det skulle vara lättare att samla in mer enhetliga data. Vissa frågor behölls 
dock med fritextsvar (se fråga 10 – 14 samt 16,) medan andra frågor anpassades för att 
kunna besvaras med hjälp av en skala på 1 - 4. Genom en skala från 1 - 4 ville vi undvika 
att respondenterna inte skulle ta ställning till den berörda frågan genom att placera sitt svar 
mitt emellan två åsikter. Även i enkätundersökningen fick respondenterna motivera sina 
svar för att möjliggöra en mer nyanserad datainsamling (se fråga 4, 6, 9, 15) Enkäten 
skapades digitalt med hjälp av tjänsten Google formulär i Google Drive. I Google 
formulär kan man formulera sina enkätfrågor samt välja vilken typ av svarsalternativ som 
önskas. Google formulär kan sedan skickas ut genom exempelvis att dela en länk som kan 
skickas till presumtiva respondenter. Tjänsten tillhandahåller även möjligheten att 
tidsbegränsa datainsamlingen samt sammanställa den insamlade datan. Den presenteras då 
med hjälp av exempelvis diagram och staplar. Det finns även möjligheter att filtrera datan. 
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3.2.2 Analys 
 
Sammanställningen av enkätsvaren gjordes med hjälp av Google drives eget verktyg för 
detta. Detta verktyg presenterar resultatet genom olika diagram, antals- och procentuella 
förhållanden. Det går även att filtrera resultatet för att analysera utifrån enskilda variabler. 
Varje fråga med fritextsvar analyserades svar för svar och på så sätt kunde likheter och 
skillnader identifieras och mappas till relevanta variabler. I samband med analysen 
jämfördes enkätsvaren med intervjusvaren. På så vis kunde gemensamma variabler 
identifieras och relevant data kunde verifieras. Under analysen tycktes viss skillnad i åsikt 
och attityd föreligga mellan män och kvinnor. För att verifiera eller dementera detta 
filtrerades resultatet utifrån kön med hjälp av Google formulär. På samma sätt som i 
analysen av intervjuerna gavs variabler kring åsikter eller tankar som uttryckts av flera 
högre relevans än sådant som uttryckts av enskilda personer. 
 
 

3.3 Personas 
 
Förutom att sammanställa data i olika dokument och sedan identifiera relevanta variabler, 
kan data, kring användares attityder och motiv, som kommer fram i intervjuer och enkäter 
modelleras till personas (Walter, 2011). Goodwin (2009) och Cooper et al (2007) 
förespråkar att en persona inte ska gå direkt på själva designproblemet utan en persona ska 
vara en arketyp som beskriver potentiella användares olika mål och beteendemönster. En 
persona fångar upp och förklarar data för en bredare målgrupp (Walter, 2011) på ett sätt 
som är lätt att komma ihåg och relatera till då den framställs i en berättande form. Vid 
dataanalysen är det vanligt att identifiera två eller flera skilda typer av tankar eller 
beteende, vilket innebär att det kan vara relevant att ta fram två eller flera personas. Varje 
persona som representerar en viss användartyp har ett namn och ett foto. Varje persona 
ska även täcka in mål, mentala modeller, miljö, kunskaper, erfarenheter attityder och andra 
faktorer som kan vara av betydelse för att förstå potentiella användares beteendemönster 
(Goodwin, 2009). 
 

3.3.1 Modellering av data till personas 
 
För att underlätta det fortsatta arbetet med framtagandet av designprinciper samt grafiskt 
material valdes att modellera data till persona. Dessa personas låg inte till grund för själva 
framtagandet av designprinciperna utan bedömdes vara en bra metod att snabbt kunna 
utvärdera om de designprinciper som utvecklades utifrån teorier och datainsamling var 
relevanta för potentiella användare eller inte. Dessutom bedömdes modellering av data till 
personas kunna underlätta delar av det grafiska arbetet och då framförallt för att fatta 
beslut kring design för trovärdighet och tillit. Ett annat syfte med att ta fram personas var 
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att det bedömdes som en bra metod för att presentera sammanställda data från intervjuer 
och enkäter mot en bredare målgrupp. För denna studie utgör denna bredare målgrupp 
främst uppdragsgivaren och dess intressenter. Det är viktigt att denna målgrupp förstår 
användarnas syn på trovärdighet och tillit i det digitala då det är just denna målgrupp som 
ska arbeta vidare med vidareutvecklingen av den nya tjänsten. Goodwin (2009) menar 
visserligen att personas ska presentera användarnas mål med tjänsten (se ovan). Eftersom 
intervjuerna och enkäterna enbart var inriktade mot trovärdighet och tillit och då främst i 
det digitala, modellerades data till personas utan potentiella användares mål kring själva 
tjänsten. Det var mer relevant att skapa personas som speglade mentala modeller och 
attityder kring den digitala världen och då framför allt hur potentiella användare bedömer 
trovärdighet och tillit för digitala gränssnitt och tjänster. Behovet av att skapa två olika 
personas identifierades, då resultaten från intervjuerna och enkäter ofta visade två skilda 
men ändå avgörande attityder i flera stora frågor (se kap 4.2) . 
 
 

3.4 Designprinciper 
 
Det finns designprinciper för exempelvis design, användbarhet eller design för 
trovärdighet (se kap. 2.3 samt kap. 2.5). Designprincper som dessa har tagits fram utifrån 
forskning inom flera olika forskartraditioner, men gemensamt för dem är att de alla verkar 
utgå ifrån mänsklig kognition samt antropologi och då främst med hjälp av etnografisk 
forskning. Designprinciper är därmed ofta formade så att de kan ses som generella 
principer, det vill säga principer som fungerar för de flesta människor i vissa miljöer eller 
kontexter. Genom förståelse för och kunskap om dessa principer kan ett designarbete 
underlättas och chansen att skapa en uppskattad design kan öka. Designprinciper kan 
användas både strikt som regler eller mer fritt som riktlinjer. (Benyon, 2010) 
 

3.4.1 Framtagande av designprinciper 
 
Under litteraturstudien identifierades Nielsens (1995) 10 designprinciper för användbarhet 
(se bilaga 1) samt Foggs (2002) 10 designprinciper för trovärdiga webbplatser (se bilaga 
2) som relevanta principer för fallstudien. Nielsens designprinciper för användbarhet 
borde vara av stor vikt för trovärdighet och tillit i det digitala (se kap 2.5) samtidigt som 
Foggs designpriciper för att skapa trovärdiga webbplatser borde gå att applicera för andra 
typer av digitala gränssnitt. Foggs och Nielsens designprinciper analyserades utifrån 
likheter och skillnader. Därigenom kunde olika principer slås ihop och/eller beskrivas mer 
utförligt för att omfatta fler delar. Utifrån resultaten av intervjuer och enkäter 
identifierades ytterliga delar som kunde användas för att anpassa dessa principer till 
designarbete för bibehållen trovärdighet och tillit. Det slutliga resultatet sammanställdes i 
en lista med designprinciper för att skapa digitala gränssnitt med bibehållen trovärdighet 
och tillit. Dessa designprinciper fungerade som en checklista i designarbetet med att ta 
fram den interaktiva prototypen (se kap 4.4). 
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3.5 Prototyparbete 
 
Att skapa prototyper ger goda möjligheter att undersöka hur en design kan utvecklas. 
Genom prototyper kan man dessutom testa sina designidéer tillsammans med användare 
(se kap 2.5) En prototyp kan vara  ”Low fidelity” (LoFi) eller ”High fidelity” (HiFi). 
LoFi-prototyper kan skapas med hjälp av skisser på papper och går snabbt att göra till en 
låg kostnad. En fördel med sådana LoFi-prototyper är att de inte skapar några 
förväntningar på designens slutliga utformning. Dessutom är de lätta att förändra om tester 
visar att designen inte fungerar (Nielsen, 2012). En HiFi-prototyp är däremot mer lik ett 
färdigt resultat och kan därför se mycket realistisk ut. HiFi-prototyper för digitala 
gränssnitt kan till exempel skapas med hjälp av kod som exempelvis HTML och CSS eller 
något digitalt grafiskt verktyg. För att visa och testa navigation och flöden kan HiFi-
prototyper kan även göras interaktiva, det vill säga, klickbara. Även om man inte skapat 
sina prototyper med kod kan man ändå skapa interaktiva prototyper med olika digitala 
verktyg eller program. Om en interaktiv HiFi- prototyp är alltför lik ett verkligt gränssnitt, 
men inte har samtliga interaktioner klara, kan användare bli frustrerade vid användartester 
av dessa. Användare tenderar nämligen att förvänta sig att en sådan prototyps samtliga 
delar ska fungera interaktivt, precis som ett färdigt gränssnitt gör. Detta kan därför 
påverka resultatet av användartester negativt. (Goodwin, 2009). 
 

3.5.1 Framtagande av prototyper 
 
Prototyparbetet började med att ta fram LoFi-skisser med penna och papper utifrån de 
desingprinciper som hade tagits fram. Dessa skisser fick dessutom tjäna som wireframes i 
det fortsatta arbetet med HiFi-prototypen. Det bedömdes som viktigt att skapa interaktiva 
HiFi-prototyper för fallstudien då begreppen trovärdighet och tillit skulle utvärderas 
genom användartester med hjälp av prototypen. Detta för att design och användbarhet är 
avgörande för begreppen (se användbarhet och visuell design, kap. 2.5 och 2.6). Eftersom 
prototypen skulle vara en vidareutveckling av den befintliga tjänsten Swish användes det 
befintliga gränssnittet som utgångspunkt för den nya designen. När den nya designen 
skulle integreras i det befintliga gränssnittet var det viktigt att bibehålla varumärkets 
identitet (se emotional branding, kap. 2.3). Därför behölls stora delar av gränssnittets 
designelement såsom exempelvis färger, typografi och layout. Ny navigation och flöden 
fick på samma sätt efterlikna de befintliga. För att ta fram en tydlig men samtidigt 
uppdaterad design valdes en mer trendig utformning av gränssnittets ikoner då de 
skapades i så kallad platt design (se visuell design samt reflektiv design, kap. 2.6 samt 
2.2). Hifi-prototyperna skapades i det digitala grafiska verktyget Adobe Illustrator CC. 
Illustrator ger designern goda möjligheter att skapa olika designförslag med hjälp av 
färger, typografi och layout i vektorgrafik. Vektorgrafik minimerar risken för att designens 
element ser suddiga och oskarpa ut, vilket skulle kunna påverka upplevelsen av 
trovärdighet och tillit på ett negativt sätt (se visuell design, kap. 2.6). En sida för varje 
interaktion i gränssnittet togs fram. Därefter lades samtliga bilder in i det mobila verktyget 
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POP (Prototyping On Paper, utvecklat av WOOMOO INC) för att skapa interaktivitet. I 
POP skapas interaktiva länkar med hjälp av rutor som läggs över olika designelement. 
Dessa rutor skapar länkar mellan olika bilder och blir osynliga för den användare som ska 
testa designen. Användaren upplever då att olika designelement är klickbara på 
mobilskärmen och därigenom kan designens flöde och navigation testas tillsammans med 
användbarhet och själva utseendet. 
 
 

3.6 Användartester 
 
Ett sätt att samla in utvärderande data kan vara genom att utföra användartester med hjälp 
av prototyper. Det finns en olika typer av metoder för detta, beroende på vilken data som 
behöver samlas in. De kan vara inriktade på rena användbarhetstester, de kan genomföras 
för att samla in rent kvantitativa data, kvalitativa data eller både och. Användartester kan 
därmed vara ett bra sätt att fånga in data om det nya gränssnittet verkligen fungerar som 
man har tänkt. För att få ett bra resultat och upptäcka fel och brister kan det vara viktigt att 
testa sin design med flera olika användare. Nielsen menar att 5 användare är tillräckligt för 
att upptäcka den största andelen fel i navigation och flöde (Nielsen, 2000). Nielsens studie 
visade att 5 användare kunde hitta 85% av alla användbarhetsproblem i ett gränssnitt. 
 

3.6.1 Genomförande av användartester 
 
Användartester genomfördes för att utvärdera användbarheten (se användbarhet, kap. 2.5) 
utifrån enkelhet, logik och flöden i det nya gränssnittet då det befintliga gränssnittet för 
Swish är väl känt för att vara just enkelt att använda. Dessutom skulle upplevelsen av 
bibehållen trovärdighet och tillit utvärderas. Användartesterna genomfördes som en 
“Show and tell” för att få kvalitativa data kring potentiella användares åsikter och tankar 
kring det vidareutvecklade gränssnittets användbarhet och funktionalitet. För att samla in 
relevanta och jämförbara data kring den visuella designens påverkan av trovärdighet och 
tillit formulerades 5 öppna frågor kring upplevelsen av designen för såväl det befintliga 
som vidareutvecklade gränssnittet (se bilaga 7). Tillvägagångssättet påminde därmed 
mycket om de initiala intervjuerna (Se kap. 3.1). För att samla in mätbara data kring 
upplevelse av tillit skapades 3 frågor som skulle besvaras utifrån en skala från 1 - 4 (se 
kap 3.2). Tanken med dessa frågor var att de skulle ge jämförande resultat kring 
upplevelsen av trovärdighet och tillit i det befintliga och vidareutvecklade gränssnittet, 
och därigenom kunna ge en fingervisning om huruvida forskningsfrågan kunde besvaras 
eller ej. Urvalet av användare till testerna begränsades till 8. Då kunskapen om den nya 
tjänsten inte fick spridas valdes användartestare i konceptutvecklarnas omedelbara närhet. 
Dessa användartestare fick också skriva på ett avtal om sekretess (se bilaga 6). Orsaken till 
att välja fler än fem användartestare var att samla in data, inte bara utifrån 
användbarhetsproblem, utan även för att fånga in fler nyanser kring designens utformning 
men också fler åsikter kring trovärdighet och tillit. 
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3.6.2 Analys 
 
Resultatet från användartesterna sammanställdes i ett gemensamt dokument under varje 
fråga. Problem med användbarhet och interaktioner noterades även i eget dokument som 
därmed kunde ligga till grund för åtgärder om fortsatt utveckling av prototypen efter 
denna fallstudie skulle bli aktuell. Tankar och åsikter om trovärdighet och tillit 
analyserades och på samma sätt som i analysen av intervjuerna och enkäterna gavs 
variabler kring åsikter eller tankar som uttryckts av flera användare högre relevans än 
sådant som uttryckts av enskilda personer. I detta skede sammanställdes inte variabler på 
annat sätt än att samtliga tankar och åsikter noterades i det gemensamma dokumentet. 
Mätbara resultat räknades ihop till ett medelvärde och resultaten om trovärdighet och tillit 
för det befintliga gränssnittet jämfördes mot resultatet för det vidareutvecklade 
gränssnittet.  
 
 
 

3.7 Etiska överväganden 
 
Då flertalet av fallstudiens metoder involverade människor i form av intervjuade, 
enkätrespondenter och personer som fick användartesta prototypen gjordes vissa etiska 
överväganden. Den personliga data som samlats in från intervjuer och enkäter var ålder, 
kön samt sysselsättning (den sista gällde endast endast för enkätens respondenter) och 
denna data har inte heller presenterats individuellt. Information om detta delgavs samtliga 
medverkande muntligen innan intervjun eller skriftligen i utskicket som gjordes via 
Facebook där respondenter till enkätundersökningen kontaktades. Under intervjuerna 
gjordes ljudupptagningar. Detta fick varje intervjuad muntlig information om samt ge 
muntligt samtycke till innan varje intervju. Ingen av de medverkande har behövt dela med 
sig av privata bankuppgifter eller liknande. Samtliga observationer i digitala 
betalningslösningar gjordes utan att de intervjuade eller de som testade prototypen 
behövde logga in. Utifrån detta gjordes bedömningen att sekretessavtal för sådana 
observationer inte var nödvändigt. Däremot skrevs sekretessavtal med de användare som 
skulle testa prototypen (se kap. 3.6.1). Dessa sekretessavtal bifogas ej denna rapport. 
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4 Resultat och analys 
 
Nedan presenteras de variabler som kommit fram genom intervjuerna och 
enkätundersökningen i sammanställda och berättande format. I kapitlet Intervjuer och 
observationer presenteras variablerna, där så är möjligt, utifrån uppsatsens teoretiska 
källor och kapitel (se kap. 4.1 samt 4.2). Eftersom enkätundersökningen bygger på samma 
frågor som intervjuerna presenteras dessa endast utifrån respektive teoretiskt kapitel. 
Personas presenteras i sin helhet (se kap. 4.3) medans resultatet av prototypen samt 
användartesterna presenteras i mycket begränsad form då dessa delar tagits fram under 
sekretess (se 4.4 samt 4.5). Intervjuernas Show and tell presenteras inte i nedanstående 
resultat. Anledningen till detta är att de betalningslösningar som användes under Show 
and tell dels är olika men också för att Show and tell skulle hjälpa respondenterna att 
styrka sina redan uttryckta åsikter och tankar. En sammanställning av Show and tell gav 
därför inga nya variabler. För att se resultatet av Show and tell hänvisas istället till 
(bilaga 9). 
 
 

4.1 Intervjuer och observationer 
 
Samtliga använder internet varje dag men verkar vara rätt delade i sin känsla kring tillit i 
den digitala världen. Samtliga verkar känna en medvetenhet om att det finns risker i det 
digitala men många känner inte till tekniken eller olika säkerhetslösningar. Någon nämner 
vidare att det gäller att vara källkritisk på internet, andra talade om fenomenet att ständigt 
vara och känna sig övervakad. Trots detta väljer alla intervjuade ändå att använda internet. 
Anledningen till att man använder internet kan vara för att man känner att man måste 
använda internet, eller för att man aldrig har råkat ut för något som man har upplevt som 
tillräckligt negativt för att inte använda det hittills. 
 
Alla utom en (1) använder internetbank för att betala räkningar (den som inte använder 
internetbank för räkningar är inte 18 år utan betalar via sina föräldrar) och känner tillit till 
sin internetbank, men verkar inte vara insatta i tekniska lösningar kring säkerheten. Det 
framkommer också att man litar på internetbanken just för att det är en bank och de flesta 
verkar förutsätta att bankerna har bra säkerhetslösningar. Ovanstående resultat ligger 
också väl i linje med den forskningsrapport som Larsson & Runeson (2014) presenterar 
där 85% av respondenterna känner tillit till internetbaserade banktjänster (se kap.2.1). 
Rosseau et al (1998) menar att den som ger andra människor ett bra bemötande också 
uppfattas trovärdig (se kap. 2.1) och flera nämner också att om något händer med deras 
konton så kommer banken stå för det, vilket också bidrar till att man känner tillit till sin 
internetbank. De flesta använder också någon annan typ av betalningslösning. Vanligast är 
Swish och PayPal. PayPal verkar användas mer sällan. Man använder Swish för att det är 
enkelt och smidigt och PayPal om man handlar från butiker utomlands. Swish upplevs 
som trovärdigt medan PayPal upplevs mer osäkert. Viktigt för trovärdigheten verkar vara 
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att banker står bakom betalningslösningen och att man inte har råkat ut för något negativt 
när man använt den. Här kan paralleller dras till att starkt varumärke och rykte bidrar till 
ökad upplevelse av trovärdighet och tillit. Bankerna verkar med andra ord ha lyckats med 
den emotional branding som Norman (2004) beskriver (se kap. 2.4). Att skicka pengar 
utomlands upplevs mer osäkert även om man aldrig haft problem tidigare. 
 
Innan man väljer att använda en betalningslösning försöker var och en bedöma hur säker 
lösningen verkar vara. Det är också viktigt att den är enkel att använda, att andra (gärna 
vänner eller bekanta) har rekommenderat den eller att den på annat sätt har ett gott rykte. 
Man tittar på vem som tillhandahåller tjänsten, det ska finnas logotyper från kända 
varumärken, företag eller organisationer. Innehållet måste vara strukturerat och välordnat. 
Dessa faktorer verkar också bidra till att man upplever betalningslösningen som säker. 
Ovanstående variabler visar betydelsen av visuell design (Dabner et al, 2013, grafisk 
design, se kap. 2.6), varumärke och rykte (Norman, 2004, emotional branding, se kap. 2.3) 
samt användbarhet (Larsson & Runeson, 2014 se kap. 2.1) för en god användarupplevelse 
och därmed också upplevelsen av trovärdighet och tillit. 
 
Designen är viktig för upplevelsen av trovärdighet enligt samtliga intervjuade. En 
uttryckte till en början att det inte var så viktigt men ändrade sig sedan till att det var nog 
viktigare än man tror. Denne menade då att innehållet ändå måste vara tydligt och 
strukturerat eftersom det var viktigt att förstå vad man kan och ska göra. Det måste se 
seriöst ut och det får inte se för enkelt (amatörmässigt) ut. Det är svårt för de flesta att 
berätta vad det är de tittar på i designen, det är mer en känsla man får. Men färger, bilder 
och text påverkar. Här verkar således de tre olika nivåerna för människors inre tillstånd 
spela in (Norman 2004, instinktiv design, se kap. 2.3). Någon menar att den inte alls 
tittade på designen utan mer på den tekniska säkerheten. Det intressanta här är att det 
tidigare framkommit att denne inte har tillräckliga kunskaper för att bedöma tekniska 
säkerhetslösningar, något som också framkommer i Larsson & Runeson (2014). För att 
vidareutveckla tjänster och ändå bibehålla trovärdigheten är det viktigt att de nya 
tjänsterna överensstämmer med verksamheten. Det får heller inte bli för många olika 
tjänster eller för krångligt. Jämför detta med Creeping features, Norman (2013) (se kap 
2.4). Det upplevs negativt för trovärdigheten om en tjänst som tidigare varit kostnadsfri 
börjar kosta pengar. 
 
Av de fyra webbplatser som hade valts ut för intervjuns show and tell, var tre relativt 
likvärdiga vad gäller genomarbetad design och typ av tjänster, medans en var mycket 
annorlunda. Man kan till och med säga att den hade en mycket dålig design. Det visade sig 
att vad man tyckte om de olika likvärdiga webbplatsernas design handlade mycket om 
personligt tycke och smak vad gäller färger, typsnitt och manér, något som också 
framkommer i Krug (2006) (se kap. 2.6). Många kommenterade dock att de upplevde 
bildspel som störande och negativt. En av dessa tre webbplatser hade en design med 
innehåll placerade i olika rutor om man scrollade nedåt i gränssnittet. Denna design 
upplevdes rörig och svåröverskådlig av många. Alla var överens om att den dåligt 
designade webbplatsen var just dålig. Detta tyder på att att det ändå finns vissa relativt 
generella riktlinjer att följa om man vill skapa en tydlig visuell struktur (Dabner et al, 
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2013) Det märktes också att de intervjuade fick lättare för att förklara vad de tidigare 
svarat under intervjun när de fick en dålig sida att titta på. Fogg et al (2003) menar att det 
spelar ingen roll hur bra innehåll en webbplats har, om inte innehållet presenteras på ett 
tilltalande sätt (se kap. 2.3). Resultatet från intervjuerna visade också att den dåliga 
webbplatsen upplevdes oseriös och att ingen kunde tänka sig att beställa något från den 
webbplatsen. Eftersom flera av de intervjuade använde Swish ansåg de att den 
webbplatsen kändes mer trovärdig, men de uttryckte samtidigt att detta säkert berodde på 
att de faktiskt kände till swish sedan innan. I övrigt verkar tycke och smak kring färg, 
bilder och layout avgöra hur man rangordnar trovärdighet (se ovan). 
 
Faktorer som uppfattas som försämrande för trovärdighet och tillit är att funktionerna blir 
långsamma, att gränssnittet blir rörigt och svårt att hitta i eller att funktionerna försämras 
utifrån användarens behov, här ser man tydligt vikten av god användbarhet för att 
bibehålla trovärdighet och tillit (se kap. 2.5). Är man van vid ett gränsnitt kan en 
förändring upplevas som en försämring tills man vant sig vid det nya. Att plötsligt få 
massa reklam och erbjudanden kan också uppfattas negativt. 
 
 
 

4.2 Enkätundersökning 
 
Enkäten gick ut till 150 respondenter. Antal svar uppgick till 85 vilket ger en 
svarsfrekvens på 56%. Utifrån enkätsvaren kunde man utläsa att samtliga respondenter 
använder internet dagligen. Nästan hälften av respondenterna känner inte tillit eller tillit 
till viss del för den digitala världen, medan den andra hälften känner tillit i hög grad eller 
helt och fullt (se figur 4.2.1).  
 
 

 
Figur 4.2.1 Spridning i procent och antal av respondenternas svar kring tillit i det digitala 

 
 
Den fråga som presenteras i tabell 4.2.1. “Känner du tillit till den digitala världen?”  var 
inte specificerad kring något specifikt digitalt område. Därmed svarade respondenterna 
utifrån olika perspektiv. Många svarade utifrån banker och statliga myndigheter och dessa 
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respondenter kände hög tillit till den digitala världen medan de som svarade  mer generellt 
utifrån exempelvis nyhetsrapporteringar och sociala medier kände lägre grad av tillit. 
Respondenterna som känner den högre graden av tillit motiverar sina svar med att 
exempelvis statliga myndigheter och banker känns trygga, liksom välkända företagsnamn, 
varumärken eller företag med på annat sätt gott rykte. Om det finns bra tekniska 
säkerhetslösningar presenterade eller man fått rekommendationer av vänner och bekanta 
känner man också tillit i högre grad. De respondenter som motiverar att de känner den 
lägre graden av tillit nämner saker som att det är svårt att vara källkritisk och risken av att 
vara övervakad på internet. 
 
96.5% av respondenterna betalar sina räkningar via internetbank, övriga betalar via 
autogiro. Tilliten till banken är mycket hög, 67.4% litar helt och fullt på sin internetbank, 
29.1% känner i hög grad tillit till sin internetbank (se figur 4.2.2). 
 
 
 

 
Figur 4.2.2 Spridning i procent och antal av respondenternas svar kring tillit i det digitala 

 
 
Några av anledningarna till att man litar på sin bank uppges vara att respondenterna inte 
varit utsatta för några negativa händelser samt att bankerna tar ansvaret för om något 
negativt skulle hända. Flera respondenter anger att den tekniska säkerhet som bankerna 
visar upp gör att det känns tryggt. Respondenterna menar att de  känner tillit till banker 
just på grund av det är en bank och litar på att de säkerhetslösningar som tillhandahålls 
därmed är säkra (se kap. 2.1). 
 
81.4% av respondenterna använder någon annan form av digital betalningstjänst. Av dessa 
känner övervägande majoritet mycket hög grad av tillit till den/de betalningstjänster de 
använder. Precis som i ovanstående motivering kring  varför man känner tillit till sin 
internetbank litar man på de betalningstjänster man använder för att problem aldrig har 
uppstått vid nyttjande av tjänsten. Många motiverar också den höga graden av tillit med att 
det är ett välkänt företag eller exempelvis en bank som står bakom tjänsten. Många 
nämner även att deras betalningslösning använder BankID och denna lösning upplevs 
säker. Men frågan är hur många som vet hur BankID fungerar rent tekniskt (se kap. 2.1). 
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Respondenterna väljer vilken digital betalningslösning de använder utifrån hur 
betalningslösningen upplevs. Den ska vara smidig, enkel, säker och ha bra rykte. Är den 
rekommenderad av vänner och/eller har starka varumärken bakom sig är det mer troligt att 
tjänsten väljs. Dessa faktorer är på samma sätt avgörande för om man känner tillit till 
tjänsten och precis som man avgör tillit till internetbanken tittar man också på 
säkerhetslösningar som koder, kryptering och inloggning.  
 
Majoriteten anser att design är viktigt för upplevelsen om något är trovärdigt eller inte. 
Intressant att notera är att fler kvinnor än män svarar att designen är viktig. Män verkar 
mer benägna att titta på tekniska säkerhetslösningar. Flera av de svarande i enkäten 
nämnde att designen förmodligen är viktigare än man tror. Många hörde också av sig i 
efterhand och reflekterade över att designen påverkar mycket men på ett omedvetet plan. 
De nämnde då saker som att det var mer en känsla man fick och att det var svårt att sätta 
fingret på det (se kap. 2.2). 
 
 
På frågan om vad man tittar på i en design för att avgöra trovärdighet och tillit svarar 
respondenterna att det ska vara en genomtänkt design utifrån exempelvis färger, typsnitt, 
bilder, layout. Men också stavfel, enkelhet och att det ser stilrent ut är av stor vikt och 
flera nämner att det inte får “se hemmagjort” ut. (se kap. 2.3 samt 4.1). 
 
77% av respondenterna svarade att de aldrig haft några problem med sina 
betalningslösningar. Övriga hade upplevt problem med att mobilen laddat ur eller att 
internetuppkopplingen lagt ner vilket skapar irritation men påverkar inte trovärdigheten 
och tilliten till tjänsten. Två respondenter hade upplevt problem med PayPal de hade fått 
tillbaka sina pengar men avstår ändå från betalning via PayPal idag. 
 
När en betalningstjänst ska vidareutvecklas till att innehålla flera tjänster verkar det vara 
viktigt att de nya tjänsterna har med betalningstjänsten att göra d.v.s. bygger på den 
befintliga tjänsten (se kap 2.4) Det är viktigt att den fortfarande upplevs säker och sedan 
måste den fortfarande vara enkel och smidig. Den får heller inte upplevas som om de nya 
tjänsterna implementeras enbart för vinstsyfte.  
 
 
 

4.3 Persona 
 
Det sammanställda resultatet från intervjuer och observationer samt tillhörande enkäter 
modellerades till två primära personas. Först beskrivs kortfattat vad som låg till grund för 
denna modellering och eftersom dessa personas utgjorde ett resultat presenteras de också 
slutligen i sin helhet i detta kapitel. 
 
Då åldern för de intervjuade och enkätundersökningens respondenter framförallt låg 
mellan 25 och 45 år fick åldern för de två personas som modellerades fram motsvara detta. 
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Analysen av variablerna från enkätundersökningen visade en skillnad mellan vad kvinnor 
och män tittade på för att avgöra trovärdighet och tillit. Därför skapades en kvinnlig och 
en manlig persona. Yrkesvalen anpassades för att motsvara förvärvsarbetare samt 
egenföretagare, då dessa sysselsättningar hade viss övervikt i det sammanställda resultatet. 
Då samtliga intervjuade och respondenter använder internet dagligen, majoriteten 
använder internetbank och känner åtminstone en hög grad av tillit till internetbanken gör 
även dessa personas det. Majoriteten av kvinnorna såg designen som viktig för 
trovärdighet medan majoriteten av männen ansåg att tekniska säkerhetslösningar var mer 
avgörande. Detta fick därför speglas i den kvinnliga och manliga personan. De mer 
personliga aspekterna av varje persona, såsom intressen och fritidssysslor, är framtagna 
för att skapa mer personliga karaktärer och utgörs därmed endast av stereotypa egenskaper 
för kvinnor och män i varje personas ålder. I övrigt modellerades varje persona utifrån de 
variabler som kommit fram i interjuer och enkätundersökning (se kap. 4.1 samt 4.2). 
 

Persona 1 
 

 
 
Beatrice är 31 år och bor med sin sambo i en mindre stad. Hon arbetar som säljcoach på 
ett mindre men välkänt svenskt företag. På fritiden träffar Beatrice gärna sina vänner. 
Shopping, matlagning och heminredning tillhör hennes stora intressen. För att kunna 
genomföra sina arbetsuppgifter och hålla kontakten med sina vänner använder hon internet 
varje dag. Beatrice tycker att den digitala världen är bra men är egentligen inte så insatt. 
Därför handlar hon bara från kända företag om hon handlar på nätet och hon besöker 
också enbart kända webbplatser. För att betala sina räkningar använder Beatrice Internet 
och hon känner stort förtroende till sin Internetbank. Webbplatser eller källor från statliga 
myndigheter eller banker känns helt enkelt trovärdiga. Dessutom har bankerna haft 
förtroendet att förvalta människors pengar under lång tid så hon utgår ifrån att bankerna 
har koll på säkerheten även digitalt. Hon har också hört eller läst någonstans att om hennes 
bankkonto skulle bli hackat kommer hennes bank behöva stå för det. Beatrice älskar 
Swish. Hon använder Swish för att snabbt och enkelt föra över pengar när hon går och 
fikar eller på restaurang med vänner och bekanta. Det var hennes vänner som 
rekommenderade att hon skaffade Swish och det verkade vara ett väldigt enkelt och 
smidigt sätt att föra över pengar på. Nuförtiden blir det aldrig krångel med att dela upp 
notor och liknande. Swish är dessutom väldigt säker tycker Beatrice eftersom det är 
banker bakom tjänsten. Om Beatrice besöker en ny webbplats eller laddar ner en ny app 
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tittar hon på hur den ser ut för att bedöma om den stämmer överens med det företag hon 
vet ska stå bakom webbplatsen. Layout, färger, typsnitt och bilder är viktiga element för 
helheten och det får inte se ut som ett hemmabygge. Det måste se enkelt och stilrent ut och 
texterna ska vara tydliga och välformulerade. Stavfel och plottriga sidor eller appar med 
mycket reklam går bort direkt. När försäkringskassan uppdaterade sin app blev den väldigt 
rörig, det tillkom nya tjänster som hon inte kände var relevanta och den var svår att 
navigera. Det gjorde att hon raderade appen från sin smartphone. 
 

Persona 2 
 

 
 
Niklas är 43 år och bor med sin fru och två barn strax utanför en större stad. Han jobbar 
med ledarskapsfrågor i en konsultfirma. Niklas är mycket intresserad av teknik och 
tekniska prylar och håller sig uppdaterade inom det mesta. Han använder Internet varje 
dag och planerar hela sin tillvaro med hjälp av olika appar. Eftersom han är så tekniskt 
intresserad har han full koll på säkerheten på internet. Niklas använder internetbanken 
men han vet hur lätt saker kan bli hackade och att konton kan bli kapade. Han anser att 
han kan identifiera vilka tekniska säkerhetslösningar som behöver finnas för att motverka 
detta. Han är också medveten om att internetbanken inte kan vara helt säker men väljer att 
använda den ändå. Det är tillräckligt säkert men framförallt är det det enklaste sättet att 
utföra bankärenden. Niklas handlar en hel del på E-bay och har därför skaffat ett PayPal 
konto. Han har hört om människor som råkat ut för rätt tråkiga saker med sina PayPal 
konton och egentligen kände han till en början viss brist på tillit till betalningslösningen, 
men eftersom han aldrig själv har haft några problem med sitt konto känner han att PayPal 
är rätt trovärdig ändå. Design är inte så viktigt för Niklas. Det är viktigare att de tekniska 
lösningarna finns där. Sedan går det inte att komma ifrån att Niklas ändå har en iPhone, 
MacBook och iPad p.g.a. varumärket och designen. Men det vet han inte om själv. Niklas 
hade Swish ett tag, mest för att han skulle köpa en grej på Blocket och säljaren hade 
Swish. Eftersom Swish verifierar med hjälp av BankID tyckte Niklas att det kunde vara 
värt att ladda hem appen. Han tänkte sedan att den kunde användas för att snabbt och 
enkelt kunna föra över lite pengar till sin äldsta dotter men så började det ryktas om att 
Swish skulle börja ta betalt för varje överföring. Det tyckte Niklas kändes helt obefogat, 
särskilt som han bara tänkt använda den till småsummor, så då raderades appen. 



   
 

   
 38 

 
 
 
4.4 Designprinciper 
 
De designprinciper som Fogg presenterade 2002 (se bilaga 1) samt Nielsens (1995) 
designprinciper (se bilaga 2) fick utgöra grunden för nya designprinciper. Utifrån det 
uppsatsens teoretiska kapitel (kap. 2) samt resultatet av intervjuer och enkäter, slogs de 
befintliga designprinciperna ihop samt att varje princip kompletterades och förtydligades. 
På så sätt skapades designprinciper anpassade för vidareutveckling av ett befintligt 
gränssnitt. Resultatet sammanställdes i en checklista (se bilaga 5). Nedan presenteras 
dessa designprinciper tillsammans med hänvisningar till uppsatsens teoretiska kapitel samt 
resultat. 
 
 
Nya tjänster/produkter måste upplevas relevanta utifrån tidigare tjänster/produkter 
De nya tjänsterna/produkterna bör: 

• bygga vidare på de befintliga tjänster/produkter 
• vara något som användarna vill ha  

och/eller  
• uppfylla ett för användarna relevant behov 

 
Denna princip togs fram för att innefatta Normans (2013) Creeping features (se kap. 2.4) 
samt att såväl intervjuer som enkätundersökning visade på vikten av detta (se kap. 4.1 
samt 4.2).  
 
 
Håll designen professionell 
den grafiska designen (layout, färgval, bilder, typsnitt) ska:  

• underlätta för användaren att förstå och uppfatta gränssnittets olika delar 
• sträva efter att funktioner som hör ihop är placerade tillsammans 
• Bildspel, och rörliga bilder kan uppfattas störande och ge ett rörigt uttryck 
• komplettera innehållet i gränssnittet ( t.ex. bilder och grafiska element ska 

förtydliga texter eller omvänt) 
• spegla och förstärka företagets varumärke samt rykte 

 
Bakgrunden till denna princip kommer från Normans (2004) emotional branding (se kap 
2.3), uppsatsens teorier om användbarhet (se kap. 2.5) samt visuell design (se exempelvis 
Dabner (2013) i kap. 2.6). Resultatet från intervjuer och enkäter styrker också denna 
princip (se kap. 4.1 samt 4.2) 
 
 
Gränssnittet ska vara lätt att använda och det måste vara användbart 
Navigation och länkar ska vara konsekventa 



   
 

   
 39 

Det bör vara lätt att navigera oavsett tidigare erfarenhet 
Användaren ska enkelt kunna: 

• förstå hur gränsnittets olika delar fungerar 
• backa i gränssnittet och/eller under en uppgift 
• avbryta en uppgift 

Det måste även finnas begränsningar för hur långt användaren kan göra fel.  
Ett felmeddelande måste tala om vad som är fel och ge förslag på lösning 
 
Här behandlas framförallt begreppet användbarhet och är framförallt hämtad från Nielsens 
(1995) designprinciper för användbarhet (se Egger (2001) ; Nielsen (1999) i kap. 2.5 samt 
bilaga 2).  
 
 
Visa att det finns ett företag eller organisation bakom gränssnittet  
Ta tillvara känt varumärke, rykte m.m. 
 
Genom att visa att det finns ett företag eller organisation bakom gränssnittet kan man 
skapa en mer personlig relation till sina användare (Walter, 2011). Genom att tillvara känt 
varumärke och rykte i gränssnittet ökar också chansen att användaren känner trovärdighet 
och tillit (se Norman (2004) emotional branding i kap. 2.3 och resultat intervjuer och 
enkäter i kap. 4.1 samt 4.2)  
 
 
Det ska vara lätt att verifiera informationen 

• ange trovärdiga källor 
• strukturera texten 
• korrekturläs  
• undvik stavfel 

 
Enligt Foggs (2002) designprinciper för trovärdiga webbplatser samt resultatet från 
intervjuer och enkäter måste det även vara lätt att verifiera informationen i gränssnittet, 
därför bör man ange trovärdiga källor, strukturera texten och korrekturläsa. Stavfel måste 
undvikas, vilket framförallt framkom i intervjuer och enkätundersökning (se kap. 4.1 samt 
4.2). 
 
 
Var tydlig med företagets/organisationens expertis vid presentation av innehåll, 
produkter och tjänster  
Allt kan inte synas samtidigt, var noggrann i urvalet kring vad som ska presenteras i 
gränssnittet. Framhäv det som företaget/organisationen kan och är bra på.  
 
Ursprunget till denna princip kommer från Foggs (2002) designprinciper (se bilaga 1). 
Den stämmer också överens med Normans (2013) Creeping features (se kap. 2.4) 
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Presentera eventuella säkerhetslösningar i gränssnittet  
Om gränssnittet kräver inlogg eller innebär hantering av för användaren känslig 
information visa de säkerhetslösningar som gör att användaren kan känna sig trygg  
 
Denna princip grundas framförallt i resultatet av intervjuer och enkäter (se kap. 4.1 samt 
4.2) där många menade att logotyper för säkerhetslösningar gör att de känner trovärdighet 
och tillit. Även Larsson & Runeson (2014) menar att det ofta är tillräckligt att bara 
presentera att säkerhetslösningar finns, för att användare ska känna trovärdighet och tillit 
(se kap. 2.1). 
 
 
Presentera lättillgänglig kontaktinformation  
organisationer/företag med fasta telefonnummer och besöksadresser upplevs trovärdigare 
 
Fogg et al (2003) menar att företag och organisationer med fasta telefonnummer och 
besöksadresser upplevs trovärdigare (se kap 2.3 samt bilaga 1).  
 
 
Undvik eller var sparsam med reklam, erbjudanden m.m. 
Men var tydlig med olika tjänsters ev kostnad och om möjligt skapa förståelse för dessa 
kostnader  
 
Enligt resultaten från intervjuer och enkäter uppfattas framförallt erbjudanden som inte är 
relevanta för tjänsten som negativa för trovärdigheten och tilliten. Dessa visade också 
vikten av att tydligt presentera olika tjänsters ev kostnader (se kap. 4.1, 4.2 samt 4.3).  
 
 
Se över befintligt innehåll, uppdatera där så behövs och håll det uppdaterat 
Befintligt innehåll måste överensstämma med det nya innehållet 
Gör en plan för att uppdatera regelbundet men inte för ofta (även små detaljer som t.ex. 
årtal för copyright kan vara avgörande för trovärdighet) 
 
Denna princip är främst hämtad från Fogg et al (2003) (se kap. 2.3 samt bilaga 2) men 
stämmer väl överens med teorier kring visuell design (se kap. 2.6) och kan även kopplas 
till Normans (2004) emotional branding (se kap. 2.3).  
 
 
Användartesta gränssnittets nya funktioner 
Undersök om det nya gränssnittet stämmer överens med varumärket  
Fråga användarna om det upplevs trovärdigt 
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Denna princip har tagits fram för att visa på vikten av att användartesta funktionalitet (se 
Nielsen, 2012 och användbarhet i kap 2.5) men även för att ta reda på om det 
vidareutvecklade gränsnittet motsvarar varumärket (Norman, 2004 emotional branding se 
kap 2.3) samt har bibehållit det ursprungliga gränssnittets trovärdighet och tillit (Fogg, 
2003 kap. 2.3) 
 
 
 
4.5 Prototyp 
 
Prototypen för det vidareutvecklade gränssnittet består av 17 nya vyer. Prototypen 
innehåller samtliga interaktioner som är nödvändiga för att navigera fram och tillbaka i 
gränssnittet och för genomföra de uppgifter som är nödvändiga för såväl den befintliga 
som nya tjänsten. Under arbetet med designen följdes den checklista med designprinciper 
och som dessutom presenterats i ovanstående kapitel (se kap. 4.4 samt bilaga 5). I denna 
rapport presenteras endast fyra vyer då de övriga tagits fram under sekretess. Nedan 
presenteras prototyparbetet utifrån de fyra vyerna med kortfattad förklarande text kring 
de designprinciper som som användes för att designa dessa. Därefter visas dessa vyer 
tillsammans med kortfattade meningar kring de designprinciper som följts, se figur 4.1, 
4.2, 4.3 samt 4.4.  
 
Under prototyparbetet togs stor hänsyn till den visuella designens utformning då Fogg et 
al (2003) menar att den visuella utformningen är av stor betydelse för trovärdighet och 
tillit. Dessutom framkom i våra intervjuer och enkäter att designen var viktig (se kap. 4.1 
samt 4.2). Eftersom Swish är ett välkänt varumärke valde vi att ta tillvara på detta genom 
att utgå ifrån den befintliga designen. Stor vikt lades vid att placera ut fler logotyper samt 
bibehålla färger och till viss del befintligt grafiskt material, framför allt vad gäller 
placeringen av dessa i gränssnittet. Eftersom nya ikoner skulle tas fram för det nya 
konceptet uppdaterades hela det befintliga gränssnittet med en mer modern design. Detta 
för att skapa en enhetlig och genomarbetad design. I det befintliga gränssnittet används en 
teknisk säkerhetslösning som människor verkar känna tillit till (se kap. 4.1 samt 4.2). 
Denna säkerhetslösning presenterades på samma sätt i prototypen men med en extra 
logotyp utplacerad för att förstärka presentationen av att säkerhetslösningen används. En 
annan viktig del i prototyparbetet var att designa för god användbarhet eftersom 
användarvänlighet och nytta bidrar till en god användarupplevelse (Nielsen, 2012, se kap. 
2.5). Användbarhet spelar in också en stor roll för upplevelsen av trovärdighet och tillit, 
eftersom den bidrar till upplevelsen av ett professionellt gränssnitt, och trovärdighet och 
tillit bedöms utifrån hur professionellt och sakkunnigt någon/något bedöms vara (Rosseau 
et al, 1998).  
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Figur 4.1 Gränssnittets första vy 
 

Figur 4.2 Gränssnittets andra vy 
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Figur 4.3 Gränssnittets tredje vy 
 

Figur 4.4 Gränssnittets fjärde vy 
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4.6 Användartester 
 
Användartesterna genomfördes med hjälp av prototypen för att testa det nya gränssnittets 
funktioner, navigation och flöden. Samtidigt testades även överensstämmelse med 
varumärke och rykte samt i hur stor grad man upplevde att det nya gränssnittet hade 
bibehållit den ursprungliga tjänstens trovärdighet och tillit. Detta i enlighet med 
designprincipen om att användartesta den vidareutvecklade gränssnittet (se 
designprincper i kap. 4.4). Då stora delar av användartesterna utfördes under sekretess 
kan endast en liten del av resultatet presenteras nedan. 
 
6 av 8 använder Swish idag och samtliga användare anser att betalningstjänsten är mycket 
bra och att den är enkel och smidig. Eftersom banken står bakom Swish uppfattar samtliga 
användare att tjänsten är trovärdig, detta visar således samma resultat som intervjuer och 
enkätundersökning (se kap 4.1 samt 4.2). Det som är bra är att den är tydlig och att det 
känns som att det är svårt att göra fel. Det kan dock kännas lite osäkert ibland om man 
verkligen lagt in rätt Swishnummer eller inte. Att transaktioner verifieras med BankID 
bidrar till ökad känsla av trovärdighet och trygghet. Här visas då vikten av att följa den 
designprincip som säger att man ska presentera säkerhetslösningar i gränssnittet och 
liksom Larsson & Runesson (2014) menar att det räcker ofta med att bara presentera att 
skerhetslösningen finns. Koppling kan även här göras kring betydelsen av varumärke och 
rykte då BankID numera är en relativt känd säkerhetslösning som tillhandahålls av banker. 
 
Användarnas bedömning när de graderade tillit baserat på utseende på en skala från 1 - 4 
gav det befintliga gränssnittet ett medelvärde på 3,25 medan det vidareutvecklade 
gränssnittet fick ett något högre medelvärde på 3,5. Det vidareutvecklade gränssnittet 
uppfattas positivt av samtliga. Ord som “tydligt” och “genomtänkt” används av de flesta 
och samtliga uttrycker att det grafiska utseendet ser bättre ut. Då prototyparbetet innebar 
att stor hänsyn togs till den grafiska designen samt gränssnittets användbarhet, struktur 
och flöde visar dessa kommentarer att de designprinciper som omfattar dessa delar är av 
stor betydelse. Att fler logotyper var utplacerade i det vidareutvecklade gränssnittet 
uppfattades spontant av två personer. Dessa logotyper påvisades även för de övriga under 
testet tillsammans med en fråga om hur det uppfattades. Fler logotyper uppfattas som 
positivt av samtliga. Här följdes den designprincip som tar upp vikten av att visa att det 
finns ett företag bakom gränssnittet samt att ta tillvara ett starkt varumärke och rykte. Den 
nya tjänsten bedömdes också ligga väl i linje med den befintliga tjänsten (se Norman, 
2013, creeping features i kap. 2.4) och fyra personer ansåg att de skulle få ännu större 
nytta av Swish om denna tjänst blev verklighet. Här har principen om att nya tjänster och 
produkter måste vara relevanta för användaren använts (se kap 4.4).  
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5 Diskussion  
 
Under denna studie genomfördes intervjuer och en enkätundersökning. Personas 
modellerades och nya designprinciper togs fram. En interaktiv  prototyp skapades och 
användartestades. I detta kapitel diskuteras först resultatet från den genomförda studien. 
Dessa resultat förankras också utifrån teorin. Därefter följer en metodreflektion över de 
valda metodernas för- och nackdelar samt den insamlade datans tillförlitlighet. 
 
 

5.1 Resultatdiskussion 
 
Trovärdighet och tillit i visuella digtala gränssnitt påverkas av flera faktorer. Det är 
samma faktorer som spelar in oavsett om vi avgör trovärdighet hos andra människor eller 
digitala gränssnitt. Man tittar exempelvis på hur sakkunnig och professionell motparten 
bedöms vara (Rosseau et al, 1998 ; Larsson & Runeson, 2014). Grundläggande för de 
flesta människor är att vi initialt bedömer allt vi ställs inför utifrån utseende. Man kan säga 
att vi är programmerade för att tycka om fina saker och attraktiva människor (se Norman, 
2004, instinktiv design i kap. 2.2). Saker som ser bra ut uppfattas dessutom som mer 
trovärdiga. Ett digitalt gränssnitt måste därmed vara visuellt attraktivt för att därigenom 
visualisera sakkunnighet och professionalitet (Fogg et al,  2003, se kap. 2.1 samt 2.2). Vad 
som uppfattas attraktivt kan visserligen vara subjektivt men saker som exempelvis visuell 
hierarki med hjälp av symmetri och balans verkar ändå vara grundläggande gemensamma 
nämnare för vad som uppfattas attraktivt av de flesta människor (se visuell design, kap. 
2.6). Människor litar dessutom inte på maskiner, människor litar på andra människor 
(Walter, 2011). Ett sätt för företag att visualisera detta är att vara noga med att visa vem 
som står bakom det digitala gränssnittet. Detta kan åstadkommas genom att förmedla 
företagets personlighet i gränssnittet (se kap. 2.1). I digitala gränssnitt kan man därför dra 
nytta av om företaget förknippas med ett starkt varumärke och bra rykte (Norman, 2014, 
reflektiv design i kap. 2.2 samt resultat intervjuer och enkätundersökning i kap 4.1 samt 
4.2) Ett sätt att förmedla detta är att använda exempelvis färger, typsnitt och layout som 
förknippas med företaget men man bör också vara generös med exempelvis logotyper och 
genomtänkta ikoner. Detta styrktes också i användartesterna (se kap. 4.5) 
 
Fogg et al (2003) (se kap. 2.1) visade att designen var viktigast för att avgöra om ett 
digitalt gränssnitt är trovärdigt eller inte. Våra observationer under intervjuernas Show and 
tell, visade också att den webbplats som har en dålig design inte uppfattas som trovärdig 
på något sätt. Detta trots att företaget varit verksamt under flera årtionden. Till skillnad 
från Foggs studie visar resultaten från våra intervjuer, observationer och enkäter (se kap. 
4) att även om ett gränssnitt inte får se hemgjort ut utan måste ha viss ordning och 
struktur, verkar varumärke och rykte viktigare än själva designen. Kanske kan det 
föreligga kulturella skillnader som präglar de olika resultaten. Fogg et al (2003) 
genomförde sin studie i U.S.A. där det kan vara långa avstånd mellan människor och 
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företag. Kanhända är det därför svårare att ta reda på ett företags varumärke och rykte. 
Kanske leder detta till att man är mer utlämnad till att enbart titta på designen. Då Sverige 
är ett relativt litet land kan det vara lättare att ta reda på information om okända företag. 
Dessutom har vi en hög grad av tillgång till det digitala i jämförelse med många andra 
länder. Detta kan underlätta för människor i Sverige att undersöka vad okända företag står 
för och samtidigt göra noggrannare efterforskningar på internet för att ta reda på om ett 
företag är seriöst eller inte. På så vis kanske det förklarar resultatskillnaden att designen 
inte är lika avgörande. 
 
Användaren måste också förstå hur det digitala gränssnittet fungerar. Att designa 
gränssnitt för användbarhet blir därför en viktig del för trovärdighet och tillit (se kap. 2.1 
och resultat i kap. 4.1 samt 4.2). Genomtänkt navigation, enkla flöden samt tydliga 
felmeddelanden får människor att känna att de kan utföra det de har förväntat sig i 
gränssnittet samt att de själva kan kontrollera och rätta till sådant som går fel (Nielsen, 
2012, kap. 2.5). Detta minskar risken för att känna sig utlämnad eller i värsta fall lurad. 
Dessa faktorer har en stor påverkan på människors bedömning om trovärdighet. Resultatet 
från våra användartester av prototypen visar att tydlig navigation, flöden och regelbunden 
feedback kring vad som händer när den nya tjänsten används gör att att användarna känner 
sig tryggare och därmed upplevs hela tjänsten som mer trovärdig (se kap. 4.5). 
 
I digitala gränssnitt där människor på något vis behöver lämna ut personlig information 
bör man visa och framhäva vilka säkerhetslösningar som finns. Ju mer känslig information 
som ska hanteras desto tydligare bör dessa lösningar presenteras (se resultat samt personas 
i kap. 4.1, 4.2 samt 4.3). Säkerhetslösningar ska gärna visas, men flertalet människor kan 
inte bedöma om dessa lösningar faktiskt är säkra eller inte. Detta visades också i våra 
resultat från intervjuer och enkätundersökning och stämmer väl överes med den studie 
Larsson & Runeson (2014) presenterar (se kap. 2.1). På samma vis som ett företag kan 
förmedla sin personlighet genom färger, typsnitt och logotyper kan säkerhetslösningar 
presenteras som säkra och trygga genom väl genomtänkta ikoner men framförallt 
logotyper från väl etablerade säkerhetslösningar, som placeras ut i gränssnittet för att 
påminna användaren om att dessa lösningar finns. Även för säkerhetslösningar kan de 
således vara positivt att ta hänsyn till emotional branding (Norman, 2004). 
 
När ett befintligt gränssnitt ska vidareutvecklas till att omfatta fler tjänster eller funktioner 
finns alltid en risk att användarnas trovärdighet och tillit påverkas negativt. Är man van 
vid ett gränsnitt kan en förändring upplevas som en försämring tills man vant sig vid det 
nya. Detta visade sig också i intervjuresultaten (se kap. 4.1). Det är viktigt att de nya 
funktionerna eller den nya tjänsten hör ihop med den befintliga. Detta minskar risken för 
creeping features (Norman, 2013, se kap. 2.4) och styrktes av datainsamingen (se kap 4.1 
samt 4.2). Det är viktigt att gränssnittet fortfarande bibehåller eller förbättrar sin design 
vad gäller utseende och användbarhet (se resultat användartester i kap. 4.5). Om 
funktioner blir långsamma, gränssnittet blir rörigt och svårt att hitta i eller om 
funktionerna försämras utifrån användarens behov riskerar man att förlora användarnas 
tillit. Det får heller inte upplevas som om de nya tjänsterna implementeras enbart för 
vinstsyfte. Det är accepterat att ta betalt för sina tjänster, särskilt om de är bra, men det 
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viktigt att vara tydlig med dessa kostnader och om möjligt motivera dem. Att däremot ta 
betalt för något som tidigare varit kostnadsfritt anses som än mer negativt utifrån 
trovärdighet. (se kap 4.1, 4.2 samt 4.3) 
 
Utifrån fallstudiens teorier och resultat är digitala gränssnitt som vidareutvecklas till att 
omfatta fler funktioner och tjänster beroende av att hålla god visuell design och hög 
användbarhet. Detta för att om gränssnitten tillräckligt attraktiva och kan hjälpa 
användaren att uppnå det denne förutsatt sig att göra så kommer de bli omtyckta. Om 
gränssnittet däremot inte hjälper användaren att uppnå någonting kommer gränssnittet inte 
användas oavsett hur attraktivt det är. Det är viktig att låta företagens personlighet synas 
och nya tjänster eller funktioner måste bygga vidare på de befintliga. Tidigare forskning 
ger bra insikter om vad som skapar trovärdighet och tillit i ett initialt skede (Fogg et al, 
2003; Egger, 2001). Mycket finns även skrivet om användbarhet och design (se kap. 2.5 
samt 2.6). Resultatet från denna fallstudie har därför legat till grund för att försöka 
sammanfatta och utveckla de delar som skapar bibehållen trovärdighet och tillit. Detta 
försök resulterade i 11 nya designprinciper. Kanske krävs viss förkunskap kring vad Foggs 
och Nielsens fullständiga designprinciper innebär (se bilaga 1 samt 2), för att tolka de nya 
designprinciperna på ett korrekt sätt. Därför görs inga anspelningar på att denna studies 
resultat på något vis är slutgiltigt, men kanhända är det en bra början. 
 
 

5.2 Metodreflektion och tillförlitlighet 
 
I denna fallstudie har framförallt kvalitativa metoder använts och målet har varit att samla 
in data från en bred målgrupp. Kvalitativa metoder valdes för att fånga nyanser, tankar och 
åsikter. De kvalitativa metoderna för datainsamling utgjordes av intervjuer, enkäter och 
användartester. Genom att ställa öppna frågor fick de intervjuade samt 
enkätrespondenterna möjlighet att resonera fritt samt motivera sina åsikter. Detta har givit 
rikare data än om frågorna bara varit av kvantitativ natur. För att säkerställa att samla in 
data kring trovärdighet och tillit formulerades de öppna frågorna så att svaren skulle 
komma att riktas in mot det området. Ett problem med kvalitativa metoder är att den data 
som samlas in alltid måste tolkas för att sammanställas. Då vi valde att låta enkäternas 
frågor utgå ifrån intervjuerna kunde svaren från intervjuerna användas för att tolka 
enkätsvaren. Dessutom kunde enkätsvaren användas för att styrka eller dementera 
intervjusvaren. Detta tillvägagångssätt kunde därmed ge oss mer tillförlitlig data. Genom 
att dokumentera intervjuerna med hjälp av ljudupptagning kunde den som intervjuade vara 
mer närvarande under intervjun och på så vis ställa följdfrågor där så behövdes. Dessutom 
minskades risken för att svaren skulle missförstås eller feltolkas i efterhand.  Eftersom vi 
under litteraturstudien hade förstått att det kan vara svårt för människor att identifiera vad 
som gör en design bra valde vi att genomföra en “Show and tell”. Fördelen med att lägga 
in denna metod i intervjuerna var att de intervjuade fick lättare att förklara vad de tidigare 
svarat under intervjun kring vad de tittar på i designen. Jämförelsen mellan de webbplatser 
som hade en genomtänkt och bra design med den webbplatsen som hade en dålig design 
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sida gjorde att de kunde peka ut och sätta ord på hur viktigt det var med val av bilder och 
färger. De kunde också förklara på vilket sätt olika element upplevdes amatörmässiga, 
såsom dålig balans i layout samt ogenomtänkta typsnitt. Urvalet för intervjuerna gjordes 
för att intervjua så bred målgrupp som möjligt. På grund av tidsramen för projektet och 
den planerade fallstudien fanns inte möjlighet att intervjua fler än 10 personer. Detta kan 
ses som ett litet underlag för att få tillräckligt tillförlitlig data. Därför skapades enkäternas 
frågor utifrån intervjufrågorna. 
 

Enkätundersökningen skickades ut via Facebook. Det kan diskuteras om Facebook är 
lämplig plattform för detta då de flesta respondenter kom att utgöras av 
konceptutvecklarnas egna Facebook-vänner. Eftersom undersökningen handlade om 
trovärdighet och tillit i stort men framför allt i det digitala gjordes dock bedömningen att 
svaren inte skulle komma att påverkas av sådan vänskap. Dessutom såg vi det som positivt 
att skicka ut undersökningen på detta vis då det dels gav oss en mycket bred målgrupp, 
med olika erfarenheter och kunskaper, åldrar och bakgrund. Genom detta tillvägagångssätt 
fick vi även möjligheten att samla in många svar (86 st) och vi kunde dessutom vara säkra 
på att samtliga använde internet. 
 
Resultaten från våra intervjuer och enkäundersökningen gav därmed 94 svar kring 
trovärdighet och tillit och för denna fallstudie menar vi att en sådan omfattande 
datainsamling kan ses som tillförlitlig. Eftersom intervjuerna och enkätundersökningen 
kompletterade varandra kunde även tolkningen av svaren jämföras mellan de olika 
metoderna. Detta, menar vi, minskade risken för feltolkningar när den kvalitativa datan 
skulle sammanställas. 
 
Att ta fram personas var en bra metod för att modellera den sammanställda data som 
kommit av intervjuer och enkätundersökning. Dessa personas togs främst fram för att 
presentera resultatet för uppdragsgivarens Swedbanks och deras intressenter, men de 
kunde även användas i prototyparbetet för att förstå användares mentala modeller när det 
kom till trovärdighet och tillit i det digitala. 
 
Eftersom vi inte hade hittat forskning kring bibehållen trovärdighet och tillit såg vi ett 
behov av att ta fram uppdaterade designprinciper anpassade för detta. Vi valde då att utgå 
från befintliga designprinciper kring användbarhet och trovärdighet och tillit för 
webbplatser. Vi såg att en sammanslagning av dessa principer skulle vara gynnsamt och 
uppdaterade även dessa sammanslagna designprinciper med hjälp av resultatet från 
intervjuer och enkätundersökningen. Dessa nya designprinciper gav oss en bra 
utgångspunkt i det kommande prototyparbetet. 
 
Prototyparbetet underlättade arbetet med att samla våra designidéer och kunna visualisera 
det vidareutvecklade gränssnittets navigation, flöden och struktur. Resultatet av 
prototyparbetet blev en interaktiv HiFi- prototyp som skulle ligga till grund för 
användartestning. För att kunna få tillförlitlig data från dessa användartester var vi noga 
med att låta prototypen efterlikna ett verkligt gränssnitt. HiFi-prototypen togs fram med 
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noggrant valda färger, ikoner och typsnitt. Dessutom säkerställdes att samtliga 
interaktioner fungerade i prototypen.  
 
Användartesterna utfördes under sekretess då den vidareutvecklade tjänsten ännu inte 
finns på marknaden. Dessutom gjordes urvalet av användartestare i konceptutvecklarnas 
omedelbara närhet. Detta för att ytterligare minska risken för att konceptet skulle 
offentliggöras. För att minimera risken för att användartestarna skulle påverkas av den 
personliga relationen och eventuellt påverkas att tycka att HiFi- prototypen var bättre fick 
de inte kännedom om vilka som tagit fram den nya designen förrän efteråt. Visserligen 
kan det ifrågasättas om det inte framgick ändå men under denna fallstudie hade vi inte 
något val då vi inte hade möjlighet att offentliggöra konceptet. Vi ansåg att det var bättre 
att användartesta och ta den risken än att inte användartesta alls. Även om antalet 
användare var tillräckligt för att identifiera majoriteten av alla användbarhetsproblem i ett 
digitalt gränssnitt, så bör man vara försiktig med att se data kring åsikter om trovärdighet 
och tillit som tillförlitliga. Men eftersom resultaten från användartesterna var så 
samstämmiga kan man kanske ändå se denna data som en fingervisning om att 
designprinciperna kan användas för att bibehålla trovärdighet och tillit i vidareutvecklade 
digitala gränssnitt. 
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6 Avslutning 
 
För denna studie formulerades följande forskningsfråga: “Hur bibehålls upplevelsen av 
trovärdighet och tillit när digitala gränssnitt utvecklas till att innehålla fler tjänster”. 
Tidigare forskning kring hur trovärdighet och tillit bibehålls när man vidareutvecklar ett 
redan befintligt gränssnitt till att omfatta fler funktioner och tjänster har inte kunnat 
identifieras. Under fallstudien togs därför ett antal nya designprinciper fram. Dessa 
grundades på Foggs och Nielsens designprinciper (se bilaga 1 samt 2) men utifrån 
resultatet från intervjuer, observationer samt enkätundersökningen kunde de befintliga 
designprinciperna sammanfogas, formuleras om samt beskrivas mer utförligt. De nya 
designprinciperna användes sedan i prototyparbetet och därefter användartestades den 
färdiga prototypen.  
 
Vi identifierade 11 designprinciper för bibehållen trovärdighet och tillit i digitala 
gränssnitt. Designprinciperna användes sedan för att ta fram en interaktiv prototyp som 
också användartestades. Dessa användartester visade att man exempelvis genom varsam 
hantering av kända varumärkens befintliga grafiska material såsom logotyper, färger, 
ikoner och layout kan bibehålla känslan av ett varumärkes personlighet. Genom denna 
personlighet skapas relationer till användare och den hjälper till att både bygga upp samt 
bibehålla trovärdighet och tillit. Den vidareutvecklade designen måste också skapas 
utifrån användbarhet eftersom det som inte medför någon nytta kommer inte heller 
användas samt att känslan av att tappa kontrollen påverkar människors upplevelse 
negativt. Texter ska vara väl formulerade och strukturerade och kan gärna styrkas med 
trovärdiga källor. Stavfel och irrelevanta texter bör undvikas så långt som möjligt. Genom 
att tydligt presentera säkerhetslösningar känner sig de flesta människor trygga och det 
räcker ofta långt med att presentera en logotyp för denna lösning. För att vidareutveckla 
någonting till att innehålla fler funktioner och samtidigt bibehålla trovärdighet och tillit är 
det också viktigt att det nya överensstämmer och/eller bygger vidare på det befintliga. Vi 
har även sett att det uppfattas mycket negativt att börja ta betalt för någonting som tidigare 
varit kostnadsfritt. Utifrån ovanstående anser vi att våra designprinciper har besvarat vår 
forskningsfråga. Resultatet från våra användartester visade att prototypen, som skapats 
utifrån samtliga designprinciper, hade bibehållit sin trovärdighet och tillit. Prototypen fick 
till och med en något högre grad av trovärdighet och tillit i jämförelse med det befintliga 
gränssnittet. Även om man kan ifrågasätta om detta resultat verkligen är tillförlitligt, då vi 
hade ett så begränsat urval av användare, var ändå resultaten från användartesterna mycket 
samstämmiga. Därmed anser vi att de designprinciper som tagits fram kan besvara vår 
forskningsfråga.  
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Denna studie är endast en början inom ett område som vi tror kan vara viktigt att 
undersöka vidare. Alltfler företag arbetar med att vidareutveckla sina befintliga produkter 
och tjänster. För att dessa ska bli väl mottagna av användarna menar vi att bibehållen 
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trovärdighet och tillit är avgörande. Våra designprinciper fungerade väl under vårt 
designarbete. Visserligen fick vi under studien relativt god kännedom om såväl Foggs som 
Nielsens designpriciper och kanhända har detta gjort att vi kunde arbeta utifrån våra egna 
principer med en djupare förståelse. Det skulle därför vara intressant att användartesta 
våra designprinciper tillsammans med andra designers för att se hur väl de fungerar för 
deras designarbete. Genom att dessutom användartesta deras resultat bör man också kunna 
verifiera eller falsifiera dessa designprincper på ett mer tillförlitligt sätt. En annan 
intressant aspekt kan vara att undersöka i hur hög grad valet av färger och ikoner påverkar 
upplevelsen av trovärdighet och tillit. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1  

Designprinciper för design av trovärdiga webbplatser (Fogg, 2002) 
 
1. Det ska vara lätt att verifiera informationen på webbplatsen 
 
2. Visa att det finns ett företag eller organisation bakom webbplatsen 
 
3. Belys expertisen inom organisationen/företaget och det innehåll, produkter och tjänster 
 som erbjuds på webbplatsen 
 
4. Visa att det det finns ärliga och trovärdiga människor bakom webbplatsen 
 
5. Gör det lätt att kontakta organisationen/företaget bakom webbplatsen 
 
6. Se till att designen är professionell 
 
7. Gör webbplatsen lätt att använda och användbar 
 
8. Uppdatera innehållet regelbundet 
 
9. Var sparsam med reklam, erbjudanden m.m. 
 
10. Undvik fel av alla slag, hur obetydliga de än kan verka 
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Bilaga 2   

Nielsens 10 heuristiker (designprinciper) för användbarhet (Nielsen, 1995) 
 
Synlighet av systemets status.  
Systemet ska alltid visa användaren var som sker i systemet genom att ge relevant återkoppling 
inom rimlig tid. 
 
Överensstämmelse mellan systemet och verkligheten.  
Systemet ska använda ett språk som användaren är van vid, både vad avser ord, fraser och 
begrepp. Det ska följa vardagliga konventioner, information ska komma i naturlig och logisk följd 
 
Användarkontroll och frihet.  
Det ska alltid finnas en ”emergency exit” om användaren utfört en handling felaktigt eller av 
misstag. Användaren ska då kunna återvända utan att behöva genomgå en omständlig procedur. 
Systemet ska stödja ”ångra” och “gör om”. 
 
Följdriktighet och standarder.  
Användaren ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer eller handlingar betyder samma 
sak. Systemet ska följa konventioner för hur plattformar utformas. 
 
Förebygg fel.  
En noggrann design som förebygger att problem uppstår är bättre än väl utformade 
felmeddelanden. Eliminera situationer där fel kan uppstå och är detta inte möjligt måste 
användaren få möjlighet att bekräfta en handling innan den verkställs. 
 
Igenkänning hellre än behöva minnas hur.  
Minimera belastningen av användarens minne genom att se till att det är tydligt hur gränssnittet 
ska användas, användaren ska inte behöva minnas information från en sida till en annan hur. 
Supportfunktion ska vara väl synlig eller lättillgänglig. 
 
Flexibilitet och effektivitet vid användning.  
Systemet ska kunna användas av både oerfarna och erfarna användare. Se till att användaren kan 
skräddarsy återkommande åtgärder.Tillåt användning av kortkommandon. 
 
Estetisk och minimalistisk design.  
Undvik att dialogrutor innehåller irrelevant information. All extra information konkurrerar med 
väsentlig informationen och riskerar att minska dess synlighet. 
 
Hjälp användaren att känna igen och förstå felaktigheter samt att kunna åtgärda dem. 
Felmeddelanden ska vara begripliga, beskriva problemet och föreslå åtgärder för att rätta 
till det. 
 
Hjälp och dokumentation.  
Sträva efter att systemet ska kunna användas utan hjälp men där det inte är möjligt ska hjälp 
erbjudas. Den ska vara lätt att hitta, inte vara för omfattande och utgöra en lista över konkreta 
åtgärder som hjälper användaren att utföra sin uppgift.    
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Bilaga 3 Intervju- och observationsfrågor  
 

1. Hur gammal är du? 
 

2. Hur ofta använder du internet? 
 

3. Känner du tillit till den digitala världen? Om ja på vilket sätt? Om nej varför? 
 

4. Hur betalar du dina räkningar?  
 

5. Känner du att din internetbank är pålitlig? Varför? 
 

6. Använder du några andra digitala betalningstjänster idag? tex payson, paypal, 
swish, wywallet, seqr etc. Om ja, vilka? 

 
7. Varför skaffade du den/de tjänsterna? 

 
8. Hur pålitlig upplever du att den/de betalningstjänster du använder är? 

 
9. Varför upplever du att den är/inte är pålitlig? 

 
10. Vad är avgörande när du fattar ett beslut om vilken betalningstjänst du vill 

använda? 
 

11. Vad tittar du på när du avgör om betalningslösningen är pålitlig eller inte? 
 

12. Hur viktig är designen för din upplevelse om något känns trovärdigt och pålitligt? 
 

13. Vad tittar du på i designen för att avgöra om något är trovärdigt och pålitligt? 
 

14. Titta på deras betalningslösning - Vad fungerar bra/mindre bra - show and tell? 
 

15. Har du någonsin stött på problem med tjänsten/tjänsterna? Beskriv problemet   
 

16. På vilket sätt har den händelsen påverkat din upplevelse av tjänsten i sig? 
17. Titta på webbsidor - show and tell 

  WyWallet       -  >    SEQR     - >      Peters buss       - >      Swish 
 
Exempel på följdfrågor: 
Vad är det första du tänker på? 
 
Vad tycker du om färgerna? 
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Har du några tankar om textens utseende? 
 
Vad känner du för bilderna? 
 
Kan du säga något om webbsidans layout? 
 
 

18. Utifrån det du sett på webbplatserna, är det någon eller några du tycker känns mer 
eller mindre trovärdiga? Vilken/vilka? Motivera 

  
19. Om betalningstjänsten du använder skulle utvecklas till att omfatta fler tjänster vad 

skulle vara viktigt för att du inte ska tappa förtroendet? 
 

20. Har du använt en app el webbplats var bra men sen blev dålig? Exempel? Vad 
gjorde den dålig? 
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Bilaga 4 Enkätfrågor 

 
1. Hur gammal är du? 
18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55  56 - 65 66+ 
 

2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
Student Förvärvsarbetare Egen företagare Pensionär Annat 
  
3. Hur ofta använder du internet? 
Dagligen Flera ggr/vecka     Någon gång/vecka   Någon gång/månad Aldrig
  
4. Känner du tillit till den digitala världen? Om ja på vilket sätt? Om nej varför? 
Inte alls  Till viss del  I hög grad  Helt och fullt 
 

5. Hur betalar du dina räkningar?  
Internetbetalning Autogiro Girobetalning m blankett Annat 
 

6. Känner du tillit till din internetbank?  
Inte alls  Till viss del  I hög grad  Helt och fullt 
Varför känner du så för din internetbank? 
 

7. Använder du några andra digitala betalningstjänster idag?  
(Möjligt att välja flera)  payson paypal swish wywallet seqr  
 

8. Hur pålitlig upplever du att den/de betalningstjänster du använder är? 
Inte alls  Till viss del  I hög grad  Helt och fullt 
 

9. Varför upplever du att den/de är/inte är pålitlig? 
 

10. Vad är avgörande när du fattar ett beslut om vilken betalningstjänst du vill använda? 
 

11. Vad tittar du på när du avgör om betalningslösningen är pålitlig eller inte? 
 

12. Hur viktig är designen för din upplevelse om något känns trovärdigt och pålitligt? 
 

13. Vad tittar du på i designen för att avgöra om något är trovärdigt och pålitligt?  
 

14. Har du någonsin stött på problem med tjänsten/tjänsterna? Beskriv problemet  
 

15. På vilket sätt har den händelsen påverkat din upplevelse av tjänsten i sig? 
 

16. Om betalningstjänsten du använder skulle utvecklas till att omfatta fler tjänster vad 
skulle vara viktigt för att du inte ska tappa förtroendet   
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Bilaga 5 Designprinciper för bibehållen trovärdighet och tillit  
 
Nya tjänster/produkter måste upplevas relevanta utifrån tidigare tjänster/produkter 
De nya tjänsterna/produkterna bör: 

• bygga vidare på de befintliga tjänster/produkter 
• vara något som användarna vill ha  

och/eller  
• uppfylla ett för användarna relevant behov 

 
Håll designen professionell 
den grafiska designen (layout, färgval, bilder, typsnitt) ska:  

• underlätta för användaren att förstå och uppfatta gränssnittets olika delar 
• sträva efter att funktioner som hör ihop är placerade tillsammans 
• Bildspel, och rörliga bilder kan uppfattas störande och ge ett rörigt uttryck 
• komplettera innehållet i gränssnittet ( t.ex. bilder och grafiska element ska 

förtydliga texter eller omvänt) 
• spegla och förstärka företagets varumärke samt rykte 

 
Gränssnittet ska vara lätt att använda och det måste vara användbart 
Navigation och länkar ska vara konsekventa 
Det bör vara lätt att navigera oavsett tidigare erfarenhet 
Användaren ska enkelt kunna: 

• förstå hur gränsnittets olika delar fungerar 
• backa i gränssnittet och/eller under en uppgift 
• avbryta en uppgift 

Det måste även finnas begränsningar för hur långt användaren kan göra fel.  
Ett felmeddelande måste tala om vad som är fel och ge förslag på lösning 
 
Visa att det finns ett företag eller organisation bakom gränssnittet  
Ta tillvara känt varumärke, rykte m.m. 
 
Det ska vara lätt att verifiera informationen 

• ange trovärdiga källor 
• strukturera texten 
• korrekturläs  
• undvik stavfel 

 
Var tydlig med företagets/organisationens expertis vid presentation av innehåll, 
produkter och tjänster  
Allt kan inte synas samtidigt, var noggrann i urvalet kring vad som ska presenteras i 
gränssnittet. Framhäv det som företaget/organisationen kan och är bra på.  
 
Presentera eventuella säkerhetslösningar i gränssnittet  
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Om gränssnittet kräver inlogg eller innebär hantering av för användaren känslig 
information visa de säkerhetslösningar som gör att användaren kan känna sig trygg  
 
Presentera lättillgänglig kontaktinformation  
organisationer/företag med fasta telefonnummer och besöksadresser upplevs trovärdigare 
 
Undvik eller var sparsam med reklam, erbjudanden m.m. 
Men var tydlig med olika tjänsters ev kostnad och om möjligt skapa förståelse för dessa 
kostnader  
 
Se över befintligt innehåll, uppdatera där så behövs och håll det uppdaterat 
Befintligt innehåll måste överensstämma med det nya innehållet 
Gör en plan för att uppdatera regelbundet men inte för ofta (även små detaljer som t.ex. 
årtal för copyright kan vara avgörande för trovärdighet) 
 
Användartesta gränssnittets nya funktioner 
Undersök om det nya gränssnittet stämmer överens med varumärket  
Fråga användarna om det upplevs trovärdigt 
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Bilaga 6 Sekretessavtal 

 
SEKRETESSAVTAL 
 
…………………….. och…………………….., nedan kallade XXX & XXX, har tagit 
fram ett koncept samt prototyp, nedan kallad Konceptet AAA. 
 
Konceptet AAA omfattas av såväl affärsidé, prototyper, beskrivningar kring tänkta 
interaktioner samt relevanta tjänsteleverantörer. 
 
……………………………………...nedan kallad YYY har fått möjlighet att studera 
Konceptet AAA för att göra ett användartest. För ett sådant användartest är XXX & XXX 
beredda att lämna erforderlig information om Konceptet AAA  så att dess funktion och 
utseende kan bedömas av YYY. 
Samtliga delar som presenteras såväl muntligt som visuellt av XXX & XXX är hemliga. 
 
YYY förbinder sig att hålla all från XXX & XXX mottagen information om Konceptet 
AAA hemligt för tredje part samt att icke själv utnyttja erhållen information såvida att 
skriftlig överenskommelse därom ej träffats med XXX & XXX. 
 
YYY förbinder sig att inte anföra mottagen information som nyhetshinder gällande patent- 
och mönsterskyddsansökningar. 
 
Ovanstående gäller med undantag för sådan information: 
a) som var känd för YYY vid tidpunkten för mottagandet och samtidigt deklarerats 
b) som var allmänt tillgänglig vid tidpunkten för mottagandet eller som därefter blivit 
allmänt tillgänglig utan brott mot detta avtal eller 
c) som YYY efter mottagandet förvärvat på legalt sätt oberoende av XXX & XXX 
 
I den mån YYY för utvärderingen av Konceptet XXX behöver andra personer skall XXX 
& XXX kontaktas för godkännande innan kontakt med tredje part tagits och motsvarande 
sekretessförbindelse skall upprättas. 
 
Datum ………………………… 
 
………………………………………………. 
Behörig firmatecknare (eller namnteckning) 
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Bilaga 7 Frågor för användartest 
 
 
Använder du Swish idag? 
 
Hur tycker du att den betalningstjänsten fungerar idag? 
 
Anser du att den är trovärdig? På vilket sätt? 
 
I hur stor omfattning skulle du säga att du känner tillit till den tjänsten idag? (1 är 
ingen tillit alls och 4 är total tillit)  
1 2 3 4 
 
Vi ska titta i Swish - appen så får du visa och berätta lite kring hur du tänker om den 
idag 
 
Från dem som inte har Swish: 
 
I vilken omfattning skulle du säga att du känner tillit till Swish-appen om du bara 
ser till utseendet? 
1 2 3 4 
 
Vi ska titta på ett vidareutvecklat gränssnitt för Swish, och jag skulle vilja att du 
berättar lite på samma sätt om hur du tänker och tycker om det nya gränssnittet 
 
Upplevde du det nya gränssnittet med den nya tjänsten som trovärdigt? Varför? 
 
I hur stor omfattning skulle du säga att du känner tillit till utseendet av den 
vidareutvecklade tjänsten? 
1 2 3 4 
 
Övriga tankar?   
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Bilaga 8 Sammanställning intervjusvar 
 
1. Hur gammal är du? 
51 17 35 46 27 29 57 59 
 
2. Hur ofta använder du internet? 
Samtliga 8 använder internet varje dag. 
 
3. Känner du tillit till den digitala världen? Om ja på vilket sätt? Om nej varför? 
Samtliga verkar vara rätt delade i sin känsla kring den digitala världen. Samtliga verkar 
känna en medvetenhet om att det finns risker i det digitala men de känner inte till tekniken 
eller olika säkerhetslösningar. Någon nämner att det gäller att vara källkritisk, en annan 
talade om fenomenet att ständigt vara övervakad. Alla väljer ändå att använda det. Det kan 
var för att man känner att man måste använda internet, eller för att man aldrig har råkat ut 
för något som man har upplevt som tillräckligt negativt för att inte använda det hittills. 
 
4. Hur betalar du dina räkningar? 
Alla utom en (1) använder internetbank för att betala räkningar. (den som inte använder 
internetbank för räkningar är inte 18 år utan betalar via sina föräldrar.)  
 
5. Känner du att din internetbank är pålitlig? Varför? 
Alla känner tillit till sin internetbank, men verkar inte vara insatta i tekniska lösningar 
kring säkerheten. Man litar på internetbanken för att det är en bank och de flesta verkar 
förutsätta att de har koll på säkerhetslösningar. Flera nämner att om något händer med 
deras konton så får banken stå för det, vilket också bidrar till att man känner tillit till sin 
bank.  
 
6. Använder du några andra digitala betalningstjänster idag? tex payson, paypal, 
swish, wywallet, seqr etc. Om ja, vilka? 
 
De flesta använder någon annan betalningslösning. Vanligast är Swish och PayPal. PayPal 
verkar användas mer sällan. 
 
7. Varför skaffade du den/de tjänsterna? 
Man använder Swish för att det är enkelt och smidigt och PayPal om man handlar från 
butiker utomlands. 
 
8. Hur pålitlig upplever du att den/de betalningstjänster du använder är? 
Swish upplevs som trovärdigt medan PayPal upplevs mer osäkert. 
 
9. Varför upplever du att den är/inte är pålitlig? 
Viktigt för trovärdigheten verkar vara att banker står bakom betalningslösningen och att 
man inte har råkat ut för något negativt när man använt den. Att skicka pengar utomlands 
upplevs mer osäkert även om man aldrig haft problem tidigare. 
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10. Vad är avgörande när du fattar ett beslut om vilken betalningstjänst du vill 
använda? 
 
Innan man väljer att använda en betalningslösning försöker var och en bedöma hur säker 
lösningen verkar vara. Det är också viktigt att den är enkel att använda, att andra har 
rekommenderat den eller att  den har ett gott rykte. Vilket i sin tur också kan bidra till att 
man upplever betalningslösningen som säker. 
 
11. Vad tittar du på när du avgör om betalningslösningen är pålitlig eller inte? 
Man tittar på vem som tillhandahåller tjänsten, det ska finnas logotyper från kända 
varumärken, företag eller organisationer. Innehållet måste vara strukturerat och välordnat. 
 
12. Hur viktig är designen för din upplevelse om något känns trovärdigt och 
pålitligt? 
 
Designen är viktig för upplevelsen av trovärdighet enligt samtliga respondenter. En 
uttryckte till en början att det inte var så viktigt men ändrade sig sedan till att det var nog 
viktigare än man tror då denne menade att det måste ju ändå vara tydligt och strukturerat 
eftesom det var viktigt att förstå vad man kan och ska göra. Det måste se seriöst ut och det 
får inte se för enkelt (amatörmässigt) ut. 
 
13. Vad tittar du på i designen för att avgöra om något är trovärdigt och pålitligt?  
Det är svårt för de flesta att berätta vad de tittar på i designen. det är mer en känsla man 
får. Men färger, bilder och text påverkar. Någon menade att den inte alls tittade på 
designen utan mer på den tekniska säkerheten. (Det intressanta här är att det tidigare 
framkommet att denne inte har tillräckliga kunskaper för att bedöma tekniska 
säkerhetslösningar.) 
 
14. Har du någonsin stött på problem med tjänsten/tjänsterna? Beskriv problemet  
 
De flesta säger att det aldrig haft några problem med sina betalningstjänter. Två nämner 
dock att de upplevt att internetbanken legat nere och en av dem hade upprepade problem 
med kortköp där banken tappat kontakten med butikernas kortterminaler. 
 
15. På vilket sätt har den händelsen påverkat din upplevelse av tjänsten i sig? 
Den person som hade upplevt problem med kortbetalningar hade bytt bank (av annan 
anledning) men upplevde att den nya banken var säkrare.  
 
16. Om betalningstjänsten du använder skulle utvecklas till att omfatta fler tjänster 
vad skulle vara viktigt för att du inte ska tappa förtroendet? 
 
För att vidareutveckla tjänster och ändå bibehålla trovärdigheten är det viktigt att de nya 
tjänsterna överensstämmer med verksamheten. Det får heller inte bli för mycket olika 
tjänster eller för krångligt. Det upplevs negativt för trovärdigheten om en tjänst som 
tidigare varit kostnadsfri börjar kosta pengar. 
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17. Titta på webbsidor - show and tell 
WyWallet  -  >   SEQR     - >       Peters buss       - >      Swish 

 
Av de fyra webbplatser som hade valts ut för show and tell, var tre relativt likvärdiga vad 
gäller genomarbetad design och typ av tjänster, medan en var mycket annorlunda. Man 
kan till och med säga att den hade en mycket dålig design. Det visade sig också att vad 
man tyckte om de olika likvärdiga webbplatserna handlade mycket om personligt tycke 
och smak. Många kommenterade att de upplevde bildspel som störande och negativt. En 
av dessa tre webbplatser hade en design med innehåll placerade i olika rutor om man 
scrollade nedåt i gränssnittet. Denna design upplevdes rörig och svåröverskådlig av 
många. Alla var överens om att den dåligt designade webbplatsen var just dålig. Det 
märktes också att respondenterna fick lättare för att förklara vad de tidigare svarat under 
intervjun när de fick en dålig sida att titta på. Här kunde de visa hur viktigt det var med val 
av bilder och färger. De kunde också förklara på vilket sätt olika element upplevdes 
amatörmässiga, såsom dålig balans i layout samt ogenomtänkta typsnitt. 
 
18. Utifrån det du sett på webbplatserna, är det någon eller några du tycker känns 
mer eller mindre trovärdiga? Vilken/vilka? Motivera 
 
Den dåliga webbplatsen upplevdes oseriös. Ingen ville beställa något från den 
webbplatsen. Eftersom flera respondenter hade swish ansåg de att den kändes mer 
trovärdig, men de uttryckte samtidigt att detta säkert berodde på att de faktiskt kände till 
swish. I övrigt verkar tycke och smak kring färg, bilder och layout avgöra hur man 
rangordnar trovärdighet. 
 
19. Kan du komma ihåg en app el webbplats som var bra men sen blev dålig? Kan 
du ge ett exempel? Vad gjorde den dålig? 
 
faktorer som uppfattas som försämrande är att funktionerna blir långsamma, att 
gränssnittet blir rörigt och svårt att hitta i, att funktionerna försämras utifrån användarens 
behov. Är man van vid ett grännsnitt kan en förändring upplevas som en försämring tills 
man vant sig vid det nya. Att plötsligt få massa reklam och erbjudanden kan också 
uppfattas negativt.   
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Bilaga 9 Resultat observationer (Show and tell)  
 
Wywallet: 

Ser oseriöst ut, färgerna är för mörka, känns lite som spotify och inte något som har med 
betalningar att göra. Texten ser ganska bra ut, jag gillar inte bilderna men jag vet inte 
varför. 
 
Tycker att den är lite för mörk, det är mycket saker överallt, det är för rörigt för mig. Jag 
förstår inte riktigt vad det är för tjänst? Texten är svår att läsa för mig, det blir svårt att 
läsa med den där bakgrunden bakom texten. Bilderna ser väl ut som vanliga bilder, tänker 
inte så mycket på sånt tror jag. 
 
Det första jag tittar på är ju hur det funkar, vad det är. Det är inte någonting som jag skulle 
använda iallafall. Det räcker med att man läser “Välj om du vill betala med kontokort eller 
faktura”, varför ska jag ha en app för det? Så tänker jag. Färgerna ser väl ganska trevliga 
ut, men inget speciellt direkt. Det känns som att det är väldigt mycket information direkt. 
Bilderna tycker jag varken eller om. Jag tycker layouten är sådär, när jag går in på 
webbplats så vill jag ha information om vad det här är på en gång, sen vill jag klicka mig 
vidare. Men här måste jag klicka mig vidare för att läsa om vad det är och hur det 
fungerar. 
 
Jag funderar inte så mycket på hur saker ser ut, den här ser väl okej ut. Jag kollar ju alltid 
vad andra har sagt om en tjänst eller sida innan. Den här ser ganska trovärdig ut tycker jag, 
men jag skulle fortfarande kolla upp det här innan. Här står det ju att det är 
mobiloperatörerna som står bakom, men det där kan ju vem som helst skriva.  
 
Ung sida med bilderna känns som attraherar unga 
Färgerna är rätt snyggt med det gröna känns friskt och tilltalande appellerar också till alla 
nationaliteter (bilderna) Texterna ser ut som telia. Känns lättläst och det gillar jag.  
Layouten känns lättläst. Jag tycker om när det finns rubriker. 
 
jag vet ju att det är som med mobilt BankID att man kan betala  och skicka pengar med 
mobilen. den här har ju mer färg än Swish men det är ok, det är fortfarande inte för 
mycket färg. Den ser välstrukturerad ut. Bilderna ser man ju att det handlar om mobila köp 
och visar att man kan nå sina barn antagligen att man skickar lite pengar och så 
 
Ser ju... den är inte tråkig och det är inte för mycket starka färger och blinkande sådär. Det 
får inte störa. Och det är tydligt med menyn här uppe. Texten talar ju om hur man går 
tillväga och ser ganska lätt ut 
 
grön, jag har hört talas om det fast jag vet inte vad det är. Lite boring där texten är kanske 
men du vet… äh jag kan inte sånt där. Jag vet inte vad sidan syftar till. Det står ju att man 
ska betala med mobilen men jag förstår inte det med bilderna. Du kan rädda liv.  Nu ser 
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jag att det går till Läkare utan gränser. (Layouten) ja, jag gillar inte när det skiftar, det blir 
lite bökigt i det här bildsp… men det var inte så många bilder i och för sig (syftar på 
bildspel), men nä, jag gillar inte det. (Vad tycker du om texten?) Den är svår att läsa för 
mig som har ledsyn, rubrikerna förstår jag ju. Enkelt och rent. Men den andra texten är för 
liten för mig 
 

SEQR: 

Ser mycket bättre ut än wywallet, stilrent, man får ganska snabbt en bra överblick gillar att 
det är ljusa färger, den blåa färgen var fin. Bilderna är kanske inte jättefina men de funkar 
ändå. Jag gillar att det är mer “uppspaltat” man får en bättre överblick.  
 
Den här var bättre, det är bra med dem cirklarna på första sidan så man snabbt kan få en 
bra överblick. Den känns mer seriös än den andra (Wywallet). Texten är lättare att läsa här 
än på den andra sidan.  
 
Den känns på något vis väldigt lik den förra, även om färgerna är annorlunda. Färgerna är 
ganska neutrala. Den här har det jag saknade på den förra, man får en introduktionen på en 
gång. Layouten känns logisk, det känns som att jag lätt hittar runt på sidan. 
 
Den här känns renare och finare än den andra (Wywallet) väldigt bra uppdelat, och steg 
för steg här var väldigt bra det gillar jag. 
 
Black grön färg tilltalar mig inte. känns kall. Textens utformning jag tycker inte är så bra. 
Måste ju scrolla ner för att komma till de små bollarna med bilder och rubriker. (Ser inte 
headermenyn först). 
 
den känns välgjord också olika information under olika menyer i cirklarna med bilderna, 
det är bra färger för det är inga starka färger. 
 
var inte lika tydlig för headermenyn ligger där i det vita. Den är lite tråkigare för den är ju 
ganska vit men den är kanske inte lika tydlig som den andra (Jag observerar att sidan ser 
annorlunda ut och kommer på att den är i Explorer) (I chrome) är designen mer modern 
och det kändes som om menyn kom fram mer. Den är mycket snyggare nu. 
 
Här är det tydligare vad de syftar på med bilden som är det första man ser. det är den man 
tittar på först. (Varför är den tydligare?) Det är bara en text och sen är bilden still. Sen är 
texten rätt svår att se. (Men om du haft glasögonen på dig?) Ja, då hade jag sett förstås. 
Men om jag ska ta på mig glasögonen för att läsa den här texten så är ju det här det 
viktigaste (pekar på bilden överst). För att göra mig intresserad. 
 

Peters buss: 
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Otroligt oseriöst, skulle aldrig köpa eller beställa något därifrån. Både text, färger, bilder 
och alltihop ser oseriöst ut.  
 
Men vad är det här för sida, är den på riktigt? Nej här skulle jag aldrig köpa eller beställa 
något. Det känns som att det är någon som försöker lura folk? 
 
Den här går ju bort, min första tanke är att det är oseriöst, ser ut som lurendrejeri. Det 
finns liksom inget specifikt som är särskilt dåligt, allt är lika dåligt, både text, färger och 
alltihop. 
 
Å gud. det är precis det jag menar som gör mig alldeles nervös. En sån här sida skulla jag 
aldrig gå in och handla på. det är rörigt och det är fonter och det är bilder och det är olika 
bilder och det är in och ut så jag blir alldeles nervös så jag bara “Vad VILL ni för 
någonting?!” Det ser ut som nån har byggt som är 10 år. Och sen broschyr med stort B? 
Peters buss kan köra nån annan. No Peters buss i mitt liv. 
 
Peters buss var ju inte lika bra. den ser väldigt oproffsigt gjord ut. Det är mycket färger 
och menyn ser inte proffsig ut. och dom alltså själva bakgrunden är nån bild med nåt 
konstigt mönster. den ser inte bra ut. (Går till bokningsformuläret) Ja nej… det är för 
kantigt och för mycket färger och typsnittet är liksom någon standardvariant, typ om du 
öppnar ett dokument i word och så kör man bara på det som kommer upp. de andra hade 
mer genomtänkta typsnitt och har säkert använt sig av några som vet hur man skapar en 
hemsida. Här känns det som om några har suttit inne på på Peters buss och gjort i nån 
webbsidaskapare 
 
Peters Buss skrattar… den här ser ju inte lika… den här har ju Bengt 72 suttit hemma och 
gjort själv? Det är för mycket färger och den är inte så tydlig. Den är inte så snygg. Men 
vad är det dom vill? Att man ska åka med dom till allt det där? Nej jag skulle nog välja ett 
annat företag om jag skulle åka till Tallin. 
 
Peters Buss - skrattar. Det här ser ut som en sån där resebyrå som ska ner till Österrike på 
80-talet med bussresor och det var det säkert förmodligen också och samma hemsida 
fortfarande. (Såg dom ut så här när du åkte ner på skidresor?) Mm det gjorde dom. (Vad 
tycker du om färgerna?) Här är det ingen ordning alls, det är det ju inte. (Bilderna?) Ja, 
vilka bilder? (Det är ju ganska många bilder?) Ja, skrattar, fan. (Är det därför du säger 
vilka bilder?) Jag det är ju alldeles för många, överallt. Oj! Det går att klicka… få se… ja 
nu blev jag ju ännu mer sugen på att åka till Pärnu. (Blev du det?) Nej, det här är ju bara 
skit. Jag skulle inte åka med dom här. Det är som att han sitter själv i en källare och 
knåpar.  
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Swish: 

Första sidan är för stökig, för mycket färger, saker som blinkar, någon video som ser helt 
irrelevant ut. Men den här sidan såg bättre ut (läs mer, swish ursprungliga startsida), det är 
bättre uppspaltat. Färgerna är väldigt fina också. Här känns det som att man kan få en 
bättre överblick än på startsidan. 
 
Först var det bra, men när jag scrollar ner då är det alldeles för mycket för mig. Jag blir 
lite förvirrad, vet inte vart jag ska klicka eller titta. Det är för mycket bilder, färger, det 
känns jätterörigt. Texten är iallafall ganska lätt att läsa, det är stor text på flera ställen, det 
gillar jag. Ser inte så bra alltid.  
 
Den känns väldigt rörig, jag har svårt att få en bra överblick. Lätt att förstå texterna trots 
att sidan i sig är rörig. Fina färger, den känns ganska bra, men hade hellre sluppit alla 
saker som ligger på första sidan, det är så mycket färger, rutor, bilder, filmer. 
 
Den här gillar jag inte alls, jag struntar i hur många som har swish om det inte fungerar bra 
så spelar det ju ingen roll hur många som har tjänsten idag. Den här är för plottrig, för 
mycket onödigt. Jag vill ha steg för steg så jag kan läsa om varje steg och hur det fungerar. 
Det här känns lite stressigt med saker som bläddrar, färger överallt och massa bilder. 
 
Kall färg jag tycker inte om den typen av färger den är för grå. Det är fortfarande så att jag 
vill gärna se tydligt här uppe (headermeny) inte behöva gå in och leta runt här nere det 
tycker jag är jobbigare. För om jag kan gå in här uppe först (header) på (någon relevant 
rubrik) då kan jag sen leta runt där nere för då vet jag ju att jag är typ rätt. Men ska jag 
behöva scrolla för att ens hitta… det värst är när det är så här “Kontakta oss sidan 947 och 
jag behöver scrolla jättelångt ner, det går bort”  
(Jag visar menysymbolen) där är någon form av meny. Ja den hittar man ju efter en liten 
stund säkert. Är man mycket ute (på internet) så hittar man den säkert på en gång. Sen 
handlar det ju om att vänja sin sida också förstås. 
 
Enkelt du ser på typsnittet att det är annorlunda det ser mer proffsigt ut, de visar hur 
många som skaffat swish och det bli lite mer färger. Layouten är ändå rätt tydlig och det 
finns liksom presenterat del för del. Det är mycket saker som rör sig och ögat dras ju till 
det och då kan jag bli lockad att titta på just det som presenteras i den rutan. Det blir lite 
jobbigt efter ett tag men om man vet vad man är ute och söker efter och man hittar det 
relativt snabbt så kan man nog undvika det som rör sig. Om man klickar på en ruta så 
kommer man antagligen bara till en annan sida för att läsa om det och då… ja (klickar på 
en ruta) Ja precis den här ser bra ut med en bild och sen så lite finare typsnitt i gen och sen 
är den skriven som en artikel ska vara skriven med rubrik, ingress och brödtext 
 
Swish (Ser helt annorlunda ut i Explorer så vi tittar i Chrome istället). Den är ju rolig men 
samtidigt blir lite stökigt med alla olika fyrkanter jag. den stora bilden gör ju att det först 
känns enkelt och tydligt. Men jag kanske är lite tråkig för jag vill ha det mer strukturerat 
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och i nån form av följd. Man få ju leta lite överallt för att hitta och iofs hör ju inte delarna 
ihop men man kanske måste vara inne lite längre på sidan för att hitta och förstå. Men den 
är ju inte tråkigt och jag tycker det är bra att det finns bilder blandat med text. 
 
Get swish - är ju bättre. (Bättre än Peter Buss?) Ja, men bättre än de andra 
betalningslösningarna också. Här avgör jag om jag är intresseras, det är ingen mer text, 
men om jag vill läsa mer då börjar jag klicka mig vidare, men med de förra så ska man ja, 
jag vet inte. Jag tycker den här är bättre bara. (Visar nedåt i gränssnittet) Men det är väl ok 
när jag valt att läsa mer… eller, den här var också ganska rörig (med alla rutorna).  Det 
borde vara färre rutor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


