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Abstract 
Increasing collection of user data in society raises issues of trust. How much information are 
we really prepared to share and what makes some services better than others in trust-
building? Trust has been identified as necessary in vulnerable situations where risk is 
present, and many studies have highlighted the importance of trust on the web. For 
companies and organizations that collect sensitive user data, it becomes particularly 
important to build trust with their users. Mobile devices have characteristics that create both 
opportunities and challenges for user experience design. This study intends to find out how 
these influence design work from a trust perspective, and finally, how to build trust on mobile 
devices. Through qualitative interviews, the study has examined experiences of design work 
where sensitive user data has been involved. The results of the study show five themes, all of 
which are essential for building trust on mobile devices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Johan Bodén för hans stora engagemang och 
uppmuntran under arbetet. Jag vill även tacka de respondenter som deltagit i studien. 
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1. Inledning 

Vi lever idag i ett digitaliserat samhälle där internet och mobiltelefoner har blivit en del av vår 
vardag. I Sverige hade i princip alla tillgång till internet i sitt hem 2017, och det vanligaste 
sättet att använda internet dagligen var via sin mobiltelefon (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 
2017). Mobiltelefoner har gått från att främst användas som ett kommunikationsverktyg, till 
att bli ett ”smart” redskap med många olika användningsområden. Vi har idag ett relativt nytt 
köpbeteende, där nio av tio svenskar köper varor eller tjänster via nätet och de flesta gör sina 
bankärenden på internet (IIS, 2017). I åldrarna upp till 45 år är det över 90% av befolkningen 
som använder internet i mobilen dagligen, och sett till hela befolkningen är just mobiltelefonen 
det vanligaste sättet att nå internet dagligen (IIS, 2017).  

Att en så stor del av befolkningen använder internet innebär att en digital närvaro är 
väsentlig för att företag och organisationer ska nå ut till sina målgrupper. Med den stora 
konkurrens som råder på internet blir det viktigt att erbjuda användarna en god 
användarupplevelse. För att förbättra användarnas upplevelse kan webbplatser och tjänster 
samla data om sina användare, vilket exempelvis möjliggör för en webbplats att komma ihåg 
en användare från tidigare besök, och därefter anpassa upplevelsen efter individen (Chaffey & 
Ellis-Chadwick, 2016). Samtidigt som många svenskar ser den ökande insamlingen och 
användningen av personlig information i samhället som positiv, ökar andelen som är oroliga 
för att ens information används i syften man inte är bekväm med (Insight Intelligence, 2016). 
Vilken inställning man har till att dela med sig av sin information handlar dels om vilken typ 
av information det är, hur den samlas in, i vilket syfte samt vem det är som samlar in 
informationen (Insight Intelligence, 2016). Innan en webbplats kräver information av 
användaren förklarar Sherwin (2016) att webbplatsen måste uppfylla användares 
grundläggande behov av tillit, och beskriver följande exempel;  
 

”[…] föreställ dig att du frågar en främling på gatan om allt större tjänster. Vilka steg 
skulle du behöva gå igenom för att övervinna initial skepsis och bygga tillit innan du 
begär kontaktinformation eller pengar? Hoppa över dessa steg och personen kommer gå 
iväg — eller, på webben, lämna webbplatsen och försöka någon annanstans.”  
 

Webbplatsens önskemål och användarens förtroendebehov måste ligga i jämvikt. Ju mer 
personlig information en webbplats begär, desto mer tillit måste användaren ha för att känna 
sig trygg att fortsätta interaktionen menar Sherwin (2016). Tillit är en viktig faktor som kan 
påverka webbplatsers framgång (Corritore, Kracher & Wiedenbeck, 2003), och för 
organisationer och företag som hanterar känslig information om användare blir det extra 
viktigt att bygga en tillit hos användaren.  

Design för användarupplevelse på mobila enheter innebär både möjligheter och 
utmaningar. Hur och vart vi använder våra smartphones, samt deras fysiska storlek är faktorer 
som påverkar användarupplevelsen och därmed designarbetet (Budiu, 2015). Detta väcker 
frågor kring hur de mobila enheternas egenskaper påverkar designarbetet ur ett 
tillitsperspektiv, och slutligen hur man egentligen kan bygga tillit på mobila enheter. För att få 
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kunskap om detta är det värdefullt att undersöka upplevelser och erfarenheter kring 
designarbete där känslig användardata är involverad.  

1.1 Syfte  
Studiens syfte är att undersöka de erfarenheter som finns inom design för användarupplevelse 
ur ett tillitsperspektiv för att hitta tillvägagångssätt samt generera kunskap kring design för 
tillit på mobila enheter.   

1.2 Problemformulering och frågeställning 
Design för tillit har studerats inom många olika områden. Ett flertal studier behandlar ämnet 
i relation till webben, men desto färre undersöker design för tillit på mobila enheter. Vidare 
studeras tillit oftast ur ett användarperspektiv, men jag vill undersöka hur designers som 
arbetar mot företag som hanterar känslig användardata förhåller sig till tillit, samt vad de har 
för erfarenheter och upplevelser av design ur ett tillitsperspektiv. 

Den huvudsakliga frågeställningen för arbetet lyder enligt följande: Vad krävs för att 
bygga tillit på mobila enheter? 

1.3 Avgränsningar 
I arbetet har jag valt att undersöka tillit genom att titta på arbetserfarenheter inom 
webbdesign. Jag har valt att involvera tre olika lokala företag/arbetsplatser i studien. Samtliga 
är etablerade och erfarna inom designarbete för webb på mobila enheter. Gemensamt är även 
att alla arbetar mot företag som hanterar känslig data om sina användare. 

2. Relaterad forskning 

2.1 Tillit och trovärdighet 
Tillit har studerats inom flera olika forskningsområden, men inom varje disciplin har man en 
egen förståelse för konceptet och olika sätt att operationalisera det (Wang & Emurian, 2005). 
Tillit är ett komplext och abstrakt koncept, vilket bidrar till svårigheter att definiera begreppet 
och identifiera de element som konstruerar det (Wang & Emurian, 2005). I litteraturen finns 
flera olika definitioner, och begreppet byts ofta ut mot relaterade koncept så som trovärdighet, 
tillförlitlighet eller förtroende.  

Fogg & Tseng (1999) hävdar att i princip all trovärdighetsforskning beskriver trovärdighet 
som en upplevd kvalitet som består av flera olika dimensioner, och därmed kretsar 
diskussioner om trovärdighet alltid kring den uppfattade trovärdigheten. Vidare menar de att 
trovärdighetsuppfattningar är resultat från simultan utvärdering av flera dimensioner, och 
trots att det varierar i litteraturen hur många dimensioner som bidrar till utvärdering av 
trovärdighet, identifieras tillförlitlighet och expertis som två viktiga komponenter. Vid 
bedömning av trovärdighet utvärderar en person alltså både tillförlitlighet och kompetens för 
att nå en övergripande trovärdighetsbedömning (Fogg & Tseng, 1999).  

Utifrån studier av tillit inom flera olika discipliner identifierade Wang & Emurian (2005) 
fyra egenskaper som generellt observerats av forskare; 
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1. Tillit innefattar en relation mellan två parter; en part som förlitar sig ”trustor”, och en 
part som förlitas på ”trustee”.  

2. Sårbarhet. Enbart i en osäker och riskfylld miljö behövs tillit.  
3. Tillit leder till handlingar, som ofta är risktagande beteenden. 
4. Tillit är något subjektivt som påverkas av individuella skillnader och situationsfaktorer.  

 
Tillit är något som kan formas under en längre tid, och Egger (2001) menar att det finns två 
typer av tillit som bör särskiljas. Initial tillit hänvisar till en ny situation där exempelvis en 
potentiell kund bedömer tillförlitligheten hos en handlare baserat på information från tredje 
part och indikationer på ytan, ”surface cues”. Den andra typen beskriver Egger (2001) som 
tillit baserad på den direkta upplevelsen och förutsätter exempelvis en första transaktion följt 
av en utvärdering av resultatet, vilket påverkar förhållandet på lång sikt.  

2.2 Tillit på webben 
I samband med den ökade användningen av internet som ett verktyg inom företagande har 
vikten av att bygga tillit på webben studerats flitigt, och flera studier beskriver tillit som en 
nyckelfaktor för framgång i onlinemiljön (Corritore et al., 2003). Många av de insikter som 
gjorts om tillit offline kan appliceras på en onlinemiljö eftersom offline- och onlinesituationer 
har mycket gemensamt menar Corritore et al. (2003). Utbyte beskriver de som en uppenbar 
likhet där faktorer så som risk, rädsla, komplexitet och kostnader begränsar utbytet i både 
offline- och onlinemiljöer. Utbytet förbättras däremot genom samarbete och samordning. 
Vidare menar de att eftersom tillit kan mildra risk, rädsla och komplexitet i offline-miljön, så 
är det troligt att det kan göra detsamma i online-miljön.  

Tillit och risk beskrivs som nära relaterade i många studier om tillit på webben (Jarvenpaa, 
Tractinsky & Vitale 2000, Corritore et al. 2003, Wang & Emurian 2005, Corbitt, Thanasankit 
& Yi, 2003). Corritore et al. (2003) menar att om en användare har stor tillit till en webbplats, 
uppfattar denne en lägre risk att interagera med webbplatsen. Att bygga tillit inom e-handel är 
svårt på grund av aspekter kring säkerheten. Kunder kan känna en osäkerhet kring att utföra 
affärsaktiviteter utan observation av andra, personlig interaktion samt förmågan att ta på och 
inspektera produkter (Shao Yeh & Li, 2009). Internet kan vara en osäker miljö där användare 
ofta är omedvetna om de risker och konsekvenser som kan ske vid transaktioner online eller 
besök av webbsidor (Wang & Emurian, 2005). Om en konsument har tillit gentemot en 
handlare minskar den upplevda risken, och därmed blir tillit nödvändigt för att göra en 
transaktion möjlig när det finns risk inblandat (Jarvenpaa et al., 2000).  

Corbitt et al. (2003) resonerar att en framgångsrik e-handels webbsida kan påverka 
konsumenternas tillit och sänka deras riskuppfattning genom marknadsaktiviteter och 
tekniska förbättringar. Utseendet, funktionaliteten och servicekvalitén menar Corbitt et al. 
(2003), är ett direkt resultat av den tekniska designen, som backas upp av marknadsförings- 
och affärsstrategier.  

Studier om tillit inom m-commerce (mobilhandel) har visat att det finns några ytterligare 
utmaningar att ta i beräkning vid design för tillit på mobila enheter. En mobil plattform 
begränsas av gränssnittsdesign, kommunikationshastighet och fysisk kapacitet (Shao Yeh & Li, 
2009). Kunderna är begränsade av dessa faktorer när de gör affärstransaktioner, och detta 
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sätter mobilleverantörer i en ofördelaktig position. För dem är processen att bygga förtroende 
komplex och beroende av väl utformade webbplatser (Li & Yeh, 2010). Den mobila miljön 
måste få användarna intresserade till fortsatt användning innan de blir uttråkade, och det är 
därför viktigt på det mobila internet att tillhandahålla en interaktiv och anpassad mobilmiljö 
för användarna, särskilt vid första användningen (Shao Yeh & Li, 2009). Vidare visade Shao 
Yeh & Lis (2009) studie att serviceåterkoppling är avgörande på den mobila webben, särskilt 
inom handel, eftersom kunderna behöver ett snabbt svar från leverantören när de stöter på 
problem.  

Li & Yeh (2010) upptäckte i deras studie att designestetik, uppfattad användbarhet, 
användarvänlighet och anpassning hade starkt inflytande på m-trust. Deras resultat visade att 
en blandning av anpassningsbara, användbara och tilltalade element på en mobil webbplats 
kan kommunicera med kunder och få deras förtroende.  

2.2.1 Användarutvärdering  
Många studier har undersökt hur användare utvärderar en webbplats tillförlitlighet. Robins & 
Holmes (2008) fann att det första intrycket är viktigt för att locka besökare till en webbplats. 
När en person öppnar en webbsida görs ett första intryck på några få sekunder, och de fann att 
huruvida besökaren stannar kvar på webbplatsen eller går vidare bland annat beror på 
sidestetiken och användarens uppfattning om webbplatsens trovärdighet. Om en webbplats 
uppfattas som opålitlig och icke trovärdig, är det osannolikt att den kommer användas, menar 
Robins & Holmes (2008). Eftersom webben är ett visuellt medium uppfattas de första 
trovärdighetsindikationerna väldigt snabbt. Innan någon läsning eller andra kognitiva 
processer äger rum, har undermedvetna bedömningar baserade på visuella designelement 
redan gjorts, menar Robins & Holmes (2008).  

Fogg, Soohoo, Danielson, Marable, Stanford & Tauber (2003) analyserade 2684 användares 
upplevelser av trovärdighet på webbplatser och kom fram till några egenskaper som var 
betydelsefulla när människor utvärderar trovärdighet och tillit. Resultaten visade att de 
visuella aspekterna, så som layout, typografi, bilder och färger på en webbplats hade signifikant 
betydelse för hur användarna bedömde trovärdighet. Resultaten i studien indikerade även att 
strukturen på webbplatsens information, hur informationen passade ihop, om den ansågs 
användbar samt tonen i det skrivna språket påverkade huruvida webbplatsen ansågs 
tillförlitlig eller ej.  

Andra faktorer som kommenterades av deltagarna i studien var svårigheter kring 
navigationen på webbplatsen. Webbplatser som var lätta att navigera för att hitta det 
deltagarna var intresserade av, bedömdes som mer trovärdiga. Funktionaliteten 
kommenterades främst på ett negativt sätt av deltagarna, då användarna bedömde 
tillförlitligheten negativt om webbplatsen låg nere, länkar inte fungerade eller sökfunktioner 
inte var hjälpsamma.  

Webbplatsens rykte eller varumärke var ytterligare några faktorer som kommenterades. 
Deltagarna i studien ansåg att huruvida de kände igen företaget eller inte samt dess rykte, 
påverkade tillförlitligheten. Vidare var den upplevda relationen mellan företaget och 
användaren, hur organisationen behandlade dem, en faktor som några deltagare nämnde. 

I studien upptäcktes att människor bedömer olika saker beroende på vilken typ av 
webbplats det är, vilket innebär att innehåll är en viktig del. På webbplatser som involverade 
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e-handel kommenterades varumärkesigenkänning och rykte oftare, medan deltagarna till 
större utsträckning kommenterade problem kring kundservicen på resesajter. 

2.2.2 Designprinciper 
Ett antal studier har presenterat förslag på designprinciper och modeller för tillit online.  

Egger (2001) presenterade tidigt en modell för tillit inom elektronisk handel, MOTEC, som 
består av fyra olika dimensioner; före interaktions-filter, gränssnittsegenskaper, 
informationsinnehåll och relationshantering. Utifrån denna presenterades tre typer av 
designprinciper; 
 

• Tillförlitlighet kan kommuniceras innan användare har besökt webbplatsen (branding) 
• Tillförlitlighet kan kommuniceras under online-interaktionen (UI & UX-design) 
• Tillförlitlighet kan kommuniceras efter online-interaktionen (kundtjänst, uppföljning) 

 
Egger (2001) menar att kulturella faktorer, användarens tekniska kunskap och attityd mot e-
handel kan påverka en kunds tillit till en online-verksamhet redan innan någon interaktion har 
ägt rum. Det är därmed viktigt att lära känna kunderna, identifiera företagets målgrupper och 
vara uppmärksam på faktorer så som ålder, kön, kulturell bakgrund samt personlighetsdrag. 
Även kundernas tidigare erfarenheter av en specifik industri eller ett specifikt företag kan 
påverka tilliten. Egger (2001) anser att man bör undersöka användares attityd mot industrin 
eller varumärket, identifiera upplevda risker som användare associerar med industrin samt ta 
reda på deras uppfattning av varumärket när det kommer till kvalitet och förväntningar.  

Under interaktionen beskriver Egger (2001) gränssnittsegenskaper som indikationer på 
ytan som formar det första intrycket av en webbplats. Gränssnittets dragningskraft när det 
kommer till grafisk design och layout, kan direkt påverka acceptans och användning av 
systemet. Egger (2001) menar att varumärket är en viktig del, och föreslår bland annat att 
företag som är välkända offline bör överföra varumärkesattribut så som färgschema, stilguide 
etcetera till webbplatsen och se till att alla kanaler ser likadana ut.  Vidare anser Egger (2001) 
att man bör möta, eller överträffa, människors förväntningar kring webbplatsens utseende, 
funktionalitet och ”look-and-feel”. Vid utforskning av en webbplats menar Egger (2001) att 
hur lätt och effektivt användaren får tillgång till relevant information påverkar hur mycket de 
känner sig i kontroll av webbplatsen. Faktorer som spelar in är arkitekturen i informationen, 
igenkänning av metaforer och insyn i terminologin. Bekräftelse av åtgärder, 
processåterkoppling och konstruktiva felmeddelanden hjälper användare känna att de har 
kontroll över systemet.   

Dimensionen informationsinnehåll beskriver Egger (2001) som en utredning av företagets 
kompetens och associerad risk vid en potentiell transaktion. Vid besök av en webbplats 
utvärderar användarna trovärdigheten av informationen och bedömer företagets kompetens 
utifrån det. Orimliga eller vilseledande påståenden kan få företaget att framstå som opålitligt, 
medan funktioner så som jämförelser med konkurrerande produkter kan uppfattas som tecken 
på ärlighet och kompetens. Egger (2001) föreslår att det är viktigt att presentera företagets 
bakgrund, filosofi och kontaktinformation så att användaren tydligt kan göra en bedömning av 
avsändaren. Upplevd risk vid en potentiell transaktion kan minska genom att tydliggöra de 
åtgärder som tas för att säkra att data överförs, bearbetas och lagras säkert samt informera 
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användaren om att de är på en säker sida och erbjuda flera betalningsalternativ. Egger (2001) 
menar vidare att det är viktigt att användare kan vara i kontroll av sin data. Detta kan erbjudas 
genom att man ger en överblick av den krävda informationen, motivering kring varför till synes 
irrelevant information behövs, samt erbjuder enkla sätt för användaren att komma åt och 
ändra sin data. 

Egger (2001) menar även att relationshantering är en viktig dimension, där kundtjänst och 
uppföljning är sätt att kommunicera tillförlitlighet efter interaktionen.  

Utifrån tre års studier av trovärdighet på webben skapade Fogg (2002) några mer specifika 
riktlinjer för design av trovärdiga webbplatser; 
 

• Gör det enkelt att verifiera informationen på din webbplats.  
• Visa att det finns ett riktigt företag eller en organisation bakom webbplatsen. 
• Belys expertisen i organisationen/företaget och innehållet, servicen etc. som erbjuds.  
• Visa att det finns ärliga och trovärdiga människor bakom webbplatsen. 
• Gör det lätt att ta kontakt med organisationen/företaget bakom webbplatsen. 
• Designa webbplatsen så att den ser professionell ut och passar dess syfte.  
• Gör webbplatsen lätt att använda och användbar. 
• Uppdatera innehållet på webbplatsen ofta. 
• Var sparsam med reklam och erbjudanden etc.  
• Undvik fel av alla slag, oavsett hur små de är.  

 
Wang & Emurian presenterade (2005) ett ramverk för att öka tillit online genom 
gränssnittsdesign. Ramverket innehöll förtroende-framkallande gränssnittsdesignfunktioner 
och designegenskaperna delades in i fyra dimensioner; grafisk design, strukturdesign, 
innehållsdesign och social-cue design. Den grafiska design-dimensionen refererade till 
grafiska element som formar kunders första intryck, så som användning av färger och bilder. 
Strukturdesign definierar den övergripande organiseringen och tillgängligheten av den visade 
informationen på webbplatsen. Innehållsdesign avser de informationskomponenter som kan 
ingå på webbplatsen, så som text eller grafiska komponenter. Social-cue design innebär 
inbäddning av sociala signaler, så som face-to-face interaktion och social närvaro, till 
webbgränssnittet genom olika kommunikationsmedier.  

2.3 Användarupplevelse 
Som Garrett (2011) beskriver, är användarupplevelse den upplevelse som en produkt skapar 
för människorna som använder produkten i den riktiga världen. Det handlar alltså om hur 
interaktionen med produkten upplevs av användaren. Nielsen & Normans (2018) definition av 
användarupplevelse är att den omfattar alla aspekter av slutanvändarens interaktion med 
företaget, dess tjänster och dess produkter.  

Känslor är en central del i alla mänskliga upplevelser och en väsentlig del i interaktionen 
mellan användare och produkt, och användarupplevelsen. Ur designsynpunkt utgör känslor 
det gap som finns mellan människor och produkter, och påverkar hur vi planerar att interagera 
med produkter, hur vi faktiskt interagerar med dem, och de uppfattningar och resultat som 
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omger dessa interaktioner (Forlizzi & Battarbee, 2004). När vi besöker en webbplats för första 
gången, menar Egger (2001) att vår första reaktion troligen kommer vara känslomässig.  

När man studerar användarupplevelse skiljer man på tre typer av användarupplevelse; 
uppleva, upplevelse och sam-upplevelse (Forlizzi & Battarbee, 2004). Att uppleva något är det 
vi gör varje dag och syftar på en händelse, exempelvis ett första möte med en app. En 
upplevelse är något individuellt som kan namnges och har en början och ett slut. Man talar 
alltså om ett helt händelseförlopp, exempelvis upplevelsen av ett spel från början till slut. Sam-
upplevelsen avser användarupplevelse i sociala kontexter och denna typ sker när upplevelse 
skapas tillsammans, eller delas med andra. Sam-upplevelsen visar hur de upplevelser en 
individ har och de tolkningar som görs av dem påverkas av andras fysiska eller virtuella 
närvaro (Forlizzi & Battarbee, 2004).   

2.3.1 Design för användarupplevelse 
Eftersom en upplevelse är subjektiv och påverkas av omkringliggande faktorer och tidigare 
erfarenheter kan man aldrig designa en användarupplevelse, utan bara designa för en 
användarupplevelse (Preece, Sharp & Rogers, 2015). Vid design av interaktiva produkter finns 
det flera olika aspekter av användarupplevelsen att ta i beräkning. Preece et al. (2015) beskriver 
att användbarheten, funktionaliteten, estetiken, innehållet, ”look and feel” och den sensuella 
och emotionella lockelsen har central betydelse. 

För att uppnå en högkvalitativ användarupplevelse i ett företags erbjudanden, beskriver 
Nielsen & Norman (2018) att det måste finnas en sömlös sammanslagning av tjänster inom 
flera discipliner inklusive marknadsföring, teknik, grafisk och industriell design samt 
gränssnittsdesign.   

Att designa för en bra användarupplevelse på mobila enheter skiljer sig från design för 
stationära datorer. Nielsen (2017) menar att mobila enheter är en svagare 
användargränssnitts-plattform än stationära datorer i de flesta aspekter av användbarhet och 
speciellt när det kommer till skärmstorlek och textinmatning. Ju svagare plattformen är desto 
högre påverkan av användbarhet för att få en bra användarupplevelse. Även om 
användarupplevelsen vid användning av mobila enheter har förbättrats senaste åren, ligger 
den fortfarande efter den stationära datorn (Nielsen, 2017). Vid analys av en biljon besökare 
på över 4 500 e-handelsajter år 2017 hade 53% av besöken gjorts på stationära datorer, 40% 
på mobiltelefoner och 8% på surfplattor. Webbplatserna fick dock betydligt mindre intäkter 
från mobila enheter, bara 24% jämfört med de stationära datorerna som fick 67%. Nielsen 
(2017) menar att förhållandet mellan besök och intäkter är den viktigaste indikatorn på 
användarupplevelse-kvalitet, då det indikerar hur bra användarupplevelsen på respektive 
plattform var på att konvertera besök till pengar. Att mindre intäkter görs från mobila enheter 
trots stor trafik beror inte på att besökare via stationära datorer är rikare. Idag kan en ny 
smartphone kosta mer än en stationär dator. Nielsen (2017) menar att resultatet snarare beror 
på att mobila användare har en sämre användarupplevelse. 

Användarupplevelsen vid användning av mobiltelefoner påverkas av de styrkor och 
begränsningar som enheterna präglas av (Budiu, 2015). Mobila enheters storlek gör dem 
praktiska och bärbara, men jämfört med desktop- och laptopskärmar rymmer dem mycket 
mindre innehåll. Mobilanvändare måste uppnå en högre interaktionskostnad för att få tillgång 
till samma mängd information samt lita på deras kortsiktiga minne för att referera till 
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information som inte är synlig på skärmen, menar Budiu (2015). Därmed blir mobilt innehåll 
svårt att designa. När ett nytt designelement eller innehåll inkluderas på en mobilskärm, puttas 
något annat bort. Därför förklarar Budiu (2015) att man bör tänka på vad kostnaden blir för 
varje nytt element, och fundera på vad det betyder för användaren om man utelämnar ett 
element för att inkludera ett annat. Innehålls- och funktionsprioritering blir därmed en nyckel 
på de mobila enheterna.  

Majoriteten av mobilanvändarna ser enbart ett fönster i taget och kan inte arbeta med flera 
fönster eller appar samtidigt som på exempelvis en stationär dator. Detta innebär att designen 
behöver vara självförsörjande på så vis att alla mobila uppgifter ska vara enkla att slutföra i en 
enda app eller på en enda webbplats (Budiu, 2015). Användaren ska inte behöva lämna en 
webbplats eller app för att hitta information som krävs, men inte tillhandahålls.  

Att mobiltelefoner är bärbara och används i många olika kontexter och situationer innebär 
även att det är troligt att vi blir avbrutna i vår användning av enheten. Detta resulterar i att vår 
uppmärksamhet på en mobil enhet ofta blir uppdelad i korta sessioner. Korta mobila sessioner 
innebär att man måste designa för avbrott, genom att spara sammanhang och göra det enkelt 
för användare att återställa sammanhang och återuppta en avbruten uppgift (Budiu, 2015). 
Möjligheten att ångra något blir väldigt viktigt på en mobil enhet, då användningen av 
touchscreen och ett litet virtuellt tangentbord kan bidra till felstavningar och oavsiktliga tryck 
på skärmen (Budiu, 2015). 

Eftersom mobiler används i många olika typer av miljöer finns det kanske inte alltid bra 
uppkoppling till internet. För att försäkra att användaren kan slutföra sin uppgift i appen eller 
på webbplatsen bör man därför ha i åtanke att designa webbplatser som inte kräver för många 
och/eller för långa sidladdningar när nätverket inte fungerar (Budiu, 2015).  

Nielsens (1995) heuristiker är kända generella principer för interaktionsdesign som kan 
ligga till grund för en god användarupplevelse och användbarhet. Dessa presenteras nedan;  
 

• Synlig systemstatus: Systemet ska vara utformat på så vis att användaren blir 
informerad om vad som pågår genom tydlig återkoppling inom en rimlig tid. 
 

• Matchning mellan systemet och omvärlden: Systemet bör tala användarens språk, med 
ord, fraser och koncept som är familjära för användaren snarare än system-orienterade 
termer.  

 
• Användarkontroll och frihet: Ofta väljer användare systemfunktioner av misstag och 

behöver en tydligt markerad ”nödutgång” för att lämna ett oönskat tillstånd. 
Gränssnittet bör alltså vara utformat på så vis att användaren kan ångra och upprepa 
sina handlingar.  

 
• Konsekvent gränssnitt med standarder: Gränssnittets element bör följa en konsekvent 

standard. Användaren ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer eller 
uttryck betyder samma sak i olika delar av gränssnittet eller systemet.  
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• Förhindra fel: Ett bättre alternativ till att ha bra felmeddelanden är att ha en ”careful” 
design som förebygger att ett problem uppstår från första början.  

 
• Igenkänning istället för att komma ihåg: Minska användarens minnesbelastning 

genom att göra objekt, funktioner och alternativ synliga. Användaren ska inte behöva 
komma ihåg information från en sida till en annan. Instruktioner för användning av 
systemet bör vara synliga eller lättåtkomliga när dem behövs.  

 
• Flexibilitet och effektivt användande: Användningen av systemet bör vara flexibelt och 

effektivt för både ovana och expertanvändare. Användaren ska kunna anpassa 
gränssnittet till sig själv och sina arbetsuppgifter.  

 
• Estetisk och minimalistisk design: Dialogrutor och instruktioner bör inte innehålla 

information som är irrelevant till uppgiften eller ämnet. Varje extra informationsbit 
konkurrerar med relevant information.  

 
• Hjälp användare att identifiera, förstå och återhämta sig från fel: Felmeddelanden bör 

vara uttryckta i rent språk och inte koder, indikera det exakta problemet och 
konstruktivt föreslå en lösning. 

 
• Hjälp och dokumentation: Även om det är bättre om systemet kan användas utan 

dokumentation, kan det vara nödvändigt att erbjuda hjälp och dokumentation. All 
sådan information bör vara lätt att söka igenom, ha fokus på användarens uppgift, visa 
konkreta steg som ska utföras och inte vara för omfattande.  

3. Forskningsmetodik 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metoder som använts under arbetets gång.   

3.1 Metodval och tillvägagångssätt 
För att undersöka och besvara studiens forskningsfråga har kvalitativa metoder tillämpats. 
Kvantitativa undersökningar kretsar kring mätbara egenskaper och söker att besvara frågorna 
”hur mycket” och ”hur många” (Hartman, 2004). En kvalitativ metod producerar, till skillnad 
från en kvantitativ, en mängd detaljerad information om ett mindre antal personer och fall, 
vilket leder till en djupare förståelse av de fall och situationer som studeras (Patton, 2002). Ett 
kvalitativt tillvägagångssätt innebär att fokus läggs på respondenternas personliga 
erfarenheter och reflektioner, och utifrån studiens syfte och frågeställningar är därmed en 
kvalitativ metod att föredra.  

3.2 Metod för datainsamling 

Den metod som använts för datainsamling i studien är semi-strukturerade intervjuer. Patton 
(2002) menar att meningen med genomförandet av kvalitativa intervjuer är att låta oss träda 
in i en annan persons perspektiv; ” Kvalitativa intervjuer börjar med antagandet att andras 
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perspektiv är meningsfulla, kunskapsrika och möjliga att göra explicita. Vi intervjuar för att 
ta reda på hur andra tänker, för att samla deras historier.”. Kvalitativa intervjuer är en 
lämplig metod för att ta reda på människors erfarenheter, kunskaper och upplevelser, eftersom 
de genererar en mängd detaljerad information om ett mindre antal människor och fall.  

Semi-strukturerade intervjuer kännetecknas av en kontrollerad frihet, där intervjuaren kan 
ha en intervjuguide med frågor och ämnen som ska behandlas men har möjlighet att följa upp 
nya ämnen som uppstår och ställa följdfrågor under intervjun (Bariball & While, 1994). Detta 
gör att varje intervju kan anpassas efter informanten och ge denne utrymme att komma med 
nya perspektiv och utveckla sina svar, samtidigt som man försäkrar att samtliga intervjuer 
behandlar studiens kärnämne. I denna studie undersöktes respondenternas erfarenheter och 
kunskaper, vilket innebar att det var av vikt att kunna ställa följdfrågor och följa upp nya 
ämnen för att få en större inblick i respektive respondents upplevelser samt be om 
förtydligande kring processer och termer som var okända för mig. Intervjuguiden som 
användes i denna studie utformades utifrån den tidigare forskningen som presenterats.  

3.3 Urval 
För att få en övergripande bild av ämnet intervjuades tre respondenter från tre olika 
arbetsplatser som arbetar med webb och har jobbat mot kommuner, landsting, universitet och 
banker (Bilaga 8.1). Dessa valdes eftersom samtliga hanterar antingen känslig data eller 
transaktioner, vilket är av relevans då tidigare forskning inom tillit visar att tillit och risk är 
nära relaterat. Wang & Emurian (2005) samt Corritore et al. (2003) argumenterar för att tillit 
endast behövs i situationer med sårbarhet och risk. Urvalet motiveras som relevant eftersom 
studien ämnar undersöka de erfarenheter som finns inom design för användarupplevelse ur 
ett tillitsperspektiv, och ovan nämnda respondenter anses kunna ge en trovärdig 
representation av erfarenheter inom området.  

3.4 Etik 
Under datainsamlingen har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) presenterat för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. De 
fyra huvudkraven som eftersträvades var; informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att de som intervjuas ska informeras om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deltagande. Det innebär att det ska framgå att 
deltagande är frivilligt, att de uppgifter som samlas inte kommer användas till något annat 
syfte än för forskning samt att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 
innebär att deltagarna har rätt att själv bestämma över sin medverkan, och forskaren behöver 
deras samtycke att delta i undersökningen. Om någon av deltagarna vill avbryta sin medverkan 
mitt under intervjun ska det vara fritt för dem att göra det utan att det medför negativa följder. 
Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om medverkande skall vara konfidentiella och 
förvaras oåtkomligt för obehöriga. Alla uppgifter om deltagarna skall rapporteras på ett sätt 
som ej urskiljer enskilda individer. Nyttjandekravet gör gällande att de uppgifter som samlas 
in om enskilda personer enbart får användas i forskningssyfte.  
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Innan intervjuerna ägde rum skickades förhandsinformation ut till deltagarna där syftet 
med intervjun förklarades samt studiens eftersträvan att följa de etiska principerna. Vid 
intervjutillfällena försäkrade jag mig om att deltagarna hade läst informationen samt att de 
gav tillåtelse för ljudupptagning.  

3.5 Metod för analys 
Den insamlade datan har analyserats med hjälp av en induktiv, kvalitativ metod. Thomas 
(2006) beskriver induktiv analys som tillvägagångssätt där man utifrån tolkning av den råa 
datan hittar koncept, teman eller modeller. Detta skiljer sig från den deduktiva analysen, där 
man vill testa om data stämmer överens med tidigare teorier, hypoteser eller antaganden som 
har identifierats av en utredare. Thomas (2006) beskriver att det induktiva tillvägagångssättet 
möjliggör att forskningsresultaten framträder ur de frekventa, dominanta eller signifikanta 
teman som finns i rådatan, utan att begränsas av strukturerade metoder. I deduktiva analyser 
kan nyckelområden lämnas ute på grund av förutfattade meningar i de datainsamlings- och 
dataanalysprocedurerna som tidigare ålagts av forskare. 

Den analytiska induktionen präglas av att man undviker teoretiserande under 
datainsamlingen för att inte påverka respondenterna i studien (Hartman, 2004). Analys av 
datan sker därför först efter att all datainsamling är avslutad. 

Preece et al. (2015) nämner tre olika metoder vid kvalitativ analys; identifiering av 
återkommande mönster och teman, kategorisering av data, och analys av kritiska händelser. 
Analysmetoderna kan kombineras, men utifrån den insamlade datan lämpade sig den 
tematiska analysmetoden bäst.  

Den transkriberade datan lästes igenom flera gånger för att finna mönster och teman samt 
färgkodades vilket underlättade att få en överblick och identifiera relevant information.  

3.6 Metodkritik 
I studien intervjuades enbart tre respondenter vilket kan ses som en brist. Patton (2002) 
menar dock att den kvalitativa metodens generering av giltighet och meningsfullhet har mer 
att göra med informationsrikedomen i de utvalda fallen samt forskarens analytiska förmåga, 
än med urvalsstorleken. Efter de tre intervjuerna fanns en stor mängd data samt upprepningar 
i den, vilket gjorde att ingen ytterligare intervju behövdes. Man kan argumentera för att 
resultatet eventuellt kunnat anses vara ännu mer säkert och utförligt om fler intervjuer hade 
utförts. Brist på resurser och tid var dock två stora faktorer som inte hade möjliggjort 
genomförande av fler intervjuer.  

Under utförande av intervjuer är det viktigt att inte styra samtalet eller påverka 
respondentens svar, utan låta denne tala fritt. Min bristande erfarenhet av intervjuteknik 
innebär att intervjuerna kan ha genomförts på ett mindre adekvat sätt. ”Vad de säger och vad 
de gör” beskrivs som ett dilemma vid utförande av intervjuer av Preece et al. (2015). Detta 
innebär att respondenterna kan ge ett svar som de tror är det bästa, eller svara det de tror att 
intervjuaren vill höra. I denna studie skulle det kunna innebära att respondenterna beskriver 
sig arbeta på ett visst sätt fastän det inte stämmer. Detta dilemma är svårt att undvika, men för 
att minska risken för detta i studien har jag haft dilemmat i åtanke vid utformning av frågorna 
samt vid genomförandet av intervjuerna.  
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I och med valet att genomföra semistrukturerade intervjuer, antog varje intervju en egen 
karaktär beroende på vad respondenterna pratade om. Detta gjorde att tolkningen och 
analysen av datan försvårades. Jag har därför varit noga med att gå igenom datan ett flertal 
gånger för att urskilja den egentliga betydelsen samt utelämnat information som inte är 
väsentlig för studiens syfte och frågeställning. Detta innebär att ett urval oundvikligen gjordes 
i datan.  

4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras resultaten av de metoder som har tillämpats under studien. I den 
insamlade datan identifierades ett antal gemensamma teman hos respondenterna. Dessa 
huvudteman med underkategorier kommer användas som underrubriker för att förtydliga 
resultatet av studien. Detta innebär att ett urval oundvikligen gjordes i datan. De huvudteman 
som identifierades var; Användarkännedom, Visuell igenkänning, Innehållsanpassning, 
Funktionalitet samt Säkerhet och trygghet. 

4.1 Användarkännedom  

4.1.1 Kommunikation  
Samtliga respondenter i studien menade att användaren är en väsentlig del av designarbetet 
och att tillit skapas genom att man förstår användaren och dennes behov. För att lära känna 
sina användare och förstå deras behov behöver det finnas en dialog mellan användare och 
företag. Samtliga respondenter nämnde vikten av att kommunicera med sina användare och 
fråga vad dem tycker.  
 

”Det viktigaste är nog att ta in användarperspektivet. Fara ut å fråga sina användare 
vad dom tycker och vad dom behöver, det är ju grunden skulle jag säga. För om du kan 
motsvara det, då bygger du en tillit” – R2 

 
Att ha kommunikation med sina användare och låta dem vara delaktiga i designprocessen gör 
det lättare att designa något som användarna faktiskt har behov av, samt att förbättra 
webbplatsen eller tjänsten utifrån deras upplevelser och feedback. Detta kan även bidra till att 
användaren upplever en närmare relation med företaget och webbplatsen eller tjänsten.  

En av respondenterna förklarade att en framgångsfaktor var att företaget kontinuerligt 
testade nya funktioner och förändringar med användarna och tog emot deras feedback.  
 

”[…] vi har prioriterat kundernas behov i det vi har lagt tid på, och sen också att vi 
kontinuerligt inte bara designar nåt och gissar att det blir bra, utan att vi testar det 
med kunder innan vi bygger färdigt […] när vi släpper ut nya funktioner och 
förändringar så mäter vi också hur dom används och följer upp i olika kanaler där 
kunderna kan använda sessioner, och ändra och tycka till om appen” – R3 
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4.1.2 Användaranpassning 
Samtliga respondenter nämnde att de jobbade mot sin målgrupp och försökte ta reda på vilka 
behov dessa hade. Dessa behov vill man så snabbt och så enkelt som möjligt tillhandahålla eller 
motsvara genom att anpassa webbdesignen till målgruppen. Innehållet nämnde samtliga som 
något man bör anpassa efter målgruppen. De innehåll och funktioner som användarna mest 
behöver ska vara lättillgängliga och så få klick bort som möjligt. En respondent nämnde 
användningen av språk och uttryck i texten som ett sätt att anpassa hur man kommunicerar 
med användarna, samt betonade vikten av att faktiskt ta reda på i vilka kanaler man har sina 
användare och därmed vart man ska bemöta dem primärt.  
 

”[…] de flesta kommer ju landa i något digitalt, men man behöver ju inte förutsätta det 
och i framtiden finns det kanske andra kanaler.” – R3  

 
Respondenten menade att även om den mobila kanalen idag är ett primärt medium för många 
att använda internet på, bör man inte ta för givet att det är den bästa kanalen att bemöta sina 
användare på. Vidare menade respondenten att företaget ständigt hade i åtanke vid 
designarbetet att användarna kan vara vana vid hur andra tjänster eller appar fungerar på en 
viss plattform, och då bör man inte bryta mot det om man inte har goda skäl.  

4.2 Visuell igenkänning  

4.2.1 Varumärket 
För att skapa tillit till en webbplats är avsändaren en viktig del. Alla respondenter i studien 
ansåg att det man förmedlar på en webbplats måste gå hand i hand med varumärket, både när 
det kommer till innehåll och utseende. Varumärket bör förmedlas på ett trovärdigt sätt, och 
igenkänning blir därmed viktigt.  
 

”Om du bara använder amerikanska stockbilder och du ska bygga en webb för en 
fotvårdsklinik i Umeå, så kanske det inte blir så trovärdigt. Att man kanske inte litar 
på det företaget på samma sätt som om man hade haft riktiga bilder på dom personer 
som jobbar där” – R1 

 
Respondenten nämner att bilder på de som står bakom webbplatsen kan förmedla en 
trovärdighet som gör att användaren känner tillit till företaget och webbplatsen. Alla 
respondenter ansåg att det visuella utseendet kan påverka hur användaren upplever 
varumärket. Visuella element så som färgval, typsnitt samt användning av bilder och ikoner 
bör passa ihop med hur varumärket vill uttrycka sig. 

En av respondenterna resonerade kring att förmedla en myndighetskänsla och skapa 
trygghet genom att det visuella utseendet passar till verksamheten. Respondenten menade att 
en myndighet inte kunde vara så vågad i sitt uttryck för att förmedla en trygg och seriös 
myndighetskänsla, man valde därför medvetet att tona ner färger samt hur man 
experimenterade med text.  
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”[…] om det färgvalet passar till verksamheten i fråga eller inte. Om typsnittet passar 
eller inte. Man kan tänka sig liksom att om universitetet hade haft ett typsnitt som var 
nåt udda, spejsat typsnitt, så folk hade ju direkt börjat fundera. Kanske ofta utan att 
ens tänka att det var typsnittet som fick dom att börja fundera.” – R2 

 
En respondent nämnde webbplatsens eller tjänstens språk som ett sätt att förmedla 
varumärket till användaren. Att använda en viss ton, så som seriös eller glad etcetera, kan 
stärka varumärkets identitet och få användaren att känna något för varumärket. Likväl kan en 
ton i språket som inte stämmer överens med varumärket skapa osäkerhet.   
 

”[…] många nya tjänster är väldigt duktiga på det. Att bara ta sig en roll, nästan en 
karaktär, en figur liksom som pratar med en.” – R3   

4.2.2 Konsekvent design 
Användaren ska känna igen sig vid interaktion med webbplatsen eller tjänsten. Ett visuellt 
spretigt innehåll kan skapa osäkerhet och försvåra interaktionen. En av respondenterna 
nämnde ett konsekvent språk som en väldigt viktig faktor för att användaren ska känna igen 
sig, samt konsekvent användning av olika designelement så som färger, bilder och typsnitt.   
 

”[…] att man inte bara har en jättefin landningssida på en tjänst till exempel […] å sen 
när man loggar in å ska använda funktionerna så ser det helt annorlunda ut å man 
känner inte alls igen sig.” – R3  

 
Genom att följa designsystem och se till att användaren visuellt kan känna igen sig undviker 
man förvirring och osäkerhet. Två av respondenterna betonade betydelsen av att vara noga 
med att knappars utseende stämmer överens med funktionen, samt att element och knappar 
som hör ihop eller betyder samma sak ser likadana ut. En respondent gav som exempel att 
användaren ska kunna urskilja om det är en ”positiv eller negativ knapp”.   

Om ett företag har flera olika kanaler, menade en respondent att det är viktigt att dessa 
visuellt hänger ihop. Man bör arbeta parallellt med sina kanaler och ha ett helhetstänk så att 
användaren kan känna igen sig.  

 
”[…] om jag går in på datorn eller mobilen så vill jag ha samma upplevelse. Så de inte 
känns som två olika tjänster, för det kan ju skapa osäkerhet och påverka tilliten” – R3  

4.3 Innehållsanpassning 

4.3.1 Innehållsprioritering 
Den största skillnaden som respondenterna upplevde mellan att designa för mobila enheter 
och desktop var skärmstorleken. Den mindre ytan på mobila enheter innebär mindre plats att 
uttrycka sig på, och därmed blir innehållsprioritering viktigt. Två av respondenterna menade 
att man på de mobila enheterna vill visa den viktigaste informationen så högt upp och så tidigt 
som möjligt. Användaren ska helst inte behöva scrolla jättelångt för att hitta värdefull 
information, vilket samtliga respondenter nämnde. Den information användarna har behov av 
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ska prioriteras. För att optimera innehållet för användaren bör man ha en prioritetsordning 
för den mobila enheten. 

4.3.2 Tydligt och enkelt 
Innehållet ska vara tydligt och lätt för användaren att förstå. Om användaren inte förstår 
innehållet kan den uppleva att webbplatsen eller tjänsten är opålitlig. Att visa information om 
samma ämne på samma plats och ha en tydlig struktur, där innehållet delas upp på ett relevant 
sätt kan underlätta för användaren att hitta i informationen. En respondent resonerade att en 
tydlig struktur kan förmedla att innehållet är genomarbetat och pålitligt; 
 

”[…] prydligt uppställt. Asså att det är genomarbetat, de ger ju en känsla av att det här 
är ett fungerande system eller att det här är omsorgsfullt omhändertaget på nåt sätt.” 
– R2  

 
Vid frågan om vilka utmaningar det finns med att bygga tillit på mobila enheter svarade en av 
respondenterna att den responsiva webben, där innehållet omplaceras beroende på 
skärmstorlek, gör att innehållet blir väldigt långt. Respondenten ansåg att man helst skulle 
vilja specialanpassa innehållet för en mobil enhet. 
 

”[…] att få besökarna att se allt innehåll, det är ju en otrolig utmaning. Om det finns 
mycket innehåll, då blir det istället för att du får plats med nästan allt i en desktop så 
får du sitta och scrolla i en mobil enhet för att se samma innehåll. Så det är väl 
utmaningen, att mer ha en adaptiv webb som känner av att det är en mobil enhet, och 
då presenteras ett annat innehåll som kan funka bättre.” – R1  

 
Långa textstycken tar stor plats på en liten skärm och det blir därför extra viktigt att tänka 
igenom vad som får plats på en skärm åt gången och hur det presenteras för användaren. 
Användaren bör kunna få en tydlig överblick utan att för mycket information tar plats eller 
konkurrerar om uppmärksamheten. 
 

”[…] så kan du inte uttrycka dig lika långrandigt utan, det tycker jag mobil och plattor 
har drivit på, att man måste säga mycket med lite å man måste kanske tänka på att 
dela upp saker.” – R3 

4.4 Funktionalitet  

4.4.1 Mobilanpassning 
Webbplatsen eller tjänsten måste fungera för att användarupplevelsen ska bli positiv. 
Designen måste vara mobilanpassad för att webbplatsen eller tjänsten överhuvudtaget ska 
fungera att interagera med för användaren. Detta innebär att både funktioner och innehåll 
måste anpassas efter det mobila formatet och sättet användare interagerar med mobilen. 
Designen ska fungera på de olika formaten som finns på olika mobilmodeller, samt oavsett om 
mobilen är i landskapsläge eller porträttläge.  
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Att man använder fingrarna istället för en muspekare för att interagera på mobila enheter 
innebär att det är lättare för användaren att trycka fel. Större krav ställs därför på hur knappar 
och annan funktionalitet utformas och placeras för att underlätta interaktionen. För att 
undvika att användaren gör misstag måste det finnas sätt att avbryta situationer där det blivit 
fel, och designen bör vara utformad för att undvika att fel görs från första början.  
 

”[…] om du råkar komma åt den knappen så ska det vara minst ett steg till. Det ska 
beskrivas vad det är du är på väg att göra och du ska få godkänna det en gång till, och 
det är ett sätt att förekomma just den saken. Det blir extra viktigt just i mobil kanske, 
för att det är lättare att komma åt.” – R2  

4.4.2 Navigationen 
Navigationen är en viktig del för att underlätta för användaren att hitta det dem söker. Till 
skillnad från större skärmar är det inte alltid möjligt att ständigt ha menyn tillgänglig på en 
mobil webbplats med mycket innehåll, vilket innebär att det är en utmaning att göra menyn 
lättillgänglig. För att navigationen ska vara tydlig och snabbnavigerad är det viktigt att 
användaren kan urskilja vart man befinner sig i menyn samt lätt hitta det man söker, även om 
det ligger långt ner i menyn.  

Designern bör ta reda på vilka meny-varianter som fungerar bäst för webbplatsen i fråga 
samt ta hänsyn till hur användaren är van vid att navigationen fungerar på liknande 
webbplatser. Två av respondenterna menade att man ofta följde branschtrender, där det i 
nuläget ofta var en ”hamburgermeny” som gällde. Denna typ av meny representeras av en ikon 
med tre streck som klickas på för att visa en utförlig meny eller annan lista. En respondent 
menade att företaget ibland arbetade med menyn i mobilläge i första hand för att försäkra att 
den fungerade bra i den mobila enheten, och sedan anpassade designen till större skärmar.  

4.4.3 Återkoppling  
Mobila enheter används i många olika kontexter där användaren kanske inte alltid har en bra 
uppkoppling. Om användaren är mitt uppe i en viktig uppgift och tappar uppkopplingen kan 
en osäkerhet uppstå, och det är därför väsentligt att systemet ger återkoppling på vad som 
händer.  

En respondent berättade att man försöker kommunicera till användaren om något inte 
fungerar och ibland uppmuntra användaren att säkerställa att enheten har nätverksanslutning. 
Genom att bekräfta för användaren huruvida en uppgift har blivit genomförd eller ej, och 
informera om något inte fungerar som det ska, kan man undvika att osäkerhet och förvirring 
uppstår hos användaren.  

4.5 Säkerhet och trygghet 

4.5.1 Informationssäkerhet 
Tillit blir extra viktigt i situationer där användarens personliga uppgifter och information 
hanteras. Samtliga respondenter ansåg att utlämnande av personlig information kräver en stor 
tillit och trygghet hos användaren, och om webbplatsen involverar transaktioner eller andra 
känsliga personuppgifter blir det extra viktigt att användaren känner sig trygg med att lämna 
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ut sina uppgifter. En av respondenterna betonade vikten av att säkra informationen på 
webbplatsen. Respondenten menade att innehållet måste vara säkrat genom att man har 
HTTPS-stöd, och om man ser att webbplatsen har SSL-certifikat inger det tillit.  
 

”[…] nu i telefonen, om du plockar upp en webb som inte har det så säger, i alla fall 
safari-webbläsare, att det är en osäker webbplats”.  – R1 

 
Respondenten resonerade att om du ser ett grönt hänglås i adressraden vet du att webbplatsen 
är säker, vilket direkt kan inge mer tillit än om det står att du är inne på en osäker webbplats.  

4.5.2 Transparens 
Som företag behöver man ta ansvar för användarnas data, och med den nya 
dataskyddsförordningen kommer större krav ställas på företagen. Detta menade två av 
respondenterna kommer innebära att företag framöver måste vara mer tydlig och öppen med 
hur man behandlar användarnas data.  
 

”[…] just när det kommer till design så gäller det att kunna kommunicera det, göra det 
tillgängligt också så man känner typ, nä men okej, dom kan få veta allt om mig.” – R3  

 
Respondenten resonerade att i och med att skandaler kring missbruk av personuppgifter 
avslöjas till allmänheten blir det allt viktigare för företagen att kunna förmedla till användarna 
att man tar ansvar för deras data. Ett exempel som respondenten nämnde var följande; 
 

”Säg att det är nån hälsotjänst eller att dom trackar liksom värden på din puls eller 
andra saker, massa mätvärden om dig. Det kanske är okej att ett företag får veta det 
och göra analyser på dig och alla deras användare, men så länge du vet att det finns 
en väg ut. Att de inte säljer vidare din hälsoprofil sen, och du inte vill vara en del av det 
längre. Så dom löftena är kanske ännu viktigare i och med att man startar en ny tjänst 
framöver” – R3 

 
Att tydligt beskriva att det finns en väg ut och tydligt förklara vad uppgifterna används till är 
viktigt för att skapa trygghet. Detta kan vara en större utmaning på mobila enheter i och med 
att det finns mindre utrymme. 

5. Diskussion  
I detta avsnitt presenteras en diskussion av resultatet utifrån den relaterade forskningen som 
tidigare presenterats samt syftet med studien. 
 
Oavsett vilken typ av webbplats du skapar måste designarbetet utgå från användaren och 
dennes behov och denna studie har visat att det är viktigt att etablera en användarkännedom 
för att bygga tillit. Respondenterna i studien menade att det viktigaste var att känna sin 
målgrupp och motsvara användarnas behov. Genom att ha en dialog med användarna och ta 
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reda på vad de vill ha, kan man försöka motsvara deras behov genom att anpassa tjänsten eller 
webbplatsen efter det. Egger (2001) menar att tillförlitlighet kan kommuniceras innan en 
användare har besökt webbplatsen och ett sätt att göra detta är just att tidigt ha en 
tvåvägskommunikation med användarna. Genom att undersöka deras tidigare erfarenheter, 
uppfattning om varumärket, förväntningar och åsikter kan man anpassa webbplatsens 
funktioner och innehåll utefter det som ger mening åt användarna. Det kan även bidra till att 
man tidigt skapar en relation mellan företag och användare. Fogg et al. (2003) kunde se i sin 
studie att en webbplats rykte samt den upplevda relationen mellan företaget och användaren 
var faktorer som påverkade tilliten. Att ta sig tid att lyssna på sina användare kan visa på att 
företaget verkligen bryr sig om att skapa en bra upplevelse för sina användare.  

Ett tilltalande visuellt utseende har i tidigare forskning identifierats som en viktig faktor vid 
användares bedömning av en webbplats pålitlighet (Robin & Holmes 2008, Li & Yeh 2010, 
Fogg et al. 2003, Egger 2001, Wang & Emurian 2005). Samtliga respondenter i denna studie 
menade att det visuella utseendet på webbplatsen eller tjänsten var viktigt, men lyfte 
framförallt vikten av att det överensstämde med varumärket. Man menade att utseendet till 
stor del förmedlar varumärket och därför behövde stämma överens med vad varumärket vill 
förmedla. Två faktorer av användarutvärdering av tillit som belystes av Fogg et al. (2003) var 
just webbplatsens varumärke och huruvida deltagarna kände igen företaget eller inte. 
Betydelsen av att överföra varumärkesattribut till webbplatsen beskrivs även av Egger (2001). 
Detta tyder på att designen inte bara kan se professionell ut, utan främst måste passa sitt syfte.  
  Respondenterna menade att man inte vill att användarna ska känna sig osäkra eller 
förvirrade, och visuell igenkänning är därmed viktigt för att förmedla varumärket på ett 
korrekt sätt men också för att se till att användaren kan känna igen sig under hela 
interaktionen. Gränssnittet bör vara konsekvent och följa en standard, vilket även nämns i 
Nielsens (1995) heuristiker. Nielsen (1995) menar även att igenkänning minskar användarens 
minnesbelastning, något som är extra väsentligt på mobiltelefoner där användaren ofta måste 
använda sitt kortsiktiga minne för att referera till information som inte syns på skärmen 
(Budiu, 2015).  

Att mobiltelefoner rymmer mindre innehåll är en begränsning som påverkar designarbetet 
på många plan. Innehållet är väsentligt för att förmedla varumärket men även för att möta 
användarnas behov. På en mindre yta blir det extra viktigt att uttrycka sig tydligt och kortfattat 
utan att förlora kärnan i det man vill förmedla, och utan att förvirra användaren eller förlora 
dess tillit. Detta var en utmaning på mobila enheter som samtliga respondenter upplevde. 
Egger (2001) menar att lätt och effektiv tillgång till relevant information gör att användaren 
känner sig i kontroll av webbplatsen. En god struktur och innehållsprioritering kan underlätta 
detta. Nielsen (1995) anser att information som är irrelevant bör uteslutas, något som är ännu 
mer väsentligt att beakta på den mobila enheten, där konkurrensen om utrymmet och 
användarens uppmärksamhet är ännu större. Att prioritera innehållet handlar dels om att 
placera det viktigaste överst, men kanske även om att utesluta det som inte tillför något för 
användaren och framförallt att optimera det innehåll man har. Detta innebär att det blir ännu 
mer viktigt att verkligen veta vad användarna har behov av, samt att se till att innehållet 
motsvarar det så effektivt som möjligt. Eller som en av respondenterna uttryckte; ”man måste 
säga mycket med lite”.  
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Det går inte att lita på något som inte fungerar. ”Det ska bara funka”, uttryckte två av 
respondenterna. Funktionaliteten är en grundbult för att användarupplevelsen ska bli bra. 
Användarna vill snabbt nå deras mål och en webbplats eller tjänst som inte fungerar väl, eller 
inte motsvarar användarnas förväntningar av hur den ska fungera, skapar frustration. Egger 
(2001) anser att det är viktigt att möta, eller kanske rent av överträffa, användarnas 
förväntningar där funktionaliteten är en väsentlig faktor. En av respondenterna uttryckte att 
man bör tänka på hur vi använder våra mobiler och hur vi är vana vid att de ska fungera. Idag 
använder vi mobiltelefonerna dagligen vilket innebär att vi har en hel del förväntningar 
gällande hur en tjänst eller mobil webbplats bör fungera. När det kommer till navigationens 
funktionalitet och utseende på mobila enheter, menade två av respondenterna i denna studie 
att man till stor del följde trender. Navigationen var också en aspekt som upplevdes som en 
utmaning på mobila enheter av respondenterna. Detta kan tyda på att navigationen är en 
aspekt där man gärna vill tillgodose användarnas tidigare erfarenheter och vanor av 
interaktion med andra system för att undvika förvirring. Svårigheter kring navigationen var en 
aspekt som kommenterades negativt i studien av Fogg et al. (2003), vilket indikerar att det kan 
vara en viktig del för tilliten.  

Budiu (2015) menar att mobila sessioner ofta är korta på grund av att vi använder mobila 
enheter i olika kontexter, inte sällan när vi är på språng. Vi betalar räkningar på bussen och 
skickar mail samtidigt som vi sitter i ett möte. Mobiltelefonen är alltid lättillgänglig, och därför 
förväntar vi oss att webbplatser eller applikationer vi besöker ska fungera smidigt utan att vi 
behöver lägga för stor energi på att förstå hur de fungerar. Detta kan öka risken att vi är 
ouppmärksamma eller okoncentrerade. Budiu (2015) beskriver att användningen av 
touchscreen lätt kan bidra till oavsiktliga tryck på skärmen. Kanske lägger vi mobilen i fickan 
utan att skärmlåset har aktiverats, eller så är vi bara okoncentrerade. Möjligheten att avbryta 
en uppgift samt att få återkoppling på våra handlingar är därför väldigt viktigt på mobila 
enheter och ökar användbarheten, något vi kan återse i Nielsens (1995) heuristiker om 
matchning mellan system och omvärld samt användarkontroll och frihet.  

En aspekt kring tillit som respondenterna berörde var säkerhet och trygghet när det 
kommer till användarnas information och personliga uppgifter. Ett område som kan komma 
att få mer och mer uppmärksamhet i och med eskalerande avslöjanden och skandaler kring 
stora företags hantering av användardata. Ökad användaranpassning innebär att företag tar 
del av allt mer data för att erbjuda en bättre användarupplevelse. En av respondenterna 
menade att tillit framöver kan komma att handla mer om databehandling än gränssnittet. 
Egger (2001) poängterar vikten av att användaren känner sig i kontroll av sin data. Att som 
företag hålla en god säkerhet och vara transparent kring användandet av användarnas data blir 
då allt viktigare för att skapa en tillit.  

Utifrån de designprinciper som Egger (2001) presenterar visar denna studie att det finns 
tillvägagångssätt att kommunicera tillförlitlighet innan användaren har besökt webbplatsen, 
genom kommunikation och användartester med målgruppen. Vidare visas att tillförlitlighet 
kan kommuniceras under online-interaktionen genom att det visuella utseendet, innehållet 
och funktionaliteten passar varumärket och är anpassat efter användaren och mobila enheter. 
Slutligen kan tillförlitlighet kommuniceras efter online-interaktionen genom att erbjuda 
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användartester och utvärderingar på hur olika funktioner fungerar, samt en transparens kring 
hur användarens data används och möjlighet att erbjuda en väg ut.  

De teman som identifierades i studien är alla viktiga för att bygga tillit. Beroende på vilken 
situation användaren befinner sig i eller vilken typ av tjänst man har kan dock vissa faktorer 
vara mer dominanta. Vid en första anblick kan ett visuellt igenkännande av varumärket vara 
det som gör att man väljer att interagera med tjänsten eller webbplatsen. Därefter kan 
innehållet avgöra huruvida man anser att webbplatsen verkar vara seriös eller ej. Vid en 
transaktion eller utelämnande av personliga uppgifter kan säkerheten väga tyngst. Om någon 
bit fattas, kan osäkerhet uppstå. Exempelvis kanske man känner sina användare och anpassar 
designen efter dem och varumärket, har en god funktionalitet, säkert innehåll men inte har 
tänkt på att anpassa innehållet. Det kan leda till att användaren måste scrolla mycket och inte 
hittar det innehåll den söker, samt upplever innehållet som rörigt om en god struktur saknas. 
I slutändan behövs samtliga delar för att bygga tillit. 
 

 
 

Figur 1: Förtydligande av diskussionen och slutsatsen. 
 

Ovan presenteras en egen figur för att illustrera hur viktiga de teman som presenterats är för 
att bygga tillit. Figuren är inspirerad av spelet Jenga, och refererar till hur borttagandet av en 
kloss leder till att tornet faller. Således behövs alla delar för att bygga och behålla tillit.  

6. Sammanfattning 
Studien har undersökt erfarenheter inom webbdesign ur ett tillitsperspektiv för att hitta 
tillvägagångssätt samt generera kunskap kring design för tillit på mobila enheter. Det denna 
studie har identifierat utifrån den insamlade datan är ett antal olika aspekter som är viktiga att 
ta hänsyn till vid design för mobila enheter för att bygga tillit hos användaren. Faktorer så som 
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användarkännedom, visuell igenkänning, innehållsanpassning, funktionalitet samt säkerhet 
och trygghet bör tas hänsyn till i relation till de möjligheter och begränsningar en mobil enhet 
erbjuder.  

6.1 Vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna undersöka design för tillit på den responsiva webben specifikt 
för att undersöka vilka faktorer som är framträdande för att behålla tillit över olika 
skärmstorlekar. En respondent menade att ett problem idag är att vi skaffar en tjänst och 
godkänner avtal kring hantering av data som vi inte läser, och att många kanske inte förstår 
vart ens data tar vägen. Det skulle även vara intressant att vidare undersöka vad som gör att 
användare känner tillit kring företags hantering av personuppgifter samt till vilken grad man 
är beredd att lämna ut sina uppgifter.  
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8 Bilagor 

8.1 Respondenter; kodnamn, roll, plats, tid och kön 
 
 

Kodnamn Roll Plats Tid Kön 

R1 Webbutvecklare 
Respondentens 
Arbetsplats, 
Umeå 

21:30 min Man 

R2 Interaktionsdesigner 
Respondentens 
Arbetsplats, 
Umeå 

41:45 min Man 

R3 Interaktionsdesigner 
och mobilutvecklare 

Respondentens 
Arbetsplats, 
Umeå 

50:30 min Man 
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8.2 Intervjuguide 

Presentera mig 
Har du läst informationen jag skickade ut? 
Är det ok att spela in ljud?  

Personlig bakgrund:  

•  Vad heter du?  

•  Vad arbetar du med?  

•  Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? (Vad har du för arbetsuppgifter?)  

•  Hur länge har du arbetat med sådana arbetsuppgifter?  

Tillit: 

• Kan du berätta om din syn på tillit, vad betyder ordet för dig? 

• På vilka sätt förhåller ni er till tillit i ert arbete? 

• Hur tror du att webbdesign kan påverka en användares tillit? 

• Hur arbetar ni med design för att bygga tillit och förtroende hos användaren på mobila enheter? 

• Vilka skillnader upplever du finns mellan att designa för desktop och mobil? 

o Hur kan dessa påverka tillit? 

o Vilken inverkan har skärmstorleken? 
 

• Vilka utmaningar ser du med att bygga tillit på mobila enheter? 

o Och möjligheter? 

• Vilken betydelse har webbplatsens avsändare för tilliten? 

• När en användare besöker en webbplats i mobilen, vad tror du är det första som gör att 
användaren bedömer webbplatsen som pålitlig? 

Visuell design: 

• Hur kan den visuella designen förmedla tillit? 

Innehållet: 

• Hur kan man arbeta med innehållet för att inge tillförlitlighet hos användaren? 

o Vilket innehåll väljer ni att prioritera på den mobila enheten? 
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Navigation: 

• Berätta hur ni tänker kring navigationen på mobila enheter. 

o Finns det risker för användaren vid navigationen på mobila enheter? 

o Hur kan navigationen påverka tillit? 

Nätverksuppkoppling: 

• Hur tänker ni kring problem med nätverksuppkoppling och avbrott vid användning av mobila 

enheter?  

o Hur påverkar detta designen? 

Avslutning 

• När tror du att det är extra viktigt att användaren känner tillit till en webbplats? 

• Vad tror du att man inte kan påverka genom design när det kommer till en användares tillit?  

• Vilka råd skulle du ge till företag när det kommer till att designa för tillit på mobila enheter? 

• Finns det något ytterligare som du skulle vilja tillägga eller berätta om i sammanhanget?  

• Har du några frågor till mig?  

• Om jag kommer på att jag missat något, skulle det vara okej om jag kontaktar dig igen?  

 

 
 




