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ABSTRAKT 

Omfattande forskning har bedrivits för att öka förståelsen för vilka faktorer som frambringar 

känslan av hög tillit på internet och vilka komponenter som har störst påverkan på 

användarupplevelsen, men forskningen för att undersöka variablernas samband är begränsad. 

I studien undersöks korrelationen mellan användarupplevelsen och användarens tillit till 

företaget. Genom användartestning, där Tänka högt-metoden användes, framkom det att 

testdeltagarens frustration gradvis ökade i takt med att antalet problem ökade. Vid 

användartestets slut utvärderade deltagaren användarupplevelsen genom en enkät. Enkätens 

resultat jämfördes med testdeltagarens självuppskattade tillit till företaget. Resultatet visade 

att en signifikant korrelation mellan variablerna kan påvisas, vilket antogs bero på att 

deltagarens tro på att hen kontrollerade webbplatsen minskade och därmed påverkade tilliten 

till företaget negativt. Upptäckten tros få effekten att företag, vars verksamhet till stor del är 

internetbaserad, kommer eftersträva en bättre användarupplevelse för att sannolikt få högre 

tillit. 

  



 

FÖRORD 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt gjort denna studie möjlig, från 

handledare till testdeltagare. Ett speciellt tack till de anställda på företaget Hittapunktse som 

visat på både engagemang och nyfikenhet, och till Josefine Andin som hjälpt mig med de 

statistiska analyserna. Jag vill också tacka min flickvän som inte bara har korrekturläst studien 

utan också visat förståelse över vissa tidsprioriteringar, samt min bror som bidragit med 

värdefulla synpunkter under arbetets gång.  
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SAMBANDET MELLAN ANVÄNDARUPPLEVELSEN TILLITEN TILL FÖRETAGET 

1. Inledning 

När Björn Eriksen i mitten av 1980-talet, enligt ISS (2009), blev den första i Sverige 

att koppla upp sig på internet påbörjades något som skulle komma att, på bara några få år, 

förändra flera hundra år gamla beteenden. Från att svenskar varit tvungna att fysiskt 

transportera sig till en affär, så påbörjades en förflyttning av samma köpbeteende till den 

digitala sfären och webbplats efter webbplats växte fram. Utvecklingen och skapandet av 

webbplatserna möjliggjorde att Sveriges invånare idag endast behöver röra sina fingrar för att 

köpa valfri produkt via internet. Ett beteende som enligt Findahl (2014) blivit allt vanligare, 

då andelen svenskar som genomfört ett köp på internet mellan år 2000 och 2014 vuxit från 

10% av befolkningen till 85 % av befolkningen. Findahl fann även att internet dessutom är en 

fullständigt dominerande källa vad gäller informationsinhämtning bland svenska personer 

under 45 år. Etableringen av internet har således inte endast förändrat den svenska 

befolkningens köpbeteenden, utan sträcker sig över bredare användningsområden. 

Information som tidigare eftersökts i tunga böcker har ersatts av lätta webbplatser. 

Transformationen stannar dock inte där. När Björn Eriksen för nu mer än 30 år sedan 

kopplade upp sig på internet fanns endast ett fåtal webbplatser, medan det idag finns så många 

att det är svårt att uppskatta det totala antalet. Enligt Internet 15 år (Findahl, 2009), 

uppskattas dock antalet domänsidor år 2008 varit 188 miljoner och de indexerbara sidorna på 

World Wide Web (mer känt som WWW) uppskattades till totalt 63 miljarder. Av dessa var 

ungefär åtta miljarder sökbara via sökmotorn Google. Det är dock inte endast antalet 

webbplatser som kraftigt ökat sedan en svensk första gången kopplade upp sig på internet, 

utan även antalet svenskar som har tillgång till det. Findahl (2014) fann att antalet stigit från 

att bara ha varit Björn Eriksen till att nu vara 92 % av Sveriges befolkning.  
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När både antalet internetanvändare och internetsidor växer samtidigt, så uppstår nya 

utmaningar för företag som vill verka på internet. Long (2004) fann att internet inte bara förde 

företagen närmare sina kunder, utan minskade avstånden mellan företagen och dess 

konkurrenter till bokstavligt talat ett enda klick. I och med att konkurrensen tätnar och att 

internetanvändandet ökar så stiger, enligt Hsu (2008), kundernas krav på webbplatsfaktorer 

som exempelvis användarupplevelse, utbud och säkerhet. Om företaget ska få människor att 

använda webbplatsen efter företagets önskemål krävs det att dessa krav uppfylls. 

Speciellt viktigt är det för företagen där webbplatsen är en essentiell inkomstkälla, 

exempelvis för företaget Hittapunktse, vars webbplats denna studie baseras på. Om 

Hittapunktse ska fortsätta att ha en av Sveriges mest använda webbplatser som företaget i 

nuläget har, så måste det ständigt erbjuda kunderna en god användarupplevelse och få 

användarna att känna tillit till företaget. 

Trots starka krav på att webbplatsen ska bidra till god användarupplevelse och att 

användaren ska känna hög tillit till företaget har lite forskning gjorts för att undersöka om det 

möjligtvis finns ett samband mellan användarupplevelsen och tilliten till företaget bakom 

webbplatsen. Det väcker frågan om det möjligtvis kan vara så att personer känner en högre 

tillit till ett företag om de upplever en högre användbarhet på webbplatsen. Det är baserat på 

denna fråga som rapporten tar sitt avstamp. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på huruvida det finns en korrelation mellan 

användarens upplevelse av webbplatsen och användarens självuppskattade tillit till företaget 

som är upphovsmakaren till webbplatsen, och vad en sådan eventuell korrelation kan bero på. 

Syftet har brutits ner till följande frågeställningar: 

(1) Finns det en korrelation mellan användarupplevelsen och användarens tillit till 

företaget? 

(2) Vad kan en sådan eventuell korrelation bero på? 

1.2 Avgränsning 

Denna studie kommer endast fokusera på att studera användarupplevelsen på datorn 

som plattform och kommer därmed ej inkludera mobila plattformar. Datainsamlingen 

kommer endast ske på webbplatsen www.hitta.se. Den tillit som studeras omfattar endast tillit 

relaterad och begränsad till användandet av en webbplats. Faktorer som kan ha påverkan på 

tilliten men ej är direkt relaterade till webbplatsen omfattas således inte i denna studie.  

1.3 Studiens bakgrund 

Denna studie har genomförts med stöd av företaget Hittapunktse, i ett icke-

kommersiellt syfte. Hittapunktse är upphovsman till en av Sveriges största webbplatser 

www.hitta.se, som enligt KIA-index (2016) har över 3,5 miljoner unika användare varje 

vecka. Webbplatsens primära affärsverksamhet kretsar kring webbplatsens söktjänst, där 

användare kan hitta information om företag, personer och platser. Men på webbplatsen finns 

bland annat även kartor, vägbeskrivningar, gatubilder och satellitbilder. Sedan företaget 

grundandes år 2004 har företaget strävat mot att webbplatsen ska uppfattas enkel och 

användarvänlig och att användarna snabbt ska kunna hitta önskad information. Sedan mitten 

av år 2015 har företaget även påbörjat en kraftig expandering av e-handel - en expandering 

som är planerad att fortsätta. 
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2. Teoretisk bakgrund 

I följande kapitel redogörs bakgrunden till de begrepp och den tidigare forskning som 

är relevant för förståelsen av studiens frågeställning. 

2.1 Tillit 

Enligt rapporten Trust: the connecting link between organizational theory and 

philosophical ethics (Hosmer, 1995) har flera forskare visat att tillit är en essentiell del för 

förståelsen av människans relationer, men att en generell definition av begreppet tillit är 

ovanlig. I rapporten presenteras således en generell definition, framtagen ur olika perspektiv, 

där tillit definieras som förväntningen över att den andra partens agerande är i enlighet med 

dess åtaganden, samt att de kommer agera ärligt och inte dra nytta av ett tillfälle, även om 

tillfället ges. 

2.1.1 Tillit till företag 

Under en lång period har forskare undersökt människans tillit till företag, vilket 

resulterat i att antalet definitioner är många. Crosby, Evans och Cowles (1990) definierade 

tillit till företag som kundens tro på att företagets agerande kommer tjäna kundens långsiktiga 

intressen. Hampton-Sosa & Koufaris (2005) fortsatte i samma linje och bröt ner definitionen 

av tillit till företag till en sammansättning av tre komponenter: tron på företagets välvilja mot 

kunden, företagets integritet gentemot kunden och företagets allmänna duglighet. Deras 

definition överensstämmer i stort sett med resultatet från Ajzen (1991) som visade att 

människans tro på någonting, oavsett om det gäller företag eller människor, avgör människans 

agerande. Sammantaget borde det innebära att människans tro, som är en av komponenterna 

för människans tillit till företag, påverkar människans agerande mot företag.  
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Detta bekräftas av Jarvenpaa, Tractinsky och Vitale (2000) som visade att människans 

intention att köpa en produkt från ett företag var högre, om människan kände tillit till 

företaget.  

2.1.2 Tillit på internet och vikten av det 

Som en effekt av en snabb digital utveckling, så skapas allt fler webbplatser. Trots att 

forskning om internet och webbplatser är relativt nytt, så finns flera definitioner om vad tillit 

på internet är. Detta kan möjligtvis ha sin förklaring i att företag visat intresse av att förstå vad 

tillit på internet är och om det påverkar köpviljan på internet, då tillit enligt Luhmann (1988) 

främjar ekonomiska transaktioner och således företagens egennytta. Egger (2001) är inne på 

ett liknande spår och förklarar att det är essentiellt att få webbplatsens användare att känna sig 

fullständigt övertygade om att användarna har signifikant mycket mer att tjäna genom att 

använda webbplatsen än att inte göra det. Detta oavsett om tjänsten är fullständigt 

webbaserad, eller om det är en förlängning av en fysisk affär. 

Long (2004) beskriver att en användarupplevelse som skapar övertygelse och behåller 

användaren på webbplatsen är essentiellt för företag, eftersom kostnaden att attrahera en ny 

användare är fem till sju gånger högre jämfört med kostnaden att behålla en befintlig. Long 

redovisar även i sin artikel att företag som lyckas minska hur snabbt en användare lämnar 

webbplatsen med 5 % kan generera en intäktsstökning upp till 85 %. 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Trots att flera forskningsresultat poängterar vikten av tillit, så finns ändå inte en 

uttalad enhetlig definition. I An integration model of organizational trust (Mayer, Davis & 

Schoorman, 1995 sida 712) presenteras dock ett försök till en enhetlig definition av vad tillit 

på internet är: 

Online trust is the willingness of a consumer to 

be vulnerable to the actions of an online store 

based on the expectation that the online store 

will perform a particular action important to 

the consumer, irrespective of their ability to 

monitor or control the online store. 

 Det här är en definition som är snarlik den definition som presenteras i avsnitt 2.1. 

Båda definitionerna bottnar i en förväntan över att den andra parten ska agera på ett visst sätt, 

men i denna definition poängteras även avsaknaden av användarens kontroll. Om avsaknaden 

av kontroll uppstår i samband med användandet av en webbplats så riskerar människan att 

förlora det som, enligt Rotter (1990), kallas för internal locus of control. Enligt Rotter är 

internal locus of control människans tro på att det är hennes handlingar som kontrollerar 

händelseförloppet. Om människan skulle förlora den tron, så skulle människan omedelbart 

agera för att återfå kontrollen. I användandet av en webbplats kan ett sådant agerande antas 

resultera i att människan kommer lämna webbplatsen, vilket i sin tur leder till minskat 

användarantal och minskade intäkter. Baserat på Wang och Emerian (2005) är tillit på internet 

även relaterad till webbplatsens design. Det anses därför rimligt att påstå, baserat på resultatet 

från Rotter (1990) tillsammans med resultatet från Wang och Emerian (2005), att 

webbplatsens utformning bör sträva efter att höja användarupplevelsen och främja 

användarens upplevda kontroll och tillit. 
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2.2 User Experience / Användarupplevelse 

 User Experience, eller användarupplevelse, som det på svenska vanligen refereras till, 

är en central del inom HCI (Human Computer Interaction). Enligt Sproll, Peissner och Sturm 

(2010) så tros användarupplevelsen inom HCI vara den faktor som avgör produktens 

kommersiella framgång. Begreppet användarupplevelse har enligt Mirnig et. al (2015, sid 

438) blivit standardiserat på följande vis: 

 

 A person’s perceptions and responses resulting 

from the use and/or anticipated use of a product, 

system or service. 

 

I enlighet med standardiseringen bör således god användarupplevelse innebära, som 

ett resultat från användandet, att vad användaren ser och reagerar på upplevs positivt. Enligt 

Don Norman, skaparen av begreppet User Experience, och Jakob Nielsen (Norman & 

Nielsen, 2016), så måste dock ett visst antal kriterier uppfyllas om god användarupplevelse 

ska uppnås. Enligt dem innebär inte god användarupplevelse att endast uppfylla användarens 

önskemål och bidra till en positiv känsla, utan att god användarupplevelse snarare är en 

perfekt sammanslagning av tjänster från flera olika discipliner som exempelvis teknik, grafisk 

design och gränssnittsdesign. God användarupplevelse innebär att fullständigt förstå 

användarens behov och önskemål och möta dessa enkelt, men designmässigt elegant så att 

produkten blir en fröjd att använda. Utöver detta så bör webbplatsens information, enligt 

Rosenfeld och Morville (2006), vara lättillgänglig. De fann att orsaken till att personer lämnar 

webbplatser, i 42 % av fallen, kan kopplas till svårigheten i att söka och finna önskad 

information.  
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2.3 Mäta och utvärdera användarupplevelsen 

 Från ett företags ekonomiska perspektiv är det inte svårt att förstå nödvändigheten i att 

utvärdera en digital produkts användarupplevelse. Om användaren inte förstår hur produkten 

ska användas kommer användandet avta och produkten således misslyckas. Däremot är 

utvärderingen av en annan persons subjektiva upplevelse av en webbplats komplex. 

Enligt ISO (1998) bör användarupplevelsen mätas ur tre olika dimensioner: 

effektivitet, duglighet och nöjdhet. Ett användbart gränssnitt bör på så vis inte vara 

tidskrävande, utan snabbt och enkelt fylla syftet och således bidra till att slutanvändaren 

känner sig nöjd och tillfredsställd. För att kunna testa detta och få ett trovärdigt och 

meningsfullt testresultat så är det högst nödvändigt enligt Nielsen Norman Group (2016) att 

testdeltagarna är riktiga användare, valda ur webbplatsens målgrupp. Dessa väl utvalda 

personer ska sedan genomföra ett visst antal uppgifter, som tillsammans ska bidra till en 

djupare förståelse rörande användarnas navigation och upplevelse. Denna metod ska, baserat 

på samma författare, vara den mest effektiva metoden för att lyckas identifiera hur 

användaren upplever webbplatsen. Antalet deltagare behöver enligt Nielsen (2000) endast 

vara fem stycken för att lyckas identifiera 80-85 % av designens samtliga brister. Lindgaard 

och Chattratichart (2007) menar dock att det inte bara är valet av testdeltagare eller antalet 

testdeltagare som är relevant. Enligt dem finns det en signifikant korrelation mellan det 

procentuella antalet funna fel och antalet uppgifter, vilket innebär att användartester bör 

innehålla ett större antal uppgifter. Baserat på Nielsen Norman Group (2014), så bör 

uppgifterna även innehålla någon typ av bakgrundshistoria och uppfylla kriterierna: (1) vara 

verklighetstrogna, (2) vara handlingsbara och (3) inte innehålla ledtrådar. 

 När man utvärderar en webbplats bör man enligt Quantifying the user experience: 

Practical Statistics For User Research (Sauro & Lewis, 2012) använda enkäter. Detta 

eftersom enkäter, enligt Sauro och Lewis, har ett standardiserat mått och är utformade på ett 
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sätt som möjliggör deltagarens eget handlade utan testledaren, vilket minskar risken att 

deltagaren påverkas av testledaren. Effekten blir således att enkäten kan anses vara mer 

objektiv än exempelvis intervjuer. Enligt Sauro och Lewis har enkäter dessutom hög 

replikabilitet, eftersom ifyllningen av enkäten går till på samma sätt för alla testdeltagare, 

vilket ökar chansen att samma sak mäts hos samtliga deltagare. 

 I del 2.2 redogjordes olika definitioner av begreppet användarupplevelse, men enligt 

SUS: A “quick and dirty” usability scale (Brooke, 1996) är det inte möjligt att absolut 

definiera begreppet användbarhet, utan att ta hänsyn till kontexten. Däremot är det genom att 

ta hänsyn till kontexten möjligt att både definiera begreppet, samt utvärdera hur användbar 

produkten är. Brooke föreslår att användbarheten bör utvärderas utifrån följande tre delar: 

(1) Användarens förmåga att utföra uppgifter i systemet, samt kvalitén på utfallet av 

dessa uppgifter. 

(2) Den resurs som krävs för att utföra uppgifterna. 

(3) Användarnas subjektiva reaktioner av systemanvändandet.  

För att mäta dessa tre delar skapade Brooke (1996) System Usability Scale, som på svenska 

vanligtvis refereras till SUS-enkät.  

2.3.1 SUS-enkät 

SUS-enkäten är en enkät framtagen av Brooke (1996) som används för att utvärdera 

olika system och enligt Vanek (2012) syftar den till att resultera i en konkret och mätbar 

poäng gällande användarens självrapporterade upplevelse. SUS-enkäten består av tio 

obligatoriska frågor utformade som påståenden där deltagaren får ange, på en skala 1-5, hur 

mycket deltagaren håller med påståendet. Efter särskild uträkning av svaren på frågorna 

resulterar SUS-enkäten i ett globalt värde mellan 0-100, där 100 är högst och 0 är lägst.  
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Kortum & Bangor (2013) fann att SUS-enkäten hade flera signifikanta fördelar, då 

den är applicerbar på både webbplatser och mobilapplikationer, samtidigt som den är 

lättförståelig, effektiv, lättadministrerad och har både hög validitet och reliabilitet. Enligt 

Brooke (1996) är enkäten enkelt utformad på grund av att när en person genomfört ett 

användartest, som vanligtvis varar mellan 20-60 minuter, så finns risken att personen är trött 

eller frustrerad. I sådana fall är det inte optimalt med långa och komplexa frågor, utan då 

krävs en lättförståelig, snabb och heltäckande enkät.  

2.3.2 Tänka högt – metoden 

En metod som ofta används i samband med användartestning är Tänka högt – 

metoden. Det är en metod, som enligt Molich (2002), innebär att användaren ombeds att i så 

stor utsträckning som möjligt förmedla sina tankar verbalt. Enligt Barnum (2010) så 

används metoden för att ytterligare addera en dimension av förståelsen av 

användarupplevelsen och för att i en iterativ process vidareutveckla produkten, baserat på 

testdeltagarens uttalanden. 
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3. Metod 

I nedanstående kapitel följer en redogörelse för de metodval som genomförts i studien. 

3.1 Framtagning av uppgifter till användartestningen. 

I samråd med anställda på Hittapunktse utformades elva uppgifter till 

användartesterna. Uppgifterna bedömdes ha olika hög utmaningsnivå och tillsammans täcka 

en majoritet av de mest populära funktionerna, som erbjöds på webbplatsen www.hitta.se. 

Uppgifterna var i linje med Nielsen Norman Groups (2014) kriterier rörande hur uppgifter till 

användartest bör vara utformade. Det innebar att de allra flesta uppgifter hade en 

bakomliggande historia, var verklighetstrogna, handlingsbara och inte innehöll ledtrådar om 

hur användaren skulle gå tillväga. 

3.2 Pilotstudie 

Innan huvudstudien påbörjades så genomfördes en pilotstudie vars syfte var att 

identifiera eventuella otydligheter rörande uppgifterna, samt för att kontrollera den tekniska 

utrustning såsom videoinspelning och ljudkvalité. Pilotstudien genomfördes på en bärbar 

dator från Apple, med en skärmstorlek på 13 tum. Webbläsaren var Safari och studiens 

samtliga tester utfördes på webbplatsen www.hitta.se. För att spela in skärmbild och externt 

ljud användes programmet LookBack. Pilotstudiens deltagare bestod av sammanlagt tre 

personer, varav två kvinnor och en man. De hade en medelålder på 22,3 (SD = 1,5). 

3.3 Deltagare 

I studien deltog 30 stycken deltagare, varav 15 var kvinnor och 15 var män i 

åldersspannet 20 – 30 år, med en medelålder på 22,9 (SD = 2,4). Samtliga deltagare, i både 

pilotstudien och huvudstudien, valdes genom ett strategiskt urval baserat på Nielsen Norman 

Groups (2016) kriterium att testdeltagarna skulle vara riktiga användare, valda ur 

webbplatsens målgrupp. I studiens fall innebar det att deltagarna skulle, för att passa in 
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Hittapunktses målgrupp, ha en ålder inom det nämnda åldersspannet och regelbundet använda 

webbplatsen. 

3.4 Design 

En inomgruppsdesign användes för att undersöka huruvida det var möjligt att påvisa 

en korrelation mellan användarens tillit till företaget och användarupplevelsen. För att 

statistiskt kunna påvisa en eventuell korrelation undersöktes det sammanlagda resultatet från 

SUS-enkätens tio frågor mot svarsiffran på enkätens elfte fråga som gällde användarens 

självuppskattade tillit till företaget. Samtliga frågor var utformade som påståenden, där 

deltagaren fick fylla i hur mycket eller lite hen instämde med påståendet. Studiens enkät går 

att se i Appendix C. 

3.5 Apparatur 

Samtliga användartester genomfördes i webbläsaren Safari och på webbplatsen 

www.hitta.se. Precis som i pilotstudien använde deltagarna en bärbar dator från Apple, med 

en skärmstorlek på 13 tum. För att spela in skärmbilden och externt ljud användes 

programmet Quicktime. Innan testets start erbjöds deltagarna i huvudstudien att använda en 

trådlös mus istället för datorns inbyggda touchpad. 

3.6 Procedur 

Användartestningen utfördes i ett enskilt rum, där endast testledaren och testdeltagaren 

var närvarande. Deltagaren placerades framför en dator och testledaren satt snett bredvid, med 

syftet att testledaren under hela användartestet skulle kunna se skärmen utan att störa 

deltagaren. Under pilotstudien användes endast datorns inbyggda touchpad för att navigera på 

webbplatsen, men i huvudstudien erbjöds även deltagaren att använda en trådlös mus. 

Innan användartestningen påbörjades så fick deltagaren verbal information om att 

testets syfte var att identifiera förbättringsområden på webbplatsen www.hitta.se och att det 
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inte gick ut på att undersöka hur ”bra” respektive ”dåligt” testdeltagaren utförde uppgifterna. 

Deltagarens anonymitet poängterades, men det klargjordes även att datorns skärmbild, samt 

deltagarens röst skulle komma att spelas in. 

Efter att användartestningen hade påbörjats i pilotstudien tilldelades deltagaren 

uppgifterna verbalt allteftersom testet fortlöpte. I huvudstudien ombads däremot 

testdeltagaren att läsa igenom samtliga uppgifter innan användartestningen och att ställa 

eventuella frågor rörande dessa. I huvudstudien var även uppgifterna synliga för 

testdeltagaren under hela testet. 

I både pilotstudien och huvudstudien ombads testdeltagaren att under 

användartestningen tänka högt, vilket är en metod som innebär att testdeltagaren i största 

möjliga mån säger allt som kommer att tänkas på. Metoden beskrevs för deltagaren och i 

denna rapport finns en mer utförlig beskrivning av den i avsnitt 2.3.2. Testdeltagaren hade 

obegränsat med tid på samtliga uppgifter, vilket medförde att uppgiften avslutades först när 

testdeltagaren lyckades slutföra uppgiften eller bestämde sig för att ge upp. Vid avslutad 

uppgift noterades vilken slutföringsgrad testdeltagaren uppfyllde. De olika 

slutföringsgraderna var (1) Slutförd uppgift, (2) Slutförd uppgift, men med problem och (3) Ej 

slutförd uppgift. 

När användartestningen var avslutad ombads testdeltagaren fylla i en SUS-enkät i 

pappersformat (se Appendix C). En SUS-enkät med standardutformning, som beskrivs 

utförligt i avsnitt 2.3.1, består endast av tio frågor. Denna enkät innehöll dock en elfte fråga, 

där testdeltagaren ombads självuppskatta sin tillit till företaget Hittapunktse på en Likertskala 

1-5.  

3.7 Analysmetoder 

För att besvara studiens första frågeställning huruvida det kan påvisas en korrelation 

mellan en persons användarupplevelse av en webbplats och dennes tillit till företaget bakom 
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webbplatsen, så mättes SUS-enkätens sammanlagda resultat från varje deltagares test mot 

samma deltagares självuppskattade tillit till företaget. För att genomföra analysen användes 

Spearmans rangkorrelation och genom den erhölls en korrelationskoefficient, som visade hur 

starkt sambandet mellan tilliten till företaget och användarupplevelsen var.  

En korrelationskoefficient kan anta värden från -1,00 (starkt negativt samband) till +1,00 

(starkt positivt samband) och ju närmare värdet är +1 eller -1, desto starkare är sambandet. 

Till analysen valdes signifikansnivån 0,05. 

För att besvara studiens andra frågeställning analyserades resultatet från Tänka högt–

metoden. Detta genom att kategorisera testdeltagarnas resultat från respektive uppgift i tre 

olika slutförandegrader: (1) Slutförd uppgift, (2) Slutförd uppgift, men med problem och (3) 

Ej slutförd uppgift. Graden som tilldelades berodde på hur enkelt testdeltagaren slutförde 

uppgiften. Om deltagaren inte uppvisade några problem uppfylldes den första graden, men om 

problem uppmärksammades ökade graden från 1 till 2 och om de inte kunde slutföra 

uppgiften ökade graden från 2 till 3. Deltagarnas yttrande under användartestet 

sammanfattades och kvantifierades per uppgift och användes i analysen för att addera 

ytterligare en dimension av förståelsen av användarupplevelsen. 
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4. Resultat 

I nedanstående avsnitt följer en presentation av studiens resultat. För att pilotstudiens 

utfall ej ska påverka utfallet av huvudstudien, så skiljs dessa studieresultat åt. 

4.1 Resultat från pilotstudien 

Pilotstudiens syfte var att undersöka huruvida användartesternas uppgifter var 

lättbegripliga och heltäckande, samt att tekniken fungerade som önskat. I denna del 

presenteras således de förändringar som pilotstudien resulterade i, samt resultatet från Tänka 

högt–metoden som användes under pilotstudien. 

4.1.1 Pilotstudiens bidragande förändringar 

Resultatet från pilotstudien visade att uppgifterna inte omfattade alla populära 

funktioner på webbplatsen, som tidigare trott. Det resulterade i att antalet uppgifter 

reviderades från pilotstudiens nio stycken till att i huvudstudien omfatta totalt 16 uppgifter. 

Tilläggen av uppgifterna till huvudstudien fick konsekvensen att pilotstudiens 

uppgiftsordning, samt de bakomliggande historierna förändrades för att anpassas till de nya 

frågorna. I analysen av pilotstudiens resultat framkom det även att programmet LookBack, 

som användes för skärminspelning och ljudupptagning inte höll tillräckligt hög kvalité. Det 

byttes därför ut till Quicktime. Det genomfördes ingen korrelationsanalys på grund av 

pilotstudiens begränsade urval.  
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4.1.2 Resultat från pilotstudiens tillhörande Tänka högt–metoden 

 
Figur 1. Pilotstudiens resultat från Tänka högt–metoden. Uppgifterna visas i Appendix A. 

 
I Figur 1 presenteras resultatet från pilotstudiens Tänka högt–metod. Figuren visar 

antalet deltagare i respektive slutförandegrad för varje enskild uppgift; (1) Slutförd uppgift, 

(2) Slutförd uppgift, men med problem och (3) Ej slutförd uppgift. Figuren visar att de flesta 

testdeltagare uppfyllde slutförandegrad nummer två och att det därmed överlag var 

problematiskt att slutföra uppgifterna. Den visar även att det endast var två av totalt nio 

uppgifter där samtliga deltagare uppfyllde slutförandegrad nummer ett. 

Uppgift 4, som två av tre deltagare inte lyckades genomföra gick ut på att få fram 

vägbeskrivningsinformation mellan Gävle Centralstation och Stockholm. I utförandet av 

uppgiften visade en deltagare tydliga tecken på frustration och sa ”om det inte var ett 

användartest hade jag slängt igen datorn”. Trots att citatet är unikt för endast en av de tre 

deltagarna, så bör det poängteras att resterande deltagare också uppvisade tydliga indikationer 

på frustration och förvirring under utförandet. Indikationer på frustration framfördes under 

samtliga uppgifter som deltagarna upplevde var problematiska, till exempel vid uppgift 7. I 

den uppgiften ombads deltagarna mäta avståndet mellan två punkter. En av deltagarna valde 

att använda vägbeskrivningsfunktionen och klarade uppgiften omedelbart och oproblematisk 
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och yttrade ”så, det var väl inte så svårt”. De resterande deltagarna upplevde dock större 

svårigheter, eftersom funktionen de sökte efter upplevdes svårfunnen, samt svåranvänd. De 

yttrade då att funktionen var ”onödigt dold och komplicerad”. 

Med endast ett fåtal undantag kan pilotstudiens resultat av Tänka högt–metoden 

sammanfattas som att testdeltagarnas frustration gradvis ökade beroende på vilken 

slutförandegrad som uppfylldes. Om deltagarna uppfyllde den första slutförandegraden så 

kommenterade de nästintill ingenting, men när deltagarna uppvisade problem och således 

uppfyllde den andra slutföringsgraden framkom tydliga indikationer på frustration och de 

yttrade då klagomål mot webbplatsen. När deltagarna inte lyckades slutföra uppgiften alls och 

därmed uppfyllde den tredje slutförandegraden, så ökade frustrationen ytterligare en grad och 

skarp kritik riktades mot webbplatsen och företaget, som exempelvis ”hur kan de få något så 

enkelt att bli så svårt”.  
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4.2 Resultat från huvudstudien 

Huvudstudiens syfte var att undersöka huruvida det kunde påvisas en korrelation 

mellan användarupplevelsen och användarens tillit till företaget. Detta genomfördes med en 

korrelationsanalys, med en tillhörande Tänka högt–metod. 

4.2.1 Huvudstudiens korrelationsanalys 

  

SPEARMANS RANGKORRELATION 

  

SUS-RESULTAT 

Korrelationskoefficient                                         p 

TILLIT            + .747 *                                                    .000 

   *Signifikant korrelation på signifikansnivån 0,05. 

Figur 2. Resultatet på korrelationsanalysen mellan SUS-resultatet och tillit. 

 

I Figur 2 presenteras resultatet från Spearmans korrelationsanalys gällande om det 

påvisades en korrelation mellan användarupplevelsen (SUS-resultatet) och tilliten till 

företaget (tillit). Resultatet visar tydligt att det finns en positiv och signifikant korrelation på 

+.747. Det innebär att om en användare känner högre tillit till företaget så höjs 

användarupplevelsen, och vice versa.  
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4.2.2 Resultat från huvudstudiens tillhörande Tänka högt–metod 

 
Figur 3. Huvudstudiens resultat från Tänka högt–metoden. Uppgifterna visas i Appendix B. 

 
I Figur 3 presenteras resultatet från huvudstudiens Tänka högt–metod. Figuren visar 

antalet deltagare i respektive slutförandegrad för varje enskild uppgift och visar att 

uppgifterna i användartestet upplevdes vara av olika svårighetsgrad, men att det överlag var 

utmanade för deltagarna. Figuren visar att det endast var en uppgift (uppgift 4) av totalt 16 

uppgifter där samtliga deltagare uppfyllde den första slutförandegraden. Målet med uppgiften 

var att deltagaren skulle dela kartvyn och när uppgiften tilldelades fanns dela-funktionen 

tillgänglig på den sida de redan befann sig på. Ikonen kändes igen från en tidigare uppgift 

(uppgift 2). I uppgift 2 var det däremot 23 deltagare som uppfyllde slutförandegrad nummer 

två och som visade tydliga tecken på förvirring genom att dels klicka på fel ikon, samt 

uppvisa frustration och tvivel på funktionens existens. 

Precis som i pilotstudien var det svårt för samtliga testdeltagare att använda 

vägbeskrivningen (uppgift 3) där nio stycken testdeltagare uppfyllde den sista 
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slutförandegraden och alltså inte kunde genomföra uppgiften på egen hand. En deltagare 

visade tydliga tecken på frustration och hopplöshet och sa ”det här är onaturligt komplicerat”. 

Ingen av de totalt 30 deltagarna uppfyllde slutförandegrad nummer ett.  

Figur 3 visar också att resultatet på uppgift 11 avviker mot de övriga uppgifterna ur 

det avseende att samtliga slutförandegrader uppfylldes. De som uppfyllde slutförandegrad tre 

och därmed inte kunde slutföra uppgiften uttryckte att de inte visste hur de skulle gå tillväga 

då de inte visste exakt var de befann sig. De som däremot uppfyllde slutförandegrad ett 

aktiverade omedelbart funktionen ”Min position” i kartvyn eller sorterade sökresultatet på 

avstånd. De allra flesta uppfyllde dock slutförandegrad nummer två och överlag hade dessa 

problem i början, då de inte visste hur de skulle gå tillväga utan navigerade sig runt på 

webbplatsen tills de mer eller mindre slumpartat fann rätt slutmål. 

Det är möjligt att, precis som i pilotstudien, sammanfatta resultatet av Tänka högt–

metoden att deltagarnas frustration successivt höjdes beroende på vilken slutförandegrad som 

uppfylldes. När deltagarna uppfyllde den första slutförandegraden och alltså inte upplevde 

problem kommenterade de i stort sett endast navigationen. När de däremot upplevde problem 

och således uppfyllde den andra slutföringsgraden yttrade de omedelbart kritik mot 

webbplatsen och visade tydliga tecken på frustration. När de inte lyckades slutföra uppgiften 

och således uppfyllde den sista slutförandekategorin ökade frustrationen ytterligare och 

deltagaren riktade då stark kritik mot att webbplats var ”onödigt avancerad”. 
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5. Diskussion 

I nedanstående del behandlas studiens diskussionsdelar. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Enkätvalet 

Beslutet gällande vilken metod som skulle användas för att mäta deltagarnas 

användarupplevelse fattades efter noga övervägning. Det beslöts att användarupplevelsen 

skulle utvärderas genom enkät istället för djupintervju. Beslutet hade sin utgångspunkt i 

bland annat Sauro och Lewis (2012), som beskrev att enkäters utformning möjliggör 

deltagarens eget handlade, utan testledaren. Då testledaren i studien var projektanställd av 

Hittapunktse ansågs det finnas en risk att deltagarens svar skulle förskönas i ett 

intervjusammanhang, det vill säga att deltagaren antogs kunna svara det hen trodde att 

testledaren ville höra. Att istället anonymt fylla i en enkät utan testledaren ansågs därför 

minska risken för att svarens trovärdighet skulle påverkas.  

Effekten av höjd trovärdighet i deltagarens svar anses bli att studiens resultat 

avspeglar en mer verklighetstrogen bild av användarupplevelsen, vilket leder till att studiens 

reliabilitet höjs. Enkäten var även konsekvent utformad, vilket även det anses bidra till att 

studien får en högre reliabilitet. Sammantaget ansågs enkäter vara mer objektiva, ha en 

högre reliabilitet samt höja studiens replikabilitet, i jämförelse med om intervjuer hade valts. 

I nästa steg bestämdes det att den enkät som skulle användas i studien skulle vara 

SUS-enkäten. Detta berodde på att bland annat Kortum & Bangor (2013) funnit att SUS-

enkäten var både lättförståelig och effektiv, samtidigt som den hade hög validitet och 

reliabilitet. Dessa faktorer ansågs vara av högt värde eftersom de tillsammans ytterligare 

möjliggjorde deltagarens eget handlande under ifyllningen av enkäten, vilket således 

minskade risken för yttre påverkan och istället höjde svarens trovärdighet. 
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Mätningen av hur mycket tillit deltagaren kände till företaget efter användartestet 

valdes att utformas på samma sätt som SUS-enkätens frågor och adderades som en ytterligare 

fråga till den befintliga enkäten. Anledningen var att det fanns en önskan om att deltagarna 

instinktivt skulle välja det alternativ som de först kom att tänka på. Utformningen och 

placeringen förmodades bidra till ett instinktivt svar eftersom frågans fristående syfte 

kamouflerades genom att framställas som en i mängden av frågor. Denna mätningsmetod 

resulterade inte i en presentation av varje deltagares definition av tillit eller deras tankegångar 

om hur de värderade tilliten till företaget i perspektiv till något annat. Ur denna aspekt hade 

djupintervju varit ett lämpligare val, men det ansågs endast vara relevant att undersöka hur 

mycket deltagaren kände att de litade på företaget och därmed ansågs deltagarens definition 

eller personliga tankegångar om begreppet tillit inte vara relevant. 

5.1.2 Analysvalen 

Enkätens frågor använde Likertskalor med stegen 1 till och med 5 som svarsalternativ. 

Trots att dessa skalsteg vid en första anblick kan anses vara på intervallnivå, så bedömdes det 

i denna studie vara på ordinalskalenivå, vilket resulterade i att den statistiska metod som 

användes var Spearmans rangkorrelation. Skalan bedömdes vara ordinalskalenivå av flera 

anledningar; dels ansågs de sifferbaserade skalstegen 1 till och med 5 inte ha ett kvantitativt 

värde, utan snarare vara kategorinamn. Skillnaderna mellan skalstegen i Likertskalorna 

bedömdes således inte vara av identisk storlek och skalan betraktades då inte vara ekvidistant, 

som en intervallskala är. Således bedömdes det inte vara möjligt att med full säkerhet påstå att 

storleken mellan exempelvis steg 2 och steg 3 alltid hade samma storlekskillnaden som steg 4 

och steg 5. Det ansågs inte heller möjligt att hävda att deltagarna som exempelvis höll med ett 

påstående på steg 4, höll med dubbelt så mycket som deltagarna som höll med det på steg 2.  
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5.1.3 Användartestningen 

Studiens samtliga användartester utfördes på företaget Hittapunktses webbplats 

www.hitta.se. Valet av webbplats grundade sig i att det är en av Sveriges mest använda 

webbplatser och ett företag som relativt nyligen påbörjat en satsning på e-handel. Att 

undersöka huruvida det fanns en korrelation mellan användarupplevelsen och användarens 

tillit till företaget på denna specifika webbplats ansågs därför vara både intressant och 

allmännyttigt. 

Att studien endast baseras på ett specifikt företags webbplats och inte ett större urval 

medför risken att det finns en dold tredje variabel som är orsaken till de två studerade 

variablernas korrelation, möjligtvis hur välkänt företaget är. Risken finns också att 

användarens tillit till företaget bakom en webbplats varierar, beroende på hur framstående e-

handeln är på webbplatsen. Webbplatsen www.hitta.se primära affärsverksamhet bygger på 

söktjänsten, medan e-handeln i nuläget är webbplatsens sekundära affärsverksamhet. Då 

faktorer som ej var direkt relaterade till webbplats inte omfattas i denna studie, så finns det en 

risk att det var en extern tredje variabel som påverkade korrelation. Vid en eventuell 

replikering bör man således överväga att undersöka fler faktorer. Det kan även vara av 

intresse att utföra användartestningen på fler webbplatser, där e-handeln är olika framträdande 

för att även i det fallet identifiera en eventuell tredje variabel.  

Under själva användartestningen användes en bärbar dator från företaget Apple. Under 

pilotstudien framkom det att Apples touchpad och Microsofts touchpad inte responderade lika 

på samma rörelser, vilket riskerade att påverka resultatet. För att höja studiens ekologiska 

validitet införskaffades därför en extern mus till huvudstudiens datainsamling. För att 

användartesterna skulle efterlikna verkligheten i så stor utsträckning som möjligt, gavs 

deltagarna obegränsat med tid för att slutföra respektive uppgift, vilket även det bidrar till att 

höja den ekologiska validiteten.  
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5.1.4  Tänka högt-metoden 

För att besvara studiens andra frågeställning rörande vad en eventuell korrelation 

skulle kunna bero på så användes Tänka högt-metoden, som enligt på Barnum (2010) ska 

addera en ytterligare dimension för förståelsen av användarupplevelsen. Metoden adderade 

dock huvudsakligen en ytterligare dimension vid låg användarupplevelse, samt påvisade 

problem i webbplatsens design och visade när testdeltagaren var frustrerad. 

Anledningen till att metoden inte adderade en ytterligare dimension vid god 

användarupplevelse i önskad utsträckning kan vara en oförutsedd konsekvens av den 

syftesbeskrivning testdeltagaren tilldelades, som var att identifiera förbättringsområden på 

webbplatsen www.hitta.se. Vid en eventuell replikering av studien bör således beskrivningen 

modifieras för att främja Tänka högt–metoden oavsett användarupplevelsens resultat. Det kan 

förslagsvis göras genom att i syftesbeskrivningen betona intresset över att även förstå den 

positiva upplevelsen. 

Att metoden påvisade problem med webbplatsen medförde möjligheten att vid 

utförandet av respektive uppgift kunna notera antalet problem som uppstod, vilket gjorde att 

varje uppgift kunde tilldelas en slutförandegrad. Detta resulterade i att studiens påvisade 

korrelation kan förklaras, vilket kommer diskuteras utförligt i avsnitt 5.3. 

Bedömningen av vilken slutförandegrad som skulle tilldelas respektive uppgift gjordes 

av testledaren och för att eftersträva objektivitet i bedömningen behövde testledaren definiera 

begreppet problem i utförandet. En fullständig definition av begreppet problem togs inte fram, 

då problemen var väldigt situationsberoende. Istället använde sig testledaren av olika riktlinjer 

i vad som kunde klassas som problem, bland annat om testdeltagarens uttalade fundersamhet, 

felnavigerade eller uppvisade osäkerhet. Trots att det eftersträvades objektivitet i 

bedömningen går det ej att negligera att det bottnar i en subjektiv bedömning utifrån 

testledarens eget omdöme.  
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Testledaren summerade antalet problem för respektive uppgift. Om inget problem 

uppvisades så tilldelades den första slutförandegraden, om minst ett problem uppvisades och 

uppgiften slutfördes tilldelades den andra slutförandegraden, men om deltagaren själv ansåg 

att hen på egen hand inte kunde slutföra uppgiften så tilldelades den tredje slutförandegraden.  

5.2 Etik 

Under datainsamlingen fick deltagarna information om att syftet med 

användartestningen var att identifiera förbättringsområden på webbplatsen www.hitta.se och 

att det inte gick ut på att undersöka hur ”bra” respektive ”dåligt” uppgifterna utfördes. 

Informationen var inte fullständigt sanningsenlig, då testets egentliga syfte var att undersöka 

deltagarens användarupplevelse och dess eventuella samband till testdeltagarens tillit till 

företaget bakom webbplatsen. Det ansågs dock inte vara möjligt att ge deltagarna en helt 

sanningsenlig syftesbeskrivning, då det riskerade att påverka resultatet. Det är dock etiskt 

tillåtet att använda ett falskt syfte, enligt Kjellberg & Sörqvist (2011), om deltagaren ges all 

nödvändig information för att ta beslutet om att delta. Om det falska syftet däremot innebär att 

det undanhålls information som skulle kunna ändra deltagarens beslut, exempelvis risk för 

smärta eller starkt obehag, är det helt oacceptabelt. 

Den information som deltagarna fick utelämnade inga risker och innehöll den 

nödvändiga information som krävdes för att ta beslutet om att delta. Följderna av att ge en 

helt sanningsenlig syftesbeskrivning förutspåddes inte heller kunna åkalla några psykiska eller 

fysiska men för testdeltagaren. Studiens metodval kunde inte heller förutspås medföra en 

uppenbar risk att skada testdeltagaren, vilket är ett krav om en studie behöver etikprövas 

enligt Codex (2016). Studien anses därav vara inom godkända etiska ramar, trots att det under 

datainsamlingen användes en falsk syftesbeskrivning. 
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5.3 Resultat 

Spearmans rangkorrelation användes för att analysera huruvida en korrelation kunde 

påvisas mellan användarupplevelsen och användarens tillit till företaget. Resultatet visade att 

det fanns ett statistiskt signifikant positivt samband mellan de två variablerna. En upptäckt 

som är i linje med resultatet som presenterades av Wang och Emerian (2005) där de visade att 

tillit på internet är relaterad till webbplatsens design. Men baserat på de nya resultat som 

presenteras i denna rapport, så finns tydliga indikationer på att det inte är enbart användarens 

tillit på internet som är relaterad till webbplatsens design, utan även användarens tillit till 

företaget bakom webbplatsen. Upptäckten kan möjligtvis få effekten att företag vars 

verksamhet till stor del är internetbaserad, som exempelvis Hittapunktse, kommer eftersträva 

en bättre användarupplevelse för att sannolikt få högre tillit. Detta bör vara värdefullt för 

företaget, då Jarvenpaa, Tractinsky och Vitale (2000) visade att människans intention att köpa 

en produkt från ett företag var högre om hon kände tillit till företaget. Eftersom resultatet från 

denna rapport signifikant kan påvisa sambandet mellan användarupplevelsen och tilliten till 

företaget kan man även anta, tillsammans med resultatet från Jarvenpaa, Tractinsky och Vitale 

(2000), att det finns en korrelation mellan användarupplevelsen och köpviljan. För att 

statistiskt bevisa detta är det dock nödvändigt att undersöka det mer utförligt, vilket kan göras 

i samband med en eventuell replikering. 

Att korrelationen mellan de två studerade variablerna påvisas är även i linje med 

Hampton-Sosa & Koufaris (2005) nedbrutna definition av människans tillit till företag. De 

beskrev att tilliten delvis berodde på tron på företagets välvilja gentemot kunden, samt 

företagets allmänna duglighet. Vid högre användarupplevelse antas det att användaren 

upplever en högre tro på företagets välvilja i jämförelse med lägre användarupplevelse. Det 

antas också att användaren uppfattade företagets allmänna duglighet mer positivt vid högre 

användarupplevelse jämfört med vid lägre användarupplevelse. 
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Mayer, Davis & Schoorman (1995) beskrev tillit på internet som förväntningen på att 

webbplatsen ska utföra åtgärderna, oavsett användarens egentliga kontroll. Baserat på denna 

definition kan studiens signifikanta korrelation mellan användarupplevelsen och tilliten till 

företaget även förklaras genom resultaten från Tänka högt-metoden. 

Genom metoden kunde antalet problem vid respektive uppgift identifieras och noteras, 

vilket gjorde att en slutförandegrad kunde tilldelas uppgiften. När deltagaren endast uppfyllde 

den första slutförandegraden påvisades inga tecken på frustration, men när slutförandegraden 

höjdes ökade både testdeltagarens tecken på frustration och antal problem. I de fall, då 

problem påvisades, så tros deltagarnas internal locus of control ha minskat, vilket enligt 

Rotter (1990) är människans tro på att det är hennes handlingar som kontrollerar 

händelseförloppet, och om den tron förvinner kommer människan agera för att återfå 

kontrollen. Då framgången i att lösa användartestets uppgift ofta uteblev när deltagaren 

uppfyllde en hög slutförandegrad, antas deltagarens tro på att hen kontrollerade webbplatsens 

händelseförlopp ha minskat och därmed påverkat deltagarens tillit till företaget negativt. 

Resultatet från Tänka högt-studien visade även att uppgifterna uppfattades vara av 

olika svårighetsgrad, vilket antas bero på hur lättillgänglig den önskade informationen var. 

Baserat på Rosenfeld och Morville (2006) är nämligen orsaken till att en person lämnar en 

webbplats, i 42 % av fallen, kopplat till svårigheten att finna önskad information. Detta skulle 

kunna vara en förklaring till varför samtliga deltagare uppfyllde den första slutförandegraden 

på uppgift 4, där funktionen fanns på den sida där deltagaren redan befann sig och alltså var 

lättillgänglig. Det skulle också förklara resultatet av uppgift 3, där nio deltagare uppfyllde den 

sista slutförandegraden och alltså inte kunde slutföra uppgiften. Den uppgiften, vars slutmål 

var att ta fram vägbeskrivningsinformation mellan två specifika orter, krävde flera 

navigationssteg som inte kändes naturliga för testdeltagaren och informationen kan därför 

anses ha varit svårtillgänglig. 
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6. Slutsats 

Studien visar att det finns en signifikant korrelation mellan användarupplevelsen och 

användarens tillit till företaget, samt att antalet problem och tecken på frustration ökar 

beroende på hur deltagaren slutför användartestets uppgift. Baserat på de definitioner av tillit 

som presenterades av Mayer, Davis & Schoorman (1995) och Hampton-Sosa & Koufaris 

(2005) antas tillit vara förväntningen på att webbplatsen utför åtgärderna oavsett användarens 

egentliga kontroll, samt användarens tro på företagets välvilja och allmänna duglighet. 

Baserat på detta kan korrelationen bero på att användaren vid god användarupplevelse 

upplever en högre tro på företagets välvilja och således känner högre tillit till företaget i sin 

helhet, jämfört med vid låg användarupplevelse. Att antalet problem är högre vid låg 

användarupplevelse, antas minska deltagarens tro på att hen kontrollerar webbplatsen, vilket 

därmed påverkar deltagarens tillit till företaget negativt. 

Studiens upptäckt tros få effekten att företag, vars verksamhet till stor del är 

internetbaserad, kommer eftersträva en bättre användarupplevelse för att sannolikt få högre 

tillit. 
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8. Appendix 

Appendix A. Pilotstudiens uppgifter 

 
1. Du vill ringa din vän Eric Gramer i Söderhamn, och prata om helgen. 

A. Hitta hemnumret till Eric Gramer i Söderhamn.  

2. Dela informationen till mailen: fornamn.efternamn@live.se. 

3. Under samtalet börjar ni diskutera vilket företag i Sverige som omsätter mest per 

anställd, så du bestämmer dig för att använda Hitta.se för att kolla upp det.  

A. Hitta vilket företag i Sverige som omsätter mest per anställd. 

4. Ni har lagt på och det är dags för dig att lämna Gävle Centralstation för att ta bilen 

tillbaka till Stockholm. Men du kan inte vägen, 

A. Hur gör du? 

5. Dela kartan till fornamn.efternamn@live.se. 

6. Du är intresserad av att köpa aktier i företaget E.ON, men vill kolla lite om hur 

ekonomin går. Hitta information om det och ladda ned den senaste årsredovisningen från 

företaget.  

7. Väl framme i Stockholm är du nyfiken på att ta reda på hur långt avstånd det är mellan 

Stockholmsadresserna Kocksgatan 1 och Kocksgatan 13. Ta reda på det. 

8. Du vill se hur det ser ut på Kocksgatan 1, Stockholm. 

A. Få upp en gatubild på adressen. 

9. Du vill nu bostadsvärdera valfri lägenhet på Kocksgatan 1 i Stockholm. 
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Appendix B. Huvudstudiens uppgifter 

 
1. Du vill ringa din vän Eric Gramer i Söderhamn, och prata om helgen. 

A. Hitta hemnumret till Eric Gramer i Söderhamn. 

2. Dela informationen till mailen: fornamn.efternamn@live.se. 

3. Ni har lagt på luren och du inser att du är i Gävle, men egentligen borde vara i 

Stockholm. Du har din bil, men kan inte vägen dit. 

A. Få fram någon information på hur du kan köra dit. 

4. Dela kartan till fornamn.efternamn@live.se. 

5. Väl framme i Stockholm börjar du fundera på vilket företag i Sverige som omsätter 

mest per anställd, så du bestämmer dig för att använda Hitta.se för att kolla upp det.  

A. Hitta vilket företag i Sverige som omsätter mest per anställd. 

6. Du är intresserad av att köpa aktier i företaget E.ON, men vill kolla lite om hur 

ekonomin går. 

A. Hitta ekonomirelaterad information om företaget E.ON. 

7. Du vill nu ladda den senaste årsredovisningen från företaget. 

8. Nu vill du gå in på styrelsens nätverk och läsa vad personerna heter. 

9. Och slutligen vill du ringa E.ON, så du behöver hitta ett nummer. 

10. Du går runt i Stockholm och blir nyfiken på att veta hur långt avstånd det är mellan 

Stockholmsadresserna Kocksgatan 1 och Kocksgatan 13. 

A. Mät fågelvägen mellan Stockholmsadresserna Kocksgatan 1 och Kocksgatan 13. 

11. Du blir hungrig och sugen på Sushi, men orkar inte gå så långt.  

A. Hitta det närmsta Sushi-stället från var du befinner dig i fysisk person.  

12. Ta bussen, från där du befinner dig i fysisk person till Slussen. Om 15 minuter! 
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13. Du är intresserad av bosätta dig i Hammarby Allé, Stockholm. Men vill få en känsla 

av hur området är. 

A. Ta reda på vilket det största politiska partiet på Hammarby Allé är. 

14. Hammarby Allé känns rätt. Så, du vill bostadsvärdera din lägenhet på Kocksgatan 1 i 

Stockholm. 

A. Bostadsvärdera valfri lägenhet på Kocksgatan 1, Stockholm.  

15. Du vill se hur det ser ut på Kocksgatan 1, Stockholm. 

A. Använd valfri funktion för att få upp en bild på hur det ser ut på Kocksgatan 1.  

16. Du vill bada! I Gröndal, Stockholm. 

A. Hitta den närmsta badplatsen i Gröndal och säg vad den heter.  
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Appendix C. Studiens SUS-Enkät, inklusive den elfte frågan rörande tillit  

 
1. JAG	TROR	JAG	SKULLE	ANVÄNDA	WEBBPLATSEN	OFTA.	

    1☐	  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

2. JAG	TYCKTE	ATT	WEBBPLATSEN	VAR	ONÖDIGT	KOMPLICERAD.	

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

3. JAG	TYCKTE	ATT	WEBBPLATSEN	VAR	LÄTT	ATT	ANVÄNDA.	

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

4. JAG	TROR	ATT	JAG	SKULLE	BEHÖVA	HJÄLP	AV	EN	TEKNISK	PERSON	
FÖR	ATT	KUNNA	ANVÄNDA	WEBBPLATSEN.	

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

5. JAG	TYCKER	ATT	DE	OLIKA	FUNKTIONERNA	PÅ	WEBBPLATSEN	ÄR	VÄL	SAMORDNADE.	
 

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

6. JAG	TYCKTE	ATT	DET	FANNS	FÖR	MYCKET	INKONSEKVENS	PÅ	WEBBPLATSEN.	

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
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7. JAG	KAN	TÄNKA	MIG	ATT	DE	FLESTA	SKULLE	LÄRA	SIG	ATT	ANVÄNDA	WEBBPLATSEN	
MYCKET	SNABBT.		

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT 
INTE	ALLS		

8. JAG	TYCKTE	ATT	WEBBPLATSEN	VAR	MYCKET	BESVÄRLIG	ATT	ANVÄNDA.	

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

9. JAG	KÄNDE	MIG	VÄLDIGT	TRYGG	NÄR	JAG	ANVÄNDE	DENNA	WEBBPLATS.	

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

10. JAG	BEHÖVDE	LÄRA	MIG	MYCKET	INNAN	JAG	KUNDE	KOMMA	IGÅNG	MED	DENNA	
WEBBPLATS.		

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT	
INTE	ALLS	
	

11. JAG	KÄNNER	STOR	TILLIT	TILL	FÖRETAGET	HITTA.SE	

1☐  2 ☐  3☐  4☐  5☐ 
INSTÄMMER	 	 	 	 	 	 	 INSTÄMMER	HELT 
INTE	ALLS	

	

JAG	HAR	ANVÄNT	HITTA.SE	INNAN?				 	JA ☐    NEJ☐	

	 JURIDISKT	KÖN:		 MAN☐    KVINNA☐ 	ÅLDER	

	


