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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att undersöka hur företag arbetar med att skapa och bevara 

kundförtroende över internet. För att besvara syftet undersöker vi hur företag som bedriver e-

handel arbetar med att skapa och bevara kundförtroende.  

Undersökningen utgår ifrån relevant litteratur och framförallt två modeller som tillsammans 

bildar en teoretisk referensram. Denna referensram används som modell och grund för en 

kvalitativ undersökning. Den kvalitativa undersökningen grundar sig i sex djupgående 

intervjuer baserade på personliga möten och telefonintervjuer.   

Vår studie visar att interaktionen mellan företag och kund har stor betydelse vid 

förtroendeskapandet. Kommunikation är en faktor som teorin inte behandlat tidigare men som 

visat sig ha en stor betydelse idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract 

 

The purpose of this study is to investigate how working to create and maintain customer trust 

over the internet. To answer the question, we examine how companies engaged in e-

commerce are working to create and maintain customer trust.  

The survey is based on relevant literature and especially two models that make up a 

theoretical framework. This reference frame is used as a model and basis for a qualitative 

study. The qualitative study is based on six in-depth interviews based on personal meetings 

and telephone interviews.  

Our study shows that the interaction between companies and their customer is of great 

importance in trust creation. Communication is a factor that is not previously treated in the 

theory but which proved to be of great importance today. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt ges en kort introduktion av historien bakom e-handeln och en bakgrund till 

begreppet förtroende, det ges även bakgrund till studiens problemformulering. 

 

1.1  Problembakgrund 

 

”Trusting beliefs and intentions will influence one to actually do business with the Web 

vendor”. 

Något som människan har ägnat sig åt sedan forntiden är handel. Handel användes innan 

begrepp och företeelser som pengar fanns. Allt detta skedde i form av byteshandel 

(Gummeson, 1998). Förutom det traditionella sättet att bedriva handel så har det sedan 1960-

talet gått att bedriva e-handel mellan företag (Fredholm, 2000). Något som kallas för 

webbläsare skapades under 1980-talet och är ett program som gör det möjligt att navigera sig 

fram i nätverket, det vill säga klicka sig fram mellan olika webbsidor (Häger, 1997; Hedman 

& Pappinen, 1999). Samtidigt som företagens ökade insikt om värdet av relationerna mellan 

företag och kund växer så ökar även andelen företag som väljer att börja med elektronisk 

handel utöver sin ordinarie försäljning. Både små och stora företag kan använda sig av 

elektronisk handel med hjälp av dagens teknik. Siffror från Handels utredningsinstitut (2012) 

visar att till det året har e-handeln ökat med 17 procent i Sverige.  

För att kunna skapa långsiktiga relationer, det som ibland benämns som lojalitet, krävs det att 

det finns ett förtroende för företaget (Bart et al 2005; Reichheld & Schefter 2000). En av 

anledningarna till att företag bör skapa förtroende för kunder är för att det är mer lönsamt att 

ha återkommande kunder än att ständigt försöka attrahera nya (Reichheld & Schefter 2000). 

Men skapandet av lojalitet till kunder kan vara svårt. Bara för att kunden är nöjd med sitt 

inköp så medför det inte per automatik att kunden förblir lojal. Mellan 75 och 85 % av de 

kunder som anger att de är ”nöjda” eller ”mycket nöjda” med ett inköp via internet har en viss 

tendens att byta leverantör. Enligt Castaneda (2011) ligger bristande förtroende för företag 

som grund till detta. Vid ett köp av en vara eller tjänst via internet är förtroendet väldigt 

viktigt, likaså är den viktig under hela skapandet av en relation (Dann & Dann 2011, s.242). 
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Även i traditionell marknadsföring är förtroendet viktig men blir extra viktig på internet 

därför att köpen är gjorda på distans vilket ökar riskerna (Reichheld & Schefter 2000). 

Konsumenterna i dagens samhälle är smartare än någonsin, bättre informerade, mer 

fokuserade på mervärde och vill spara tid (Newell 2000, sid.186). Med enbart ett par 

knapptryck har kunderna möjligheten att byta butik på ett enklare sätt (Bart et al. 2005). 

Därför blir lojalitetsskapandet en avgörande faktor för företagets strategi. Förtroende i sig 

självt leder varken till försäljning och lojalitet, men det är en avgörande faktor för båda 

(Jevons & Gabbott 2000). Även om priset är rätt för kunden men tilliten för företaget inte 

finns där så kommer kunden att se sig om efter andra alternativ (Reicheld & Schefter 2000). 

En ständigt växande marknad sedan 2000-talet har varit e-handeln (Svensk Handel, 2011). 

Trots den explosionsartade tillväxten av internetanvändare är marknaden för näthandel fortsatt 

relativt liten (Svensk Handel, 2011). Detta grundar sig i en stor brist på förtroende för mediet 

som det största hindret för att utbyta och bygga relationer med e-handelsföretag (Cheung & 

Lee, 2002; Keen, 2000). Efter en omfattande litteratursökning av vetenskapliga artiklar inom 

intresseområdet uppdagades problematiken gällande en omfattande brist av förtroende för e-

handel och ett område som behöver undersökas mer (Cheung & Lee, 2003; McKnight & 

Chervany, 2002; Jarvenpaa, Tractinsky & Vitale, 2000 e.g.). 

”Trusting beliefs and intentions will influence one to actually do business with the Web 

vendor”, som McKnight och Chervany (2002, sid. 50) skriver i sin artikel, vilket beskriver 

förtroendets betydelse för e-handeln. Cheung och Lee (2003) samt McKnight och Chervany 

(2002) fokuserar återkommande på förtroendeaspekten som en ytterst viktig faktor vid 

internet handel. Detta förstärker forskningsfrågan och visar även hur viktigt förtroendefaktorn 

är för all typ av handel. För att kunna genomföra forskning kring förtroende är det viktigt att 

skapa en definition av begreppet förtroende. Vidare skriver McKnight och Chervany (2002) 

att forskare finner teorin kring förtroende motsägande och förvirrande. Förtroende är ett 

relationskoncept som behöver klargöras då den är oprecist definierad på många olika vis. 

Andra forskare drar slutsatsen att konceptet är svårfångat och andra väljer att inte definiera 

det alls. Alla dessa problem återfinns i e-handelns forskningsdomän med forskare som 

definierar förtroende som en vilja att tro eller som föreställningar om olika attribut av den 

andra parten, såsom rättvisefrågor, godhet, styrka, förmåga, välvilja, ärlighet och 

förutsägbarhet (McKnigt, 2002). I denna studie kommer därför olika teorier presenteras men 

även visa att likheter finns mellan de olika teorierna. 
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Förtroende skapas under vanliga förhållanden genom kontakt i form av personliga möten, 

sociala aktiviteter och gemensamma erfarenheter (Ratnasingham, 1998). Då internet saknar 

möjligheten att skapa relationer och förtroende på detta sätt så bildas det hinder för 

förtroendeskapandet. Att skapa förtroende över internet är således problematiskt av flera skäl 

utöver den självklara ekonomiska risken som ett köp innebär (Dann & Dann, 2011, s. 126). 

Exempel på andra hinder är att internet inte ger möjlighet för kunden att använda alla sina 

sinnen (syn, hörsel, känsel, lukt och smak), och eller inte möjlighet att ge feedback och, 

framför allt, att få information om säljaren (Ratnasingham, 1998).  

Green och Howe (2011) menar att förtroende skapas genom en ekvation som består av, 

trovärdighet, tillförlitlighet och intimitet. Kommunikation och interaktion mellan parterna 

inom e-handeln sker enbart i en teknisk värld utan mänsklig kontakt vilket gör att 

förtroendefaktorn kan visas vara ytterst intressant att studera vidare (McKnight och Chervany, 

2002).  

Förtroende för säljare respektive köpare, har en större betydelse vid e-handel än vid fysiska 

köp (McKnight & Chervany, 2002). Detta leder till att förtroende är en av de största 

faktorerna för att människor ska våga göra sina inköp på internet. Om inte köparen eller 

säljaren har förtroende för den andre i en köp situation så blir det svårt att genomföra köpet 

(Jarvenpaa et al., 2000) oavsett om det gäller i en fysisk butik eller som i detta fall, över nätet. 

Jarvenpaa et. al (2000) undersökte bland annat vad som påverkar konsumenter att ha 

förtroende för en e-handelsbutik. Forskarna har inte gjort någon undersökning utifrån 

företagens perspektiv, hur företagen skapar förtroende för konsumenter som handlar över 

nätet. På grund av detta anser vi att en sådan undersökning behöver göras. 

 

 

1.2  Problemformulering 

 

E-handeln är en marknad som ständigt växer där allt fler konsumenter finner produktsortiment 

som attraherar dem. Trots detta finns det fortsatt faktorer som ökar konsumenternas ovilja att 

handla på nätet, där förtroendefrågan är en av dessa faktorer (McKnight & Chervany, 2002). 
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Vi har konstruerat en intressant frågeställning angående förtroendeskapande åtgärder vid e-

handel: 

 Hur går företag tillväga för att skapa och bevara förtroende med sina e-

handelskunder?  

 

1.2  Syfte 

 

Rapportens syfte är att beskriva hur svenska företag som väljer att erbjuda sina produkter till 

försäljning via en webb-sida, skapar och bevarar förtroende med sina kunder. Vår ambition 

med undersökningen är att försöka finna hjälpmedel till e-handels företag eller framtida e-

handelsföretag att lättare konkurrera i den tuffa miljön. Eftersom att marknaden är relativt ny 

känner vi att detta är ett steg i framtiden. 

 

1.3 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till e-handel som sker mellan företag och 

privatperson. Detta gör vi på grund av att studien hade blivit för bred och komplex om vi även 

hade undersökt e-handel mellan företag samt e-handel mellan privatpersoner. E-handel mellan 

privatpersoner är särskilt komplext och varierar i såväl teori som praktik från de andra två, 

vilket vi upplever vara ett eget forskningsområde i sig. Vi har valt att fokusera studien till 

svenska e-handelsföretag i Sverige.  

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram: I den teoretiska referensramen presenteras teorier som 

skall ligga till grund för det empiriska materialet. Denna teori ska sedan användas för att 

analysera det empiriska materialet. 

Kapitel 3 – Metod: I detta kapitel presenteras det övergripande metodval samt vilken 

forskningsstrategi som tillämpas i uppsatsen. Vidare följer en beskrivning av vilka 
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undersökningsdesign och undersökningsmetoder som använts samt hur datainsamlingen har 

gått till. Kapitlet avslutas med en diskussion kring metodval och kvalitet. 

Kapitel 4 – Empiri: I detta kapitel presenteras insamlad data. Först görs en kort presentation 

av de undersökta företagen och sedan följer en sammanställning av intervjuerna. 

Kapitel 5 – Analys: I detta kapitel kommer analysen av det empiriska materialet att 

presenteras. Analyskapitlet bygger på empirisk data och stöd av vår teoretiska referensram. 

Kapitel 6 – Slutsats: I detta kapitel kommer slutsatserna av vår studie att presenteras. 

 

2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att behandla förtroende och förtroendeskapande. Här 

behandlas även de två modeller som ligger till grund för studien. I detta avsnitt ges läsaren 

en introduktion i vad förtroende är och en beskrivning av de två förtroendeskapande modeller 

för att fortsatt kunna utveckla förståelse för uppsatsen. 

 

2.1  Referensram 

 

Studiens grund omfattas av två olika teorimodeller. Dessa modeller har valts eftersom att de 

beskriver och förklarar hur förtroende skapas i en e-handel och hur den påverkar e-handeln, 

därmed läggs en bra grund för att nå ett resultat. Järvenpää, Tractinsky och Vitale (2000) har 

utvecklat en modell som undersöker och förklarar hur förtroende skapas. Författarna hävdar 

att ett starkt förtroende är associerat med små risker och att en konsuments förtroende till en 

e- handel styrs av hur konsumenten upplever e-handelns storlek och anseende. Modellen 

undersöker således hur upplevd storlek påverkar kundförtroenden för e-handelsföretag. Precis 

som med storlek så baseras upplevt anseende på kundens uppfattning (Järvenpää, 2000). 

Anseende kan definieras som till vilken grad köpare tror att försäljningsparten är ärlig och 

bryr sig om sina kunder (Andersson, 1989).  

Den andra modellen som studien grundas på är av Chen & Dhillion (2003) som har 

identifierat fyra grundområden av en e-handel där förtroende kan skapas och upprätthållas. 

Dessa områden är konsumentens egenskaper, företagets egenskaper, hemsidans infrastruktur 
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samt interaktion. Båda modellerna behandlar förtroendeskapande och tar upp likartade 

argument. Dock så innehåller modellerna också delar som inte berör vår undersökning. Vi har 

därför valt att fokusera på de förtroendeskapande delarna i de två modellerna och 

sammanställt dem till en teoretisk modell.  

 

2.2 Förtroende 

 

För att diskutera begreppet förtroende är det viktigt att definiera begreppet. Vi har bestämt att 

använda oss av följande definition: ”Förtroende bygger på acceptansen att utsättas för 

sårbarhet baserat på de positiva förväntningarna av motprestationen hos någon annan” 

(Bart et al. 2005; Dann & Dann 2011, s. 240). Vanligtvis inom marknadsföring argumenteras 

förtroende dels genom förtroende för den fysiska försäljaren och dels genom förtroende till 

försäljningsorganisationen, det vill säga företaget (Morgan, 1994). Förtroende är oerhört 

betydelsefullt i förhållanden där konsumenten inte har direkt kontroll över försäljarens 

agerande och agenda, då omständigheterna är osäkra och där beslutet är viktigt (Mayer, 

1995). Som fallet är vid e-handel, när någon fysisk försäljare inte finns blir förtroendet för 

organisationen den avgörande faktorn (Chow, 1997).  

 

 

2.3 Skapa förtroende 

 

Enligt Grönroos är grunden till en fungerande kundrelation att företag håller sina löften (1990; 

i Bitner 1995). Detta innebär att företag måste sätta tänkbara löften och leva upp till dessa 

genom att göra det möjligt för personalen att fullborda löftena (Bitner, 1995). En kund 

upplever förtroende för företag som håller det de har lovat (Papadopoulou, 2001). Vid 

kundrelationer tenderar det att börja på en liten skala och sedan utvecklas (Sitkin, 1993). Man 

börjar med handlingar som kräver lite mindre förtroende och inleder således inte med inköp 

av stort värde. Om dessa handlingar som kräver mindre förtroende besvaras på ett positivt vis 

så ökar förtroendet och vice versa.   
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2.3.1 Kund förtroende 

 

Järvenpää, Tractinsky och Vitale (2000) har utvecklat en modell som undersöker och förklarar 

hur förtroende skapas. Detta gjorde de genom att göra en undersökning med 184 svarande 

frågor kring där två olika produkttyper ställdes; flygbiljetter och böcker. 

Modellen för båda produktkategorierna visade sig vara hållbara. Författarna hävdar att ett 

starkt förtroende är associerat med små risker och att en konsuments förtroende till en e-

handel styrs av hur konsumenten upplever e-handelns storlek och anseende.  

 

Vi har bestämt oss för att enbart redogöra modellens första halva som förklarar de delar som 

påverkar förtroende för e-handel. Modellen förklarar i sin helhet konsumentens benägenhet att 

köpa, men i och med att vi enbart intresserar oss för förtroende för e-handel så bortser vi från 

den senare delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Forskningsmodell för konsumenternas förtroende för e-handel (Järvenpää, Tractinsky & Vitale 2000) 
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2.3.2 Upplevd storlek 

 

Kunden påverkas av e-handels storlek och har betydelse för kundens förtroende för företaget 

(Doney, 1997). Men det är inte nödvändigtvis företagets faktiska storlek som är det relevanta, 

utan snarare konsumentens uppfattning om e-handels storlek (Järvenpää, Tractinsky & Vitale 

2000). Modellen undersöker alltså hur upplevd storlek påverkar kundförtroenden för e-

handelsföretag. Att storlek påverkar förtroende har sin grund i att stora företag tenderar att ha 

många andra kunder och kännedom om att andra konsumenter har litat på företagen och i sin 

tur skapat förtroende. Förtroende överförs således från en konsument till en annan, rykten 

sprids från en konsument till en annan. (Doney & Cannon 1997). Stora företag tycks också 

ha de nödvändiga resurser och expertis när det kommer till assistans, service och kundtjänst 

(Chow & Holdem 1997). Konsumenter upplever även att större företag kan hantera problem 

bättre än mindre företag då större företag har fler resurser. Större företag kan 

exempelvis kompensera kunden vid produkt fel. Modellen visar hur ett e-handelsföretags 

upplevda storlek har en positiv samband till förtroende 

(Järvenpää, Tractinsky & Vidtale 2000). Modellen visar även att storleken påverkade 

förtroendet olika beroende på produktkategori. Konsumenter i allmänhet tenderar att köpa 

dyra produkter av företag som upplevs som stora.    

 

2.3.3 Upplevt anseende 

 

Precis som med upplevd storlek så baseras upplevt anseende på kundens uppfattning 

(Järvenpää et. al 2000). Anderson & Weitz (1989) definierar anseende som till vilken grad 

köpare tror att försäljningsparten är ärlig och bryr sig om sina kunder. Inom marknadsföring 

menar man att anseende är en långsiktig investering (Järvenpää et. al 2000). Företag med gott 

anseende är för hög kontra den eventuella förlust som skulle genereras genom att använda ett 

oärligt beteende (Telser, 1980). Detta kan förekomma då ett oärligt beteende resulterar 

i ett negativt anseende, ett oärligt beteende är en direkt koppling till falnande kundförtroende 

(Ganesan, 1994). Ett exempel på oärligt beteende är att ett företag tar betalt för en vara utan 

att leverera den.   

På samma sätt har ett gott anseende för e-handel ett positivt samband till kundens 

förtroendeuppfattning (Järvenpää et. al 2000). Ett företags anseende kan lätt överföras 
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genom word-of-mouth som innebär att en person rekommenderar till en annan fysisk person 

genom egna erfarenheter. Detta skapar förtroende hos kunder som inte tidigare interagerat 

med företag (Ganesan 1994). Bra word-of-mouth har alltid varit lönsamt för ett företag men 

på internet blir det en ökad effekt då word-of-mouse innebär när man över internet 

rekommenderar till andra och på så vis sprids informationen mycket snabbare och till en 

större publik (Reichheld, 2000). 

 

2.3.4 Relation mellan storlek och anseende 

 

Som tidigare nämnts gällande företags storlek så tenderar företag som är stora att ha ett mer 

välkänt och ofta bättre anseende än små (Järvenpää et. al 2000). Detta är naturligt då större 

företag ofta har funnits längre och således haft längre tid på sig att bygga upp ett 

gott anseende via kundkontakter. Det vill säga att vara en stor e-handel kan därmed leda till 

gott anseende för att företaget har funnits längre och har under tiden förstärkt sitt varumärke. 

Samtidigt som gott anseende kan leda till att en liten e-handel förvandlas eller åtminstone 

upplevs som en stor e-handel. Således visar modellen att det finns en relation mellan en e-

handels upplevda storlek och dess upplevda anseende.  

 

2.4 Fyra förtroendeskapande faktorer 

 

Författarna har identifierat fyra grundområden av en e-handel där förtroende kan skapas och 

upprätthållas (Chen, 2003). Dessa områden är konsumentens egenskaper, hemsidans 

infrastruktur, företagets egenskaper samt interaktion. Dessa fyra faktorer leder i sin tur till tre 

dimensioner; kompetens, integritet samt välvilja. Kompetens syftar till e-handels förmåga att 

kunna genomföra löften, integritet syftar till företagets förmåga att agera ärlig och välvilja 

syftar till företagets förmåga att ha kundens intressen framför sina egna. Vi har dock valt 

att utesluta dessa då vi anser att de aspekterna bygger mer på vem konsumenten är än hur ett 

företag faktiskt kan arbeta med att skapa och upprätthålla förtroende. Vi 

kommer därför enbart använda oss av de fyra grundområdena i modellen.  
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Figur 2 - Forskningmodell för avgörande faktorer vid e-handel (Chen & Dhillon 2003) 

 

2.4.1 Konsumentens egenskaper 

 

Förtroende hos en konsument bygger till stor del på individens personlighet och dennes 

tidigare upplevelser i livet (Rotter, 1980). McKnight, Cummings och Chervany (1998) talar 

om två olika dispositioner gentemot förtroende: tron på mänskligheten samt 

individens ställning gentemot förtroende. Tron på mänskligheten syftar till tron på att 

individer och företag generellt vill väl samt är tillförlitliga. Individens ställning gentemot 

förtroende syftar till tron om att man kommer att få ett mer framgångsrikt resultat vid olika 

typer av socialt utbyte om man behandlar den andra parten som om de menar väl under 

interaktionen.  

Attityd gentemot e-handel beror på konsumentens uppfattning om hur en bekväm 

shoppingupplevelse bör vara, samt huruvida konsumenten accepterat internet som ett 

nytt medium för handel. Även konsumentens uppfattning spelar in om hur praktiskt det är att 

handla över internet (Shim, 2001). Andra faktorer som har betydelse är användarvänligheten 

på e-handel, konsumentens uppfattning över hur dess personliga information kommer 

användas och den uppfattade risk som tas, exempelvis sekretess och säkerhet, samt huruvida 

konsumentens omgivning accepterat internet som ett nytt medium för handel (Chen 

& Dhillon 2003). Konsumenter är överlag rädda för att lämna ut för mycket information om 
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sig själv då de tror att företag har makt över dem på grund av den information de 

samlat enligt (Newell, 2000). Samtliga av dessa faktorer hjälper till att forma den attityd som 

konsumenten har gentemot e-handel.  

Har konsumenten tidigare erfarenheter av handel med företag utan fysiska butiker, 

exempelvis postorder, kan även detta påverka förtroende. Konsumentens kön, ålder, 

värderingar och utbildningsnivå har också en inverkan på hur pass stort förtroende 

konsumenten har för e-handel (Chen & Dhillon 2003). Detta har visats av (Miyazaki, 2001) 

som fann att om konsumenten tidigare i livet handlat via e-handel eller annan typ av 

postorder sjönk dennes uppfattning över hur riskfyllt det är att handla över internet.  

 

2.4.2 Företagets egenskaper 

 

Förtroende hos en konsument för ett e-handelsföretag skapas av de olika attribut som 

företaget har. Exempel på detta är storleken på företaget, antal år företaget har varit verksam, 

dess rykte samt hur pass välkänt varumärke företaget har (Doney & Cannon 1997). Storleken 

har betydelse då det ger signaler till kunden att företaget inte handlar på ett oärligt vis. I linje 

med Järvenpää, Tractinsky och Vitale (2000) menar Chen och Dhillon (2003) att 

ett storartat företag har mer att förlora på en sådan typ av handlingssätt än mindre företag då 

goodwill som företaget arbetat upp under lång tid kan gå förlorad. Antal år företaget varit 

verksamt knyter tillbaka till den tidigare punkten, då ett mindre trovärdigt företag inte skulle 

kunnat överleva i en sådan miljö som internet. I slutändan påverkar därför detta hur 

förtroendeingivande företag är (Chen & Dhillon 2003).  

Varumärkeskännedom är en stark faktor vid skapandet av förtroendet för företaget, sett från 

konsumenternas sida. En kombination av en fysisk butik och e-handel kan ge fördelar då det 

förtroende som den fysiska butiken redan skapat hos konsumenten kan överföras till e-

handel menar Järvenpää, Tractinsky och Vitale (2000).  

 

 

2.4.3 Hemsidans infrastruktur 

 

Vid ett köp i en fysisk butik har säljaren alltid haft en stor betydelse för köp upplevelsen. 

Säljarens kunskap angående produkten, förmåga att sälja in produkten samt dennes 
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personlighet har haft stor roll vid uppbyggnaden av både förtroende och relation med kunden 

(Beatty, 1996). För en e-handel är det ofta enbart via hemsidan som företaget kan 

kommunicera med dess kunder. Det är därför viktigt med en genomtänkt struktur på hemsidan 

då denna kommer att influera kundens uppfattning över hur förtroendeingivande företaget är 

(Chen & Dhillon 2003). Inom marknadsföringslitteraturen är det hemsidans layout, grafik, 

läsbarhet samt dess användarvänlighet som påverkar den så kallade klick frekvensen, vilket är 

ett sätt att mäta hur länge en konsument stannar kvar på hemsidan (Murphy, 1999). Detta 

visar dock mer på hur mycket kunden uppskattar hemsidan än huruvida det uppmuntrar till 

köp. Funktionalitet, användbarhet, hur effektiv sidan är samt dess pålitlighet är viktiga vid 

uppmuntrandet av ett eventuellt köp (Chen & Dhillon 2003).  

För e-handel kan ett professionellt utseende på hemsidan ha stor betydelse. Eftersom det kan 

vara svårt för en konsument att avgöra huruvida en hemsida är tillräckligt professionell kan 

det vara enklare att fokusera på ett antal strukturella garantier. Dessa kan förmedlas genom att 

presentera tydlig information om returpolicy, hantering av privat information, trovärdig 

information om företaget, olika typer av tredjepartsorganisationer samt kvalitetsstämplar (ex. 

Trygg e-handel). De fungerar som indikationer på att företaget är seriöst samt kommer att 

göra allt för att genomföra sitt löfte till konsumenten (Chen & Dhillon 2003). Det hjälper även 

till att öka konsumentens vilja att lämna ut personlig information (McKnight & Chervany 

2001). Chen och Dhillon (2003) menar att en effektiv infrastruktur för en hemsida bör 

fokusera på dess funktionalitet, användarvänlighet, effektivitet, trovärdighet, integritet, 

säkerhet samt tydlighet kring hur de hanterar privatinformation. 

 

2.4.4 Interaktion 

 

Att bygga förtroende är en kraftfull process (Rousseau, 1998). Denna process använde sig av 

två aspekter enligt Chen och Dhillon (2003). Dessa två aspekter är kognitivt förtroende samt 

affektionsförtroende. Kognitivt förtroende syftar till individens förmåga att utvärdera 

och analysera företaget på ett rationellt sätt. Därmed påverkar båda parternas egenskaper att 

ett förtroendeförhållande har möjlighet att uppstå. Affektionsförtroende syftar till det 

känslomässiga förtroende som uppstår mellan olika individer genom upprepade interaktioner 

(McKnight & Chervany 2001). Dock är det enbart vid upprepade interaktioner mellan de två 

parterna som affektionsförtroende kan uppstå (Chen & Dhillon 2003).  
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Servicekvalitet anses vara en grund fas vid skapandet av kundnöjdhet och det är kundnöjdhet 

som är det viktigaste vid skapandet av köpintentioner. Således är det helhetsupplevelsen som 

influerar köp intentionen och inte enbart den upplevda servicen (Cronin Jr., 1992). 

Servicekvalitet kan skapas genom att löften både genomförs som lovat samt att det förklaras 

tydligt. Vid e-handel influeras dock kundens slutgiltiga nöjdhet även av det slutgiltiga 

resultatet av hela shoppingupplevelsen. Till skillnad från traditionell handel, inkluderar detta 

även hur nöjd konsumenten är med varan som inhandlats även om det inte är e-handeln som 

producerat den (Chen & Dhillon 2003).   

 

Interaktion syftar i detta fall till upprätthållandet av löften, och inte till dialogen.  

 

 

2.5 Begränsningar av modellen 

 

Järvenpää, Tractinksy och Vitales modell (2000) ger förklaringar kring hur förtroende skapas 

men den har även sina begränsningar. Som exempel kan nämnas att undersökningsobjekten 

till stor del var studenter inom IT, vilket gör att internetanvändandet generellt kan ha påverkat 

deras preferenser kring e-handel (Järvenpää et. al 2000). Vid modelltestandet gavs även 

resultat som kunde tolkas som att de e-handelsbutiker som hade en fysisk butik kunde ge en 

ökad trovärdighet. Den slutsatsen går inte att dra då modellen inte undersöker detta, utan 

det är bara spekulationer för att förklara vissa resultat (Järvenpää 2000). Undersökningen 

behandlade bara böcker och flygbiljetter men kom fram till slutsatsen att produkten i sig inte 

påverkar förtroendet. Dock krävs det undersökningar av fler produktkategorier för att dra 

denna slutsats. Resultaten i undersökningen tyder dock på att produkten i sig saknar relevans 

för förtroendet. En begränsning med Chen och Dhillons modell (2003) är att den inte 

undersöker huruvida de fyra grundvariablerna har olika stor betydelse vid skapandet av 

förtroende. Man fastslår att de påverkar, men inte med hur mycket. Modellerna är framtagna 

år 2000 respektive 2003, samt hänvisar till ännu äldre källor. Detta kan vara missvisande i och 

med att internet är något som har vuxit snabbt på senare tid. Den generella osäkerheten hos 

konsumenter gentemot e-handel kan ha varit större då än den är i dagsläget. 
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2.6 Sammanfattning av Teoretiska referensramen 

 

Som tidigare beskrivits behöver företag fokusera uppmärksamhet mot konsumenternas 

egenskaper, företagets egenskaper, hemsidans infrastruktur samt interaktion. Järvenpää, 

Tractinsky och Vitale (2000) beskriver hur de två grupperna, företagets upplevda anseende 

samt storlek, formar kundförtroende. Båda modellerna behandlar förtroendeskapande och tar 

upp likartade argument. Dock så innehåller modellerna också information som inte är relevant 

för vår undersökning. Vi har därför valt att fokusera på de förtroendeskapande delarna i de två 

modellerna och sammanställt dem till en teoretisk modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Teoretisk referensram. 

Efter som att den undersökta teori inte har bearbetat hur dessa faktorer påverkar 

varandra har vi valt att ha dem som fristående delar. Upplevd storlek och Upplevt 

anseende har dock ömsesidig påverkan, viket vi valt att förtydliga i vår referensram. 

Denna modell (Figur 3) är vår utgångspunkt genom arbetet och har använts för att 

utforma de frågor som vi använt i intervjuerna. Enligt de teorier som vi använt oss av 
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är dessa sex aspekter de viktigaste för företag att fokusera på när de arbetar med att 

skapa och bevara förtroende. 

 

3.  Metod 
Avsikten med metodavsnittet är att redogöra och kasta ljus över vilka arbetssätt som skall 

tillämpas i denna rapport. Fokus inom metodavsnittet kommer att belysa fördelar och 

nackdelar med arbetet, ta upp eventuella brister och klargöra arbetsgången, från 

problemformulering till slutsats. 

 

3.1 Forskningsdesign 

 

3.1.1  Små N-studier 

 

Små N-studier innebär att man väljer ett fåtal enheter, oftast inte fler än fem. Dock har denna 

studie grundats på sex enheter. Anledningen till detta är för att man får en större möjlighet att 

gå djupare in med varje enskild enhet. Ofta tar studierna ut enheter från olika kontexter 

exempelvis på detta kan vara olika organisationer, olika kommuner eller olika länder 

(Jacobsen, 2002). Vår studie omfattar företag inom, kläder och mode, hemelektronik och 

skönhet. Denna typ av studie medför att man får ett fokus på ett specifikt fenomen, men att 

fenomenet kan belysas från flera olika utgångspunkter. Till skillnad från fallstudie nedtonas 

betydelsen av en speciell plats eller händelse, medan fenomenet får en större vikt (Jacobsen, 

2002). Några exempel på små-N-studier kan vara att man intervjuar ett fåtal studenter på 

universitet för att få en klarhet i vad som ligger i fenomenet uppfattning om kursutbud. Ett 

annat exempel är att man observerar några kurser på ett universitet för att se hur studenterna 

uppträder i en föreläsningssituation.  

För att skapa ett bredare perspektiv på ett givet fenomen använder man sig av små-N-studier 

som sträcker sig ofta över flera fall (Jacobsen, 2002). Då vår studie kräver att vi får en rik och 

detaljerad beskrivning av det fenomen som vi undersöker så är denna typ av 

undersökningsupplägg mest lämplig. Genom att variera med enheter från olika kontexter kan 

vi få en rikare beskrivning av fenomenet än om vi bara studerade ett enda fall.  Det behöver 
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också påpekas att det inte finns någon skarp gräns mellan fallstudier och små-N-studier. 

Likheterna mellan dessa är att man i de båda fallen väljer ut några få personer i ett fall. 

Därmed blir gränsen mellan de båda intensiva uppläggningarna flytande och oklar. Trots 

dessa likheter kan man använda sig av en tumregel. Fallstudier är mest lämpliga när man vill 

beskriva en speciell plats eller en speciell situation. Om man däremot vill ha en rik 

beskrivning av ett speciellt fenomen bör man använda sig av små-N-studier (Jacobsen, 2002). 

Vår studie syftar till att beskriva hur förtroende skapas därmed kommer 

undersökningsupplägget små-N-studier att tillämpas. 

3.1.2  Kvalitativ forskning 

 

Det är utifrån våra problemformuleringar som vi har bestämt vilken metod som valts. För att 

förstå hur företagen skall skapa förtroende med sina kunder kommer vi att välja oss av 

kvalitativa data då den språkliga analysen (intervjuer) fungerar bättre än kvantitativa data 

(enkäter) för att vi vill få ett personligare svar från företagen vi kommer att intervjua 

(Bryman, 1997). Vid kvalitativ forskning lägger forskaren all fokus på 

undersökningspersonerna för att kunna få en allomfattande bild av studieobjektet. När det 

kommer till intervjuerna som kommer att vara kvalitativa kommer semistrukturerade 

intervjufrågor att användas. Vid en semistrukturerad intervju använder sig forskaren av en 

lista över ganska specifika teman vilken ska beröras som även kallas för intervjuguide 

(Bryman, 2011). Frågorna som ställs behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Intervjuprocessen i sig är mycket flexibelt. Frågor som inte ingår i denna kan 

också ställas, om intervjuaren knyter an till något som intervjupersonen sagt. Vid användning 

av kvalitativ forskning brukar tillvägagångssättet vara mindre strukturerat. Men vid en 

eventuell kvantitativ undersökning är metoden mycket strukturerad för att bilda en så hög 

validitet och reliabilitet som möjligt vid mätningar av viktiga begrepp. Oavsett vilken 

variation av intervjumodell som används ges respondenten fria tyglar att besvara frågorna 

(Bryman, 1997). I kvalitativ forskning fokuserar man på betoningen av det generella när det 

gäller formulering av de inledande frågeställningarna och en tyngd på intervjupersonens egen 

uppfattning och synsätt. Vid kvalitativa intervjuer är den största tyngden riktad mot den 

intervjuades ståndpunkt, hans/hennes synvinklar. 
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3.1.3  Deduktiv ansats 

 

Utifrån våra frågeställningar har vi använt oss av en deduktiv ansats. Vid tillämpning av 

deduktion utgår ansatsen från allmänna regler som beskriver ett enskilt fall. Deduktion har en 

tendens att inte förklara utan snarare fastställa. Deduktion är en metod som utgår från teori. 

Vid en deduktiv tillämpning utgår man först ifrån en teoretisk bas, till exempel uttalandet att 

om fågeln är en svan är den vit. Därefter dras slutsatsen att vid ett möte med en svan så är den 

vit (Alvesson, 2008). Vid en induktiv ansats å andra sidan, så utgår man inte först från en 

teoretisk bas utan man börjar studera det praktiska problemet för att sedan se vad teorin säger 

(Alvesson, 2008). Eftersom att vi har utgått från en fastställd teoretisk bas, som även har legat 

till grund för våra intervjufrågor, så har vi valt en deduktiv metod.  

Författaren poängterar vikten av uppmärksamhet på att det vid användning av en deduktiv 

process sannolikt kommer att finnas inslag av induktion (Bell, 2005). Bryman (1997) 

beskriver deduktion på följande sätt; ”vetenskapen är deduktiv genom att dess syfte är att få 

fram specifika propositioner utifrån generella beskrivningar av verkligheten”. 

 

3.2  Urval 

 

Vi har bestämt oss för att undersöka sex företag inom kläder och mode/skönhetsbranscher och 

hemelektronik för att vi anser det vara ett intressant område då många av dagens människors 

handel av kläder och elektronik sker via nätet (Svensk Handel, 2011). Alla sex företagen är 

svenska e-handelsföretag som först och främst har sin försäljning via nätet. Vi har gjort sex 

djupgående intervjuer, en intervju med varje företag. Vi har riktat in oss på att intervjua VD:n 

eller marknadsansvariga för respektive företag då vi anser att de är mest kapabla till att 

besvara våra frågor eftersom att de jobbar med kundrelaterade frågor. I vårt fall har fokus 

legat på respondenternas reflektioner.  

 

3.2.1  Datainsamling 

För att garantera att de intervjupersoner vi pratat med har väsentliga kunskaper och tjänster 

för denna studie har vi varit i kontakt med de aktuella personerna och företagen innan de 
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faktiska intervjuerna. Innan varje intervju har vi skickat ut en mall via mail som visar vilka 

teman och frågor vi tänkt ta upp. Saunder, Lewis och Thornhill (2009) talar om detta i och 

med att det ger den svarande en möjlighet att ta fram den information som respondenten 

eventuellt behöver vid intervjutillfället. Telefonintervjuerna har genomförts av två personer 

där den ena personen har koncentrerat på anteckningar och den andra på intervju. Intervjuerna 

har spelats in samtidigt som anteckningar har förts i enighet med (Saunders, 2009). Detta 

tillvägagångssätt har hinder, bland annat avsaknaden av det personliga mötet och dess 

fördelar. Dessa gick dock inte att undvika på grund av tid och avstånd. Alla inspelningar har 

transkriberats i efterhand. 

 

3.2.2  Konstruktion av intervjumall 

 

Nedan kommer det att beskrivas de intervjuämnen som har använts utifrån den teoretiska 

referensramen. En del teman återkom i alla intervjuer medan andra teman var 

företagsspecifika. De teman som den teoretiska referensramen inte har beskrivit men som 

företagen har tagit upp, har lagts till under de områden som varit mest lämplig.  Ett exempel 

på sådant tema är kommunikationsfrågor som lagts till under rubriken ”Interaktion”. 

A. Konsumentens egenskaper: Kundens osäkerhet kring betalning, skapa trygghet hos 

kund, mätning av kundförtroende. 

B. Företagets egenskaper: Viktiga egenskaper, fysisk butik, leveransvillkor & 

returpolicy. 

C. Upplevd storlek: Storlekens påverkan, större kontra mindre företag, förmedling av 

storlek. 

D. Upplevt anseende: Anseendets påverkan, arbete med anseende, tredjeparts-sajter. 

E. Hemsidans infrastruktur: E-handelns utseende, kvalitetsstämplar, viktiga aspekter 

av e-handel. 

F. Interaktion: Vikten av kommunikation, hantering av feedback, interaktionskanaler. 

 

3.2.3  Etiska förhållningssätt 

För att säkerställa att respondenterna var medvetna om att denna studie skulle publiceras, 

frågade vi i samband med intervjuerna om de accepterade detta eller om de skulle vilja vara 

anonyma. Genom att försäkra respondenterna om detta kan de intervjuade tillrättalägga 
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uppgifter för att anpassa sig dels till det den tror den som intervjuar vill höra, och även 

undvika att säga sådant som kan få en att framstå i dålig dager. De intervjuade har även fått 

tillbaka resultatet av intervjuerna så att vi kunnat få ett godkännande av deras svar. På grund 

av detta anser vi att studien är gjord under goda etiska förhållanden. 

 

3.3  Trovärdighet 

 

Vi anser att vår studie har varit tillförlitlig då vi ämnat följa de regler som funnits för 

kvalitativ forskning och deltagarna i studien har fått ta del av det material som har legat till 

grund för resultatet. För en forskare är det svårt att vara helt objektiv, att lämna sin 

förförståelse och kunskap bakom sig i en kvalitativ forskning är svårt. Det är viktigt att vara 

påläst, ha kunskap kring det område som ska undersökas, och så även för oss. Vi har strävat 

efter att i så stor utsträckning som möjligt vara öppna för hela resultatet och allt som kommer 

fram, inte bara det som bekräftat vår förståelse. Enligt (Bryman, 2002) består den kvalitativa 

forskningens trovärdighet av fyra kriterier: Tillförlitlighet - Vilket innebär att ett resultat 

endast kan vara tillförlitligt om den forskning som utförts har utförts efter de regler som finns 

och om intervjupersonerna har fått ta del av sitt eget bidrag till studien (Bryman, 2002). Våra 

respondenter har inte bara fått ta del av sina egna insatser till studien, men även fått ta del av 

hela studiens resultat, vilket gör denna studie tillförlitlig. Studien har förhållit sig på etiskt 

korrekt sätt gentemot intervjupersonerna. Överförbarhet - Detta innebär att studien skall vara 

så utförligt gjord att det ska gå att bedöma om det finns någon möjlighet att studien kan 

överföras på andra människor i andra miljöer (Bryman, 2002). I och med att vi har valt att 

undersöka företag i ett fåtal branscher så visar denna studie att resultatet kan överföras till 

andra människor/företag i de branscher vi undersökt. Detta kan skilja sig i andra branscher 

som denna studie ej behandlat, vilket vi är medvetna om. Pålitlighet - Forskningsprocessens 

alla faser ska kritisk granskas av andra och en bedömning av hela processen görs för att se om 

rätt val, som påverkat resultatet, har gjorts. Bland annat granska om valet av 

undersökningspersoner och analysmetoder har varit korrekta (Bryman, 2002). Vi har under 

arbetets gång låtit andra personer granska våra olika val i studien. Här kan det brista beroende 

på vilka personer som låtits granska och bedöma de processer som gjorts. Det är viktigt att 

personer med rätt kompetens och färdigheter har gjort dessa bedömningar. Vi har därför låtit 

lärare och handledare i Högskolan i Skövde granska våra processer. Möjlighet att styrka och 

konfirmera - I det här läget så ska forskaren vara säker på att genom hela studien har lagt sina 
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värderingar och egen kunskap åt sidan. Vad Bryman (2002) menar med möjligheten att styrka 

och konfirmera är att det svarar mot objektivitet, det vill säga om forskaren har haft kontrollen 

över sina egna värderingar så att det inte påverkar undersökningen på något avgörande sätt. 

Under stora delar av studiens gång har vi försökt att inte låta vår kunskap och våra 

värderingar påverkar det sätt vi utfört undersökning på. Vi är medvetna att våra värderingar 

kan ha påverkat undersökningen genom de olika reflektioner vi gjort men ej på ett sådant sätt 

som kan ha varit avgörande för studiens resultat. 

 

3.4  Metodkritik 

Avsnittet metodkritik fokuserar på innehåll i rapporten som kan upplevas vara bristande och 

otillräcklig för att erfaras vara vetenskapligt korrekt. 

Bryman (2002) tar upp att kvalitativa forskare har en benägenhet att stödja metoder och 

angreppssätt som innebär att man väver samman teori med empiriska studier. Skisseringen av 

teoretiska idéer betraktas vanligen som en fas som snarare äger rum i slutet av fältarbetet än 

innan det. Att specificera teorin i förväg brukar man helst inte göra på grund av risken att dra 

för snabba slutsatser eller skapa en felaktig förhandsbild av de frågor som ska studeras. Det 

innebär att det finns en fara i att de teoretiska begreppen i allt för stor utsträckning avviker 

från vad aktörerna i en viss social miljö tycker och tänker. Det är ofta påstått att omfattningen 

av resultatet i en kvalitativ undersökning är begränsad. När det handlar om observationer eller 

användning av ostrukturerade intervjuer med ett fåtal individer i till exempel en specifik 

organinsation så påstås det vara omöjligt att generalisera resultaten (Bryman, 2011). Vidare 

menar Bryman (2011) att det ibland kan vara svårt att fastställa vad forskaren verkligen har 

undersökt och hur han eller hon kom fram till studiens slutsats. Ett exempel kan vara att 

kvalitativa studier har ibland en oklarhet om hur respondenterna blev valda för observation 

eller intervju. Enligt Bryman har läsaren rätt att veta hur respondenterna har blivit valda för 

att studien ska motsvara ett stort antal människor (Bryman, 2011). 

Vi innehar medvetenheten om att det finns kritik till den deduktiva ansatsen. Kritik mot en 

sådan ansats vid datainsamling är att den oundvikligen leder till att forskaren enbart söker 

efter den information som han finner väsentlig, och som därmed tenderar att ge stöd åt de 

förväntningar forskaren hade när undersökningen påbörjades. Genom att utgå från påtagliga 

förväntningar begränsar vi informationstillgången och riskerar att viktig information, kanske 

den viktigaste, förbises (Jacobsen, 2002). 
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Vi har upplevt att med hjälp av den kvalitativa metoden har vi kunnat besvara vår 

forskningsfråga. Men samtidigt har det funnits nackdelar, då vi inte har fått möjlighet till 

personliga intervjuer med företagen. En annan nackdel var att vi inte fick tillräckligt med 

information vid första intervjun. Detta på grund av vår brist på kunskap gällande hur man går 

tillväga vid en intervju.  

Kvalitativ metod kan vara tidskrävande (Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Fler företag 

hade kunnat undersökas om brist på tid inte hade varit en orsak. Nu med facit i hand så anser 

vi att den valda metoden var den bästa för denna studie. 

 

4. Empiri 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de empiriska undersökningarna. Det empiriska 

materialet har samlats in utifrån den kvalitativa metoden, alltså genom de intervjuer vi 

genomfört med olika företag. 

4.1  Kort om de intervjuade företagen 

 

Dustin home är ett internetbaserat hemelektronikföretag (Dustin home 2012). De säljer 

produkter i huvudsakligen Sverige men även i Norge, Danmark och Finland. Dustin home är 

en del av Dustinkoncernen, som har 25 års branscherfarenhet. 

Nelly.com är en ledande aktör inom mode på nätet för mode- och skönhetsmedvetna tjejer 

och killar. De säljer produkter från 850 olika varumärken inom kläder, skor, underkläder, 

badkläder, skönhetsprodukter, accessoarer och sportkläder. Nelly.com startade i Sverige 2003 

och är idag verksamma i följande marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, 

Österrike, Nederländerna, UK, Frankrike, Belgien och Polen. Nelly.com är en del av e-

handelskoncernen CDON Group, Nordens ledande e-handelskoncern. 

Lyko Hair AB är ett företag som säljer produkter inom hårvård, skönhetsprodukter och 

elektroniska styling verktyg. Företaget är verksamt i hela Sverige, Danmark, Finland och 

Norge. Företaget även en del kunder i övriga EU-länder. 

Deadwood är ett klädföretag som säljer vintage kläder blandat med moderna kläder (Intervju 

med von Bahder 2014). På Södermalm i Stockholm bedriver företaget en fysisk butik, de 
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bedriver även e-handel. Deadwood grundades under mitten av 2010. De marknadsför sig 

främst genom word- of- mouth men även genom närvaro på sociala medier såsom Facebook. 

Outnorth.se är en av Skandinaviens ledande nätbutiker med produkter inom friluftsliv 

outdoor. Outnorth strävar efter att leverera ”the best of Scandinavian Outdoor” till kunder 

över hela världen. De har anor tillbaks så långt som 1926 men namnet Outnorth lanserades så 

sent som i maj 2012, då Outnet och Getout gick samman och bildade Outnorth.  

Sportamore.se är en sportbutik vars sikte från start har varit att erbjuda marknadens bredaste 

varumärkesportfölj, djupaste utbud samt kunna erbjuda bästa tänkbara service. Företaget 

öppnade upp dörrarna under våren 2010. 

 

 

4.2  Företagets syn på förtroende 

 

4.2.1  Konsumentens egenskaper  

 

Dustin home har uppfattningen att betalningsalternativen är viktiga för konsumenten. De 

menar att det är viktigt att man har de vanligaste betalningssätten. Dustin home anser att det är 

säkert att betala via hemsidan är förtroendeskapande för kunden, då det är viktigt att hemsidan 

är certifierad med https:// (Hypertext Transfer Protocol Secure). De menar även att de, som 

många andra företag, samarbetar med Klarna gällande faktureringar och avbetalningar. Dustin 

home anser att det är viktigt för konsumenten att kunna kommunicera med dem, men de 

menar även på att det är just då kunden blivit missnöjd som de oftast hör av sig. För en nöjd 

kund har det gått som förväntat och då hör kunden inte av sig. Köpevillkoren är även något 

som Dustin home trycker mycket på, att det är viktigt för konsumenten att köpevillkoren är 

tydliga och att man som konsument ska kunna returnera en oöppnad vara om det har blivit ett 

fel köp. Man vill inte ta risken som konsument utan man vill känna att om man får problem så 

ska det gå att lösa (Intervju med Henrik Nilzén 2014). 

Nelly menar att leveranstiden är viktigt för konsumenten och att det är något som de ständigt 

försöker förbättra. De har nu infört att det finns flera standardalternativ som är gratis för 

konsumenten. De har även infört expressleverans om det finns behov hos konsumenten att få 

varan fortare. Hemleveranser har också införts om konsumenten vill ha varan hela vägen hem 
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till sig. De har också något som kallas för ”next day deliver” vilket betyder att konsumenten 

kan få hem varan redan nästa arbetsdag. Nelly pekar på att man måste jobba på ett sådant sätt 

så att det blir kundens val som gäller. När det kommer till att hantera konsumentens osäkerhet 

beträffande företaget så anser de, i och med att de är en stor aktör och jobbar med olika 

certifieringar, att de ska kunna erbjuda alla stora betalsätten men också de mest trygga och 

välkända betalsätten. För att kunden ska kunna betala med det betalsätt som känns mest 

bekväm (Intervju med Richard Woodbrigde 2014). 

Lyko Hair AB tycker även de att det är viktigt för konsumenten att kunna kommunicera med 

företaget ifall det skulle uppstå något problem. När det kommer till konsumentens osäkerhet 

att betala till Lyko så hanterar företaget detta genom att de även erbjuder fakturabetalning för 

de konsumenter som inte känner sig trygga med kortbetalning, annars gör företaget inget 

speciellt mer än att de har högsta säkerheten beträffande kortbetalning. Lyko tror inte längre 

på att en fysisk butik ökar förtroendet för konsumenten (Intervju med Richard Lyko 2014).  

Deadwood anser att det som är viktigt för konsumentens förtroende är betalningsalternativen. 

”En viktig aspekt av förtroende handlar ju om att känna sig trygg i betalningssystemen..”. 

Deadwood använder Paypal, vilket de anser är ett övertygande betalningsalternativ ur 

kundens perspektiv, men överväger även starkt på att tillämpa betalningstjänsten Klarna. 

Detta på grund av att det ger konsumenten en trygghetskänsla i att betala efter att de fått se 

varan (Intervju med von Bahder 2014). 

Outnorth fokuserar på att jobba med det som är viktigt för kunden. Det som är viktigt för 

kunden menar de är att det ska vara rätt information på produkterna vad gäller till exempel 

lagerstatus och så vidare. Att leverera varorna snabbt och i tid är något som Outnorth anser 

vara viktigt för kunderna. De jobbar även konstant med att produkterna ska hålla det de säger 

att de ska göra, att det är rätt färg, rätt storlek och så vidare. Att kunderna ska känna sig säkra 

till att betala till företaget är viktigt för Outnorth. De använder sig av olika 

betalningslösningar, de vanligaste och de mest kända, så att det finns många val. Idag kan 

man handla via faktura, via kreditkort, via direktbetalning, via paypal. Därför är det viktigt att 

ha flera alternativ så att kunden kan välja det som passar bäst (Intervju med Ola Svensson 

2014). 

Sportamore anser att det är viktigt att kunden känner sig trygg att betala till dem. Därför 

använder de certifierade betalningslösningar som kunden känner igen och känner sig trygg 
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med. Att kunden litar på att man lever upp till vad man lovar är viktigt för kunden. Det gäller 

att ”Under promise and over deliver”. Genom att alltid försöka överträffa kundens 

förväntningar skapar man förtroende. Sportamore har en vision som säger att vi vill få en 

kund till att säga ”Jag älskar att handla på Sportamore” (Intervju med Johan Ryding 2014). 

 

4.2.2  Företagets egenskaper  

 

Dustin home tror definitivt att det är positivt med att ha en fysisk butik, de menar att det 

självklart medför en ökad kostnad som blir svår att försvara, men man får räkna med det på 

längre sikt beroende på var, vilken stad och vilket läge man har. Dustin home påpekar att till 

exempel tillverkare såsom Samsung och Apple, som de brukar handla av, gillar att man kör 

marknadskanaler parallellt. Dock menar Dustin att detta är en helt annan dimension, de klarar 

sig gott och väl med den digitala handeln som de är bäst på. I likhet med andra e-

handelsföretag anser även Dustin home att det är viktigt med kvalitetsstämplar. Trygg e-

handel är en kvalitetsstämpel som de använder sig av och som de menar är en bra stämpel för 

att hela tiden se till att man följer lagstiftningen. På konsumentsidan säger Dustin home att de 

inte använder sig av någon annan kvalitetsstämpel. Dustin home mäter kundförtroende rent 

statistiskt i vad de kallar för ”livstidsvärde”, ”customer lifetime value”, och då tittar man 

värdet per kund, hur ofta de handlar, när de handlade senast och för hur mycket de handlar per 

gång. De gör detta för att på ett korrekt statistiskt sätt få en överblick. Sedan finns det även 

någonting som de och andra företag succesivt inför, det man kallar för ”NPS”, ”net promoter 

score”. Om att man verkligen kan rekommendera ett företag till sina bekanta istället för att 

rekommendera en konkurrent, då har man kommit långt, säger Dustin home. De har ett så 

kallat team som hela tiden mäter och arbetar med den typen av analysfrågor på hur 

kundbaserna reagerar på olika erbjudanden och hur kundbaserna utvecklas över tid. De menar 

att ska man köpa en Apple-produkt så är det svårt för Dustin home att övertyga konsumenter 

att de ska vara lojala och köpa varan även om de kan få exakt samma produkt 300 kr billigare 

någon annanstans (Intervju med Henrik Nilzén 2014). 

Företaget Nelly tror generellt sätt att det är bra med olika kvalitetsstämplar, om man hittar en 

allmän kontrollfunktion, så att alla sajter bedöms utifrån samma skala. De vill inte uttala sig 

om vilken typ av skala eller benämning det ska vara. Generellt sett tror de att detta är bra, för 

ju mer transparent för konsumenten desto bättre det vill säga ju mer tydligt det blir för 
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konsumenten om möjligheten att jämföra mellan olika företag desto bättre. Då vet 

konsumenten att de inte blir lurade. Nelly har valt att för tillfället endast använda sig av Trygg 

e-handel som kvalitetsstämpel. Nelly mäter kundförtroende kontinuerligt. De gör detta genom 

någonting som kallas ”NKI” (Nöjd kund index) i kundkontakter och sedan mäter de även 

kundförtroende genom kundundersökningar. Nelly tror inte nödvändigtvis på att en fysisk 

butik ger en högre trovärdighet hos konsumenten. De menar att beroende på om man är en 

större eller mindre aktör på marknaden kan en fysisk butik ha olika betydelse i 

förtroendeskapandet (Intervju med Richard Woodbridge 2014). 

Lyko Hair AB anser att kvalitetsstämplar är viktiga när man är liten som företag men att de 

kanske inte är lika viktiga när man börjar bli etablerad. Samtidigt menar de att 

kvalitetsstämplar är bra för att det innebär riktlinjer som man måste leva upp till för att få 

behålla dem. Lyko Hair använder sig av Trygg e-handel och ytterligare en icke namngiven 

kvalitetsstämpel. Lyko tror inte längre på att en fysisk butik ökar förtroendet hos 

konsumenten. De menar att det kanske var så för några år sedan men att det inte har någon 

betydelse idag om inte butiken ligger i konsumentens närhet där konsumenten kan känna sig 

trygg till att få en kontakt om något skulle bli ett problem (Intervju med Richard Lyko 2014). 

Förtroende på internet och förtroende i en fysisk butik skiljer sig menar Deadwood. Att byta 

från en e-handel till en annan är lättare då det är enklare att ta sig in på andra hemsidor om 

förtroendet inte finns där för e-handeln. Att ersätta en fysisk butik med en annan kan kräva 

mycket tid. Konsumenter kan ibland uppleva en osäkerhet då det inte finns någon fysiskt 

knytpunkt. Eftersom att man betalar i förväg är det vitalt att företaget faktiskt kör med ”raka 

rör”, vilket vill säga att man är tydlig och ärlig. Mindre företag som de själva kan erbjuda 

mervärde i form av en starkare kontakt med kunden, tror dem. De anser att en viktig aspekt 

för e-handelsföretag är en (Intervju med von Bahder 2014). 

Outnorth håller med om att en fysisk butik skapar mer förtroende för kunden. Framför allt 

skapar det en trygghet genom att man kan, om det skulle vara några problem, alltid vända sig 

till den fysiska butiken. Det är den ena biten om det nu är så att man är en kedja som finns på 

flera platser. Den andra biten påpekar Outnorth är om varumärket är förhållandevis okänt eller 

är okänt så kan det vara bra som kund att veta att de har en butik som finns någonstans rent 

fysiskt till skillnad från någon annan e-handel som bara finns i en källare någonstans. De 

menar även att det kan vara en hjälp för mindre e-handlare med ”nischade” produkter 

exempelvis. Företaget mäter kundförtroende kontinuerligt genom undersökningar mot sina 
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befintliga kunder. Med de kunder som har handlat, om hur de upplever köpupplevelsen och 

även leveransen. Outnorth använder sig av kvalitetsstämplar men menar att de hade en större 

betydelse förut än vad det har nu. ”E-handeln har nu blivit mer, alltså det är en större andel 

kunder som har e-handlat och man känner en större trygghet” (Intervju med Ola Svensson 

2014). Trots detta menar de att kvalitetsstämpeln fortfarande är viktig. De tror att en sådan 

stämpel som till exempel Trygg e-handel gör så mycket mer än att man bara har en logga på 

att det är säkert. Man håller koll på de olika företagen så att folk sköter sig och det tror de är 

viktigt. Utöver Trygg e-handel så har de i Danmark en sak som heter ”trust pilot” där kunder 

själva får betygsätta e-handlare. De menar att ”Pricerunner” och ”Prisjakt” egentligen också är 

kvalitetsstämplar där kunder har fått bedöma den e-handlare man handlat hos, om man tycker 

de är bra eller dåliga. 

Sportamore tror säkerligen att en fysisk butik kan bidra till en trygghetskänsla hos kunden, att 

veta att man har någonstans man kan gå om man får problem. Sportamore anser även att 

kvalitetsstämplar är viktiga men har en större betydelse i tidiga skeden när man som aktör är 

okänd i en marknad eller för kunder som är nya i kanalen (Intervju med Johan Ryding 2014). 

 

4.2.3  Upplevd storlek  

 

Dustin home anser att bredden och djupet av sortimentet är viktigt för konsumenten då de har 

fler alternativ att välja mellan. Att man även har en fysisk butik menar Dustin home kan 

medföra ökat förtreonde (Intervju med Henrik Nilzen 2014). 

I och med att Nelly är en stor aktör på marknaden så menar de att storleken är viktig för 

konsumenten då kunden känner sig mer bekväm att handla hos en stor aktör. Ett exempel är 

att en stor aktör, till exempel Nelly, kan erbjuda flera betalalternativ (Intervju med Richard 

Woodbridge 2014). 

Lyko Hair AB upplever att storleken inte har en stor betydelse utan det handlar mer om att 

leva upp till kundernas förväntningar på företaget (Intervju med Richard Lyko 2014). 

Deadwood påstår att det är lättare för större företag att i starten få förtroende. Deadwood 

menar att betydligt större företag har mindre svårt att vinna förtreonde direkt, medan ett litet 
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företag som dem själva är, kräver till exempel upprepade bra leveranser innan man får 

förtroende till 100% (Intervju med von Bahder 2014). 

Outnorth tror att storleken på företaget har en betydelse för kundens förtroende. Är man en 

förhållandevis okänd e-handel, alltså du finns bara på nätet och finns inte rent fysiskt, så är 

det då en risk att man inte vet hur seriös eller hur stor en aktör är om man aldrig har hört talts 

om dem. Däremot är man ett varumärke som är känt på ett eller annat sätt, att man har funnits 

under en längre tid eller att man finns rent fysiskt, då har man givetvis en fördel. Det är ju lite 

så att skulle du handla av en e-handel som du inte känner igen namnet på jämfört med någon 

som är stor och har butiker överallt, då väljer man kanske den större aktören om priset är lika 

och leveranser är lika (Intervju med Ola Svensson 2014). 

Storleken på företaget spelar roll i den aspekten att det ger en större trygghet för kunden att 

handla då de oftast redan känner till företaget (Intervju med Johan Ryding 2014). 

 

4.2.4  Upplevt anseende  

 

Dustin home använder sig av kvalitetsstämpeln trygg e-handel. De menar att tack vare detta så 

kan kunder känna sig mer bekväma vid eventuella köp då man kan se att det går rätt till och 

att man även kan kolla vad som händer vid eventuella returer. Trygg e-handel är en bra 

kvalitetsstämpel för att visa att företaget följer lagstiftningen. Dustin home vill hela tiden 

synas och för att göra detta så använder de sig av displayannonsering, vilket gör att kunden får 

mer kännedom för varumärket (Intervju med Henrik Nilzen 2014). 

Generellt tror Nelly att trygghetsstämpeln gör det mer transparent för konsumenten att kunna 

jämföra mellan olika e-handelsföretag. Då vet konsumenterna att man inte blir lurad. Med 

tanke på att Nelly marknadsför sig via bland annat kända modebloggare så ökas anseendet för 

företaget (Intervju med Richard Woodbridge, 2014). 

Word-of-mouth är den marknadsföring Deadwood förlitar sig mycket på. Enligt dem har 

företags Facebook-sidor har en påverkan på anseendet. Om ett företags Facebook-sida har 

många ”likes” så intalar det mer förtroende än ett företag med färre ”likes” (Intervju med von 

Bahder 2014). 
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Outnorth menar att för att kunden ska få ett gott anseende för företaget så gäller det även här 

att hålla det man lovar när det kommer till leveranser och likande. Har man handlat hos oss en 

gång och man har en bra köpupplevelse så vill man gärna att de ska återkomma och handla 

igen då. Det är viktigt att leva upp till det kundlöfte man har, det är viktiga parametrar, kan 

man bara göra det så får man ett högre anseende. Att synas i de kanaler där man har sina 

kunder är något som Outnorth tycker är viktigt. Det gäller att synas och att vara tillgänglig där 

kunderna finns, sen om det är Facebook eller i andra sociala medier, om det är bra eller dåligt 

att ens Facebook-sajt har många ”likes” eller inte kan man däremot diskutera (Intervju med 

Ola Svensson 2014). 

 

4.2.5  Hemsidans infrastruktur  

 

Enligt Dustin home är det många aspekter som utmärker en bra e-handelsida, alltifrån 

varumärket till användarna på sajten. Enligt deras analys är det viktigt med ett så brett och 

djupt sortiment som möjligt. Dustin home har lagt ner mycket tid på en välfungerande 

sökfunktion på sajten i och med att de oftast har många produkter som har liknande 

specifikationer. Företaget menar att detta är nyckeln till att få folk att stanna kvar på 

hemsidan. De menar på att ska man börja navigera för mycket i olika strukturer kan det vara 

lätt att snabbt ge upp om man inte hittar rätt. Än en gång påpekar Dustin home att bredden på 

sortimentet är helt avgörande. Dustin har på sajten försökt jobba med det de kallar för 

”USP:n” (Unique Selling Points) så att det högst upp på sajten är tydligt vad det är för 

returgång och så vidare. Anledningen till att de gör på detta viset, menar de, är för att de flesta 

inte ens skrollar ner när de kommer till en startsida. ”Så det gäller liksom att man får lite 

massage över det här på vägen med de klassiska villkoren som gäller vid en försäljning”, 

menar Dustin home. Det gäller att fånga folk direkt (Intervju med Henrik Nilzén 2014). 

Nelly anser även de att det är många aspekter som man behöver ta hänsyn till för att få till en 

bra e-handelsida. Framför allt menar de att de elementära bitarna är viktiga såsom 

leveransmöjligheter, leveranskostnader, olika betalalternativ samt funktionen att i sajten nå 

kundtjänsten. Detta är de grundläggande funktionerna. Nelly arbetar inte med att lägga vikt på 

någon specifik aspekt mer än någon annan, utan de försöker jobba med alla delar så att man 

inte glömmer bort någon del (Intervju med Richard Woodbridge 2014). 
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Lyko Hair AB anser även de att det inte bara finns en utan flera aspekter som utmärker en bra 

e-handelsida, men att det handlar om hur man presenterar saker och hur man levererar dessa. 

När saker och ting går fel, att det kommer fel produkter eller att produkten är slut. Då har man 

chans att bygga riktig förtroende och vilket också kan medföra positiva recensioner som andra 

kunder läser (Intervju med Richard Lyko 2014).  

Deadwood menar att tydlighet, enkelhet lättanvändbarhet och överskådlighet är viktiga 

aspekter för hemsidan. Raka länkar och enkelhet. Shoppa ska vara roligt att göra, därför är det 

även viktigt med bilder. Att man vet och förstår vad det är man betalar för är viktigt, det är 

viktigt för e-handeln att man känner sig trygg i betalningssystemet. Detta kan man underlätta 

genom att använda erkända betalningssystem. Att ha bilder på de som är anställda i företaget 

kan skapa en trygghet, tror de. Då ser man att det finns människor bakom hemsidan. Detta gör 

så att företaget verkar mer ”levande”. För att skapa ett seröst intryck är det viktigt att man 

visar allmän proffsighet. Det är en helhetskänsla. Detta betonar de även med att det är särskilt 

viktigt för e-handlare med varumärken som förekommer i fler än en e-handel, i och med att 

man som konsument lätt kan ersätta en e-handel. Ostrukturerade och ”plottriga” sajter är ett 

fel som många e-handlare gör enligt Deadwood. Det är något man bör vara försiktig med 

(Intervju med von Bahder 2014).  

Outnorth tror helt klart att hemsidans design påverkar kundens förtroende. Har man en dålig 

och ful hemsida som inte fungerar eller som har dålig funktionalitet så påverkar det relationen 

och anseendet. Det ska fungera smidigt och det ska vara enkelt och bekvämt, man ska liksom 

känna igen sig när man surfar runt, det är viktigt (Intervju med Ola Svensson 2014). 

Sportamore anser att hemsidans design har en effekt på kunden i stor utsträckning, framförallt 

avseende nya kunder och besökare. De menar att hemsidan ska vara inspirerande, 

engagerande och konverterande (Intervju med Johan Ryding 2014). 

 

4.2.6  Interaktion  

 

Dustin home fokuserar framförallt på onlinemarknadsföringen där de har olika 

marknadsföringskanaler. Google Ad Words är en av dessa, där alla sponsrade länkningar är 

baserade på sökningar. Sedan har de priser som följs på sajter såsom Prisjakt.se där det råder 

priskrig mellan konkurrenter till Dustin home. Detta är en viktig källa för Dustin home. 
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Numera kör man även vad man nu kallar displayannonsering där man använder sig av 

”banners”. Meningen med detta är att hela tiden visa varumärket, menar Dustin Home. De har 

köpt in sig i så kallade ”Opt in mail”- databaser, där de sammarbetar med till exempel Ratsit 

så att de kan skicka så kallade ”Stand alone” mail till konsumenter, vilket gör det personligt 

för kunden. Hög tillgänglighet i kundtjänsten via telefon är någonting som Dustin home 

strävar efter med tanke på att det har ett högt snittvärde per order. De menar att om man till 

exempel köpt en laptop och saker inte fungerar, så blir man ”skogstokig” och då kan det vara 

skönt att inte alltid behöva maila och vänta några timmar eller en dag eller flera dagar i värsta 

fall, utan då vill man ringa direkt och säga: ”nu funkar det inte, vad gör jag?”. Dustin home 

anser att kundtjänst via telefon är viktigt och även chatt. De svåra problemen tar de oftast 

emot just via telefon för att det inte skall bli kraftiga negativa diskussionsforum på Facebook, 

såsom uppror och liknande, utan det är en viktig del för att behålla förtroendet även när det 

går fel.  

När det förekommer fel jobbar Dustin home med någonting som de kallar för ”Speeds”. Med 

detta menar Dustin home att de har tänjt på gränserna när det gäller leveranstiden på varorna. 

De säger en tid på webben men egentligen packar de varan lite tidigare och det medför oftast 

att kunden blir positivt överraskad när de får varan tidigare än förväntat. Dustin home påpekar 

att sådana saker spelar stor roll på så sätt att de äger sin egen logistik, vilket är viktigt för att 

hela tiden kunna ha bra access till kundsortimentet istället för att vara beroende av andra 

distributörer. Dustin home har utöver den vanliga kundtjänsten en strategi för att hantera 

feedback, där de har en kundombudsman som har hand om ärenden som har blivit ”trassligt 

invecklade” då kunden har kommit i kläm på grund av fel från deras sida, postens fel eller ett 

tillverkningsfel. Därför har de en ombudsman för att problemen inte skall gå vidare till 

allmänna reklamationsnämnden (Intervju med Henrik Nilzén 2014).  

Då Nelly är en av de största media köparna i Sverige i antal kronor så marknadsför de sina 

produkter i tv, radio och så vidare men naturligtvis har de extrem översikt på ”online” 

marknadsföring. Modebloggerskor jobbar Nelly mycket med och de jobbar mycket i sociala 

media. Naturligtvis säger de att de lägger tyngdpunkten på SEM (Search engine marketing) 

och SEO (Search engine optimization). Nelly anser att det är oerhört viktigt för dem att de kan 

få konsumenters åsikter genom både kundtjänsten och sociala medier. I och med att de är så 

stora i sociala medier så får de extremt mycket feedback därifrån som de jobbar löpande med. 
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”Det är ju trots allt konsumenterna vi lever av därför är det dem vi ska lyssna på och vad de 

vill och vad de tycker”(Intervju med Richard Woodbridge 2014). 

Lyko Hair AB arbetar med att marknadsföra sina produkter genom alla medier såsom tv, 

tidningar och på nätet. De menar att all kommunikation utåt sett är viktigt och även att det är 

en helhet som företaget jobbar internt och externt med för att skapa förtroende för varumärket. 

Lyko har som strategi att hantera feedbacken genom att de har en kundtjänst som besvarar alla 

frågor och även alla recensioner som görs på nätet. För att hanteringen ska ske på ett så bra 

sätt som möjligt försöker de alltid svara inom 24 timmar (Intervju med Richard  

Lyko, 2014). 

Kommunikation är oerhört viktigt för Deadwood och genom word-of-mouth försöker de 

sprida sitt varumärke. Genom en blogg som de använder sig av har de alstrat mycket svar och 

trafik till deras webbplats. Deadwood anser att det är viktigt med en efterköpspolicy som gör 

att kunden har chans till att ge feedback och inte känner sig helt övergiven efter köpet. Detta 

kan ske genom att man skickar ut en orderbekräftelse, att tips om nytillkomna varor och 

produkter e-mailas ut eller liknande. De anstränger sig för att lägga på en personlig touch 

genom att vara öppen gentemot kunden. Fungerande telefonnummer som kunder kan använda 

för att få kontakt är viktigt (Intervju med von Bahder, 2014). 

Outnorth marknadsför sig via online och via tv sedan har de även lokal annonsering i 

butikerna. De två primära media kanalerna är via tv och via nätet. Att det ska vara enkelt och 

smidigt för konsumenten att kunna kommunicera med företaget är väldigt viktigt för 

Outnorth. Det är viktigt att man försöker göra sig på så många olika sätt som möjligt där det 

är hanterbart och där det finns tillräckliga volymer på kunder. För att hantera feedbacken från 

kunder så har Outnorth en kundservice som är bemannad via telefon och via mail, vissa 

kvällar har de öppet längre bara för att folk ska kunna komma i kontakt med dem. Mycket av 

feedbacken som kommer den vägen är sådant som de tar till sig. De tror att det är många e-

handlare som jobbar på det sättet, för ofta får man reda på saker och ting, hur det fungerar, om 

det fungerar bra eller dåligt. Detta får man direkt via kunderna (Intervju med Ola Svensson 

2014). 

Sportamore har över tid kommit att marknadsföra sina produkter i alla kanaler men 

företrädesvis genom online – marknadsföring. Sportamore lyssnar och lär sig av sina kunder, 

de läser och svarar på all feedback, bra som dålig. Därför anser de även att det ska vara enkelt 
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och smidigt för konsumenten att kunna kommunicera med dem (Intervju med Johan Ryding 

2014).  

 

5.  Analys 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras det empiriska materialet mot den teoretiska 

referensramen. Analysstycket är uppdelat på ett ämnesbaserat sätt, vilket betyder att 

materialet kommer att presenteras utifrån hur de förhåller sig till de teoretiska begreppen. 

 

5.1  Konsumentens egenskaper  

 

Teorin beskriver att många konsumenter är känsliga för att lämna ut sina privata uppgifter 

över nätet (Newell 2000, s.287). Detta är en av anledningarna till att förtroende blir en 

avgörande faktor för konsumenters val av e-handel. Som konsument vill man känna en 

trygghet att pengarna man betalar för varan hamnar i rätt händer. På senare år har bedrägerier 

blivit mer vanligt över nätet, vilket kan påverka kundens beslut att handla hos ett företag. 

Företaget Dustin home har uppfattningen om att betalningsalternativen är en viktig faktor för 

konsumenten. De menar att det är viktigt att man erbjuder de vanligaste betalningssätten. Att 

det är säkert att betala via företagets hemsida anser Dustin home är förtroendeskapande för 

kunden, då de menar att deras hemsida är certifierat med https:// (Hypertext Transfer Protocol 

Secure) (Intervju med Henrik Nilzén 2014).  Även företaget Deadwoods svar till detta trycker 

på att kunden ska känna sig bekväm med betalningen och därmed erbjuder de flertal 

betalningsalternativ (Intervju med von Bahder 2014). 

Företaget Nelly menar på att leveranstiden är viktig för konsumenten och det är en stor 

prioritering för Nelly som de ständigt försöker förbättra. Detta gör de genom ett införande av 

flera olika standardalternativ som är gratis och bekväma för konsumenten (Intervju med 

Richard Woodbridge 2014). Det behöver inte ske ett flertal upprepningar av försenade 

leveranstider innan kunden förlorar tilliten till företaget utan det kan räcka med en enstaka 

gång.  I teorin nämner de att konsumentens förtroende till stor del bygger på individens 

tidigare upplevelser i livet (Rotter, 1980). Vid tidigare upplevelser av bra leveranstider 

möjliggör det ett ökat konsumentförtroende för företaget. Utöver att man ska hålla 

leveranstiderna jobbar Outnorth mycket med att varorna också ska hålla det de är ägnade till 
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att göra (Intervju med Ola Svensson 2014). I överenstämmelse med (Rotter, 1980) är det 

viktigt att kunden får varan eller varorna rätt första gången så att kunden gärna återkommer.  

Företaget Lyko Hair menar att det är viktigt för konsumenten att kunna kommunicera med 

dem som e-handelsföretag ifall det skulle uppstå något problem (Intervju med Richard Lyko 

2014). I och med att e-handels företag inte har en fysisk närvaro blir interaktionen mellan 

företaget och konsumenten extra viktig. Teorin tar upp att konsumenten får ett mer 

framgångsrikt resultat vid olika typer av socialt utbyte om man behandlar den andra parten 

välvilligt under interaktionen vilket McKnight, Cummings och Chervany (1998) menar är en 

av två olika dispositioner avseende förtroende. För att kunden skall få ett bra resultat vid ett 

socialt utbyte är kommunikationen viktig när företaget interagerar med konsumenten. 

 

 

 

5.2  Företagets egenskaper 

 

Teorin nämner att förtroende för ett e-handelsföretag skapas av de olika attribut som företaget 

har. Järvenpää, Tractisnky och Vitale (2000) menar att företag med både en fysisk butik och 

e-handel kan ge fördelar då det förtroendet som den fysiska butiken redan skapat hos 

konsumenten kan överföras till e-handeln. Företaget Dustin home har ingen fysisk butik som 

kanal men menar att de definitivt tror på att en fysisk butik skulle vara positivt. De upplever 

att det självklart skulle medföra en ökad kostnad som blir svår att försvara, men att det är 

något som man kan räkna med på lång sikt beroende på var, vilken stad och vilket läge man 

har (Intervju med Henrik Nilzén 2014). Von Bahder (2014) säger att företaget Deadwood 

även de menar att en fysisk butik skapar en säkerhet hos kunden, vilket också styrker 

Järvenpää, Tractinsky och Vitales (2000) teori att det ger fördelar till förtroendeskapandet 

mellan företag och kund. Teorin tar dock inte upp nackdelar eller utmaningar som kan 

uppkomma vid en implementering av en fysisk butik såsom till exempel ökade kostnader, 

vilket Dustin home tar upp. Företaget Nelly agerade inte enligt Järvenpää, Tractinsky och 

Vitale (2000) då de inte nödvändigtvis tror på att en fysisk butik ger en högre trovärdighet hos 

konsumenten. De menar att beroende på om man är en större eller mindre aktör på marknaden 

kan en fysisk butik spela roll i förtroendeskapandet (Intervju med Richard Woodbridge 2014). 
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Även Doney & Cannon (1997) menar att storleken på företaget, antal år som företaget varit 

verksamt, dess rykte samt hur pass välkänt varumärke företaget har, påverkar konsumentens 

förtroende. 

 En intressant koppling kan upplevas då de flesta av företagen höll med om att en fysisk butik 

definitivt kan vara förtrondeskapande medan ett annat företag ansåg att denna kanal endast 

kan läggas till beroende på hur man är positionerad i markanden. Likheter mellan dessa 

företags syn är att det kan medföra en ökad kostnad som kan vara svår att försvara när man 

implementerar en fysisk butik men att den ökade kostnaden skulle vara enklare att försvara 

om man är en större aktör i sin marknad. Chen & Dhillon (2003) styrker detta genom att säga 

att antal år företaget varit verksamt knyter tillbaka till den tidigare punkten, då ett mindre 

trovärdigt företag inte skulle kunna överleva i en sådan osäker miljö som internet. I slutändan 

påverkar därför detta hur förtroendeingivande ett företag är.  

 

 

5.3  Upplevd storlek  

 

I teorin beskriver Doney & Cannon (1997) att e-handelns storlek har en inverkan på kundens 

förtroende hos företaget. Dustin home anser att bredden och djupet av sortimentet är viktigt 

för kunden då denne har flera alternativ att välja mellan. Järvenpää, Tractinsky och Vitale 

(2000) menar att det inte nödvändigtvis är företagets faktiska storlek som är det relevanta, 

utan mer konsumentens uppfattning om e-handelns storlek. Modellen undersöker hur upplevd 

storlek påverkar kundförtroende för e-handelsföretag. Woodbridge (2014) påpekar att 

eftersom Nelly är en stor aktör på marknaden så menar Woodbridge att storleken är viktig för 

kunden. Stora företag upplevs också ha nödvändiga resurser och expertis när det kommer till 

kundtjänst (Chow & Holden 1997). Konsumenten kan därmed känna tillräckligt stort 

förtroende för att handla hos stora aktörer inom e-handels företag. Företaget Outnorth styrker 

Chow & Holdens (1997) uttalande då de menar att storleken på företaget kan inge en känlsa 

av hur seriöst ett företag är (Intervju med Ola Svensson 2014).  Lyko koncentrerar mindre på 

upplevd storlek och fokuserar mer på att leva upp till kundernas förväntningar på företaget. 

En kund som handlar ofta på traditionella företag känner inte samma behov av 

att företag skall vara stort eller välkänt men när kunden skall handla på internet så vill kunden 
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känna ett visst förtroende då många sinnen inte upplevs så som, syn, känsel, hörsel, smak och 

lukt. Därmed blir storleken eller rättare sagt upplevda storleken en viktig faktor för 

konsumenten. Von Bahder (2014) anser att det är svårare för mindre företag att vinna 

förtroende direkt utan det krävs till exempel upprepade bra leveranser innan man får ett 100 % 

förtroende. Detta är en intressant synpunkt då kunder inte upplever de sinnen som behövs för 

att få ett förtroende direkt. Därför kan det upprepligen behövas goda prestationer från företag 

för att vinna förtroende, speciellt små e-handlare. 

 

5.4  Upplevt anseende  

 

Teorin beskriver att anseende kan definieras som till vilken grad en köpare tror att 

försäljningsparten är ärlig och bryr sig om sina kunder (Anderson, 1989). Anseende är en 

långsiktig investering, menar man inom marknadsföring enligt Järvenpää, Tractinsky & Vitale 

(2000). Utan ett bra anseende får e-handelsföretag de mycket svårt att växa i marknaden. Om 

företaget inte har ett bra anseende för kunder så kan företaget förlora sina återkommande 

kunder. Ett oärligt beteende kan oftast resultera i negativt anseende vilket i sin tur har en 

direkt koppling till sjunkande kundförtroende. Exempel på ett oärligt beteende är att ta betalt 

för en vara utan att leverera den. Företaget Nelly menar att trygghetsstämplar kan hjälpa 

konsumenten att få ett större förtroende för ett företag, då kunden med hjälp av dem kan veta 

att de inte blir lurade (Intervju med Richard Woodbrigde 2014). Outnorth påpekar att man ska 

hålla det man lovar (Intervju med Ola Svensson 2014). I och med att Järvenpää, Tractinsky 

och Vitale säger att anseendet är en långsiktig investering överensstämmer detta med 

Outnorths perspektiv. Att bygga förtroende genom löften kräver lång tid att bygga upp men 

kan förstöras på ett ögonblick. Något värt att poängtera är vad Deadwood tar upp om ”likes” 

på företagens Facebook-sajter och hur det kan påverka företagets anseende. De menar att en 

Facebook-sajt med fler ”likes” ger en bild av ett mer populärt företag (Intervju med von 

Bahder 2014). Detta kan i sin tur leda till att anseendet ökas och sprids på ett snabbare sätt. 

Outnorth menar i sin tur att en populär Facebook-sajt inte behöver betyda att företaget är 

pålitligt och håller sina löften (Intervju med Ola Svensson 2014). 

 

5.5  Hemsidans infrastruktur  
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Beatty & Lee (1996) lyfter upp att säljarens kunskap angående produkten, förmåga att sälja in 

produkten samt dennes personlighet har haft stor roll vid uppbyggnaden av både förtroende 

och relation med kunden. Chen & Dhillon (2003) bygger vidare på att för en e-handel är det 

oftast via enbart hemsidan som företaget kan kommunicera med dess kunder. I och med att 

kunden inte har direkt kontakt med en fysisk person blir hemsidans struktur ytterst viktig. Ett 

exempel på detta kan vara att konsumenten inte får specifika detaljer som de är ute efter. 

Därför är det viktigt med en genomtänkt struktur på hemsidan då denna kommer att influera 

kundens uppfattning över hur förtroendegivande företaget är. Marknadsföringslitteraturen 

benämner att det är hemsidans layout, grafik, läsbarhet samt dess användarvänlighet som 

påverkar hur länge en konsument stannar kvar på hemsidan (Murphy, 1999). Ett av företagen 

menar liksom Murphy (1999) att det är många aspekter som utmärker en bra e-handelssida, 

alltifrån varumärket till användarna på sajten. De menar på att det är viktigt med ett så brett 

och djupt sortiment som möjligt (Intervju med Henrik Nilzén 2014). Kopplat till teorin kan vi 

se att Dustin home har lagt ner mycket tid på en välfungerande sökfunktion på sajten i och 

med att de har många produkter som har liknande specifikationer. Detta anser de är nyckeln 

till att få folk att stanna kvar på hemsidan. Ska man börja navigera för mycket i olika 

strukturer kan det vara lätt att snabbt ge upp om man inte hittar rätt (Intervju med Henrik 

Nilzén 2014).  

Teorin tar upp att ett professionellt utseende på hemsidan kan ha en stor betydelse. Denna 

syftar på att konsumenten kan ha svårt att avgöra huruvida en hemsida är tillräckligt 

professionellt gjord. Istället menar Chen & Dhillon (2003) att företaget kan fokusera på att 

förmedla ett antal strukturella garantier såsom tydlig information om returpolicy, hantering av 

privat information, trovärdig information om företaget samt kvalitetsstämplar. Ett företag 

styrker denna teori då de påpekar att de försöker jobba med vad de kallar för ”USP:n” 

(Unique Selling Points) vilket betyder att de vill öka tydligheten av till exempel returpolicyn 

högst upp på sajten (Intervju med Henrik Nilzén 2014). Dustin home menar att de gör på detta 

viset för att de flesta konsumenter inte ens skrollar ner när de kommer in på första sidan på 

sajten. Ett annat företag lyfter upp att de elementära delarna är viktiga att lyfta fram på sajten 

såsom leveransmöjligheterna, leveranskostnader och olika betalningsalternativ (Intervju med 

Richard Woodbridge 2014). Kvalitetsstämplar är även någonting som teorin behandlar då de 

poängterar att stämplarna indikerar på att företaget är seriöst samt att de kommer att 

genomföra sina löften till konsumenten (Chen & Dhillon, 2003). Företagen vi undersökt 

håller alla med om att det generellt sett är bra och viktigt med olika kvalitetsstämplar dels för 



 
 
 

37 
 

att det ger konsumenten en vetskap om att de inte blir lurade dels för att företagen hela tiden 

ska se till att de följer lagstiftningen för att de inte ska bli av med kvalitetsstämpeln (Lyko 

2014; Woodbrigde 2014; Nilzén 2014). Deadwood överensstämmer med teorin då de håller 

med om hemsidans proffsighet. För att styrka innebörden för hur viktigt det är med en bra e-

handelssida, säger Deadwood att ett fel som många e-handlare gör är att det har för 

ostrukturerade och ”plottriga” hemsidor (Intervju med von Bahder 2014). 

 

5.6  Interaktion  

 

Teorin lyfter fram att för att skapa kundnöjdhet så servicekvalitet vara ett grundsteg. För att 

skapa servicekvalitet behöver löften förklaras tydligt och att de hålls (Cronin & Taylor 1992). 

En typ av löfte som är viktig att hålla för att skapa förtroende är att hålla leveranstiden 

(Intervju med Henrik Nilzén, 2014). Dustin home menar att de har tänjt lite på gränserna då 

de säger en leveranstid på hemsidan men att de egentligen packar varorna lite tidigare. Detta 

medför oftast att kunden blir positivt överraskad när de får varan tidigare än förväntat.  Dustin 

home strävar efter att ha hög tillgänglighet i kundtjänst via telefon då det är en viktig del för 

att upprätthålla förtroende. För dem är det viktigt att de kan ta emot de svåra problemen just 

via telefon för att det inte skall bli kraftiga negativa diskussionsforum på till exempel 

Facebook (Intervju med Henrik Nilzén 2014). Företaget Nelly anser att det är viktigt för dem 

att kunna få ta del av konsumenternas tankar och åsikter genom kundtjänst samt sociala 

medier såsom Facebook, bloggar o.s.v.(Intervju med Richard Woodbridge 2014). I och med 

att de är så stora i sociala medier jobbar de mycket med den omfattande feedbacken som de 

får därifrån. ”Det är ju trots allt konsumenterna vi lever av därför är det dem vi ska lyssna på 

och vad de vill och vad de tycker”, menar Woodbrigde (2014). Lyko Hair AB har en etablerad 

kundtjänststab som hela tiden arbetar med att besvara alla frågor och kommentera recensioner 

som görs på nätet, både på hemsidan och på sociala medier (Intervju med Richard Lyko 

2014).  

Något som samtliga företag har lagt stor vikt vid, men som inte teorin behandlar, är 

kommunikation som en dialog mellan företag och kund. Detta är ett sätt att förmedla att det 

verkligen finns en person bakom e-handelsföretaget (Drobin & Waldekranz). Dialogen kan 

bland annat ske genom nyhetsbrev eller efterköpspolicy. Dustin home jobbar mycket med att 

skicka så kallade ”stand alone” mail till konsumenter som kan ses som nyhetsbrev, vilket gör 
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det personligt för kunden (Intervju med Henrik Nilzén 2014). Facebook är något som alla 

företagen arbetar mycket med. Där sker dialog, informationsbyte och besvarande av frågor. 

Att många företag använder sig av Facebook som kanal kan grunda sig i att man måste 

anpassa sig till var kunderna befinner sig. En anledning till att dialogen inte diskuterats i 

tidigare underökningar och litteratur kan bero på att kommunikationskanalerna har utvecklats. 

Betydelsen av sociala medier och aktiviteten på internet har ökat slående det senaste 

decenniet.   

 

 

 

 

5.7  Sammanfattning av analys 

 

Konsumentens egenskaper 

Sammanfattningsvis visar analysen över detta teoretiska begrepp att variationsmöjligheterna 

och säkerheten av betalningen är viktiga för konsumenten, då konsumenten måste känna sig 

säker att betala till företaget. Leveranstiden är även den viktig för konsumenten och är 

någonting som företagen prioriterar högt. Återupprepade upplevelser av bra leveranstider 

möjliggör ett ökat konsumentförtroende. 

Företagets egenskaper: 

Betydelsen att vara verksam fysiskt betonas kraftigt, speciellt för mindre aktörer. Fysiska 

butiker skapar en säkerhet hos kunden vilket bekräftar för kunden att det finns verkliga 

personer bakom e-handelsföretaget. Nackdelar kan uppkomma av att implementera en fysisk 

butik såsom höga kostnader. 

Upplevd storlek: 

Det är inte nödvändigtvis företagets faktiska storlek som är det relevanta, utan mer 

konsumentens uppfattning om e-handelns storlek. Ju större företaget är desto lättare blir det 

för konsumenten att få ett förtroende. Storlekens betydelse blir viktig då många av kundens 
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sinnen inte upplevs såsom syn, känsel, hörsel, smak och lukt. Därmed har företag med större 

och mer välkända varumärken lättare att bygga förtroende. 

Upplevt anseende: 

Anseendet är viktigt för att företagen inte ska förlora sina återkommande kunder. Ärliga 

beteenden är vad som krävs av företagen för att kunna skapa ett gott anseende. Ärliga 

beteenden leder till löften. Att bygga förtroende genom löften kräver lång tid att bygga upp 

men kan förstöras på ett ögonblick. 

Hemsidans infrastruktur: 

Eftersom att kunden inte har direkt kontakt med en fysisk person blir hemsidans struktur 

ytterst viktig. Strukturen på hemsidan bör vara genomtänkt då den på verkar kundens 

uppfattning om hur förtroendegivande företaget är. Viktigt att lyfta fram på sajten är 

leveransmöjligheterna, leveranskostnader, betalningsalternativ, returpolicy mm. E-handlares 

vanligaste misstag är att de har för ostrukturerade hemsidor. 

 

 

Interaktion: 

Att kunna ta del av konsumenternas åsikter och tankar är viktigt för företagen. Detta görs 

oftast genom att företagen har en verksam kundtjänst där kunderna kan kontakta om problem 

uppstår men även för att ge feedback. Teorin tar inte upp interaktionen mellan företag och 

kund genom sociala medier såsom Facebook. Det har visat sig att de flesta företagen använder 

sig av till exempel Facebook för att skapa dialoger, informationsbyte och besvarande av 

frågor. På så sätt kan även företag få feedback. 
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6.  Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser, diskussion, praktiska rekommendationer och 

förslag till vidareforskning. 

6.1  Återkoppling mot forskningsfrågan 

Studien vi gjort har gett oss en uppfattning i hur företag bearbetar med skapandet av 

kundförtroende vid e-handel. Vår frågeställning vi valde att undersöka angående 

förtroendeskapande åtgärder vid e-handel var: Hur går företag tillväga för att skapa och 

bevara förtroende med sina e-handelskunder?  

Undersökningens resultat har visat på både differenser och likheter mellan hur företag arbetar 

med att skapa och bevara förtroende. Resultaten från vår studie visar att företag skapar 

kundförtroende genom att de håller sina löften. Fysisk butik har en stor betydelse för 

förtroendet då det indikerar att e-handelsföretaget är seriöst och är mer en bara en hemsida på 

internet. En e-handel som också har en fysisk butik kan se detta som en stor resurs och på det 

sättet kommunicera detta till konsumenterna. Att leverera snabbt är en faktor som teorin inte 

avhandlar, men som har stor betydelse idag. Med tanke på att konkurrensen är hög måste 

företag kunna leverera på ett snabbt sätt.  

Stora företag är mer förtroendeframkallande än små. Samtidigt är storleken inte en väsentlig 

faktor för konsumenten vid val av e-handel men det är fördelaktigt för företag att försöka 

upplevas som stora. Upplevt anseende är den centralaste faktorn för skapandet av förtroende 

men är någonting som är svårt för företagen att ha verkan på. Det enda tillvägagångssättet 

företagen kan skapa ett gott anseende är genom att hålla sina löften och ha en givande dialog 

och interaktion med kunden.  

Att ha en användarvänlig och tydlig hemsida med ett utseende som är anpassat efter den 

tänkta målgruppen, är viktig för en e-handel. Att genomföra köp på hemsidan ska vara enkelt 

och att de finns information om produkten på hemsidan är viktigt.  

Kommunikation mellan företag och kund har visat sig ha hög relevans för förtroende vid e- 

handel och är något som företagen lägger stor tyngd på. En funktionerande kontakt har goda 

effekter för kund såväl som företag. 
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6.2  Diskussion 

Sedan teorin utvecklades är det mycket som hänt inom e-handel. De sex förtroendeskapande 

faktorerna som har legat som grund till den teoretiska referensramen förklarar till stor del hur 

förtroende skapas. Dessa faktorer har visat sig ha koppling till varandra. Vi har dock inte 

kunnat dra några slutsatser angående hur mycket eller precis hur faktorerna påverkar 

varandra.  

Vår teoretiska referensram har utvecklats på två punkter. Vi har valt att göra några 

förändringar i referensramen. Att inkludera ”Upplevd storlek” under ”Företagets egenskaper” 

är en av förändringarna. Detta eftersom vi under arbetets gång upptäckte att de svar som vi 

fick in från respondenterna förklarade att skillnaderna mellan ”Upplevd storlek” och 

”Företagets egenskaper” var små. ”Upplevd storlek” förevisade sig inte heller vara en av de 

mest signifikanta faktorerna.  

Den andra förändringen vi valt att göra är att lägga till ännu en faktor: ”Kommunikation”. 

Den typ av interaktion som teorin bearbetat avser bara till interaktion i form av bevarande av 

löften och service. Kommunikationen på internet har förbättrats mycket de senaste åren 

genom lanseringen av sociala medier såsom Twitter, Facebook, bloggar och forum. Detta har 

fört med sig att en ny dimension som bäst kan beskrivas som kommunikation behöver skapas. 

Vår studie har visat att detta är av hög relevans. Vi bedömer därmed att det är viktigt att skilja 

på begreppen kommunikation och interaktion.  

Resultatens trovärdighet är något som kan diskuteras. Man kan inte utesluta att det kan finnas 

information som företagen inte velat dela med sig under intervjuerna. På grund av publicering 

eller rädsla för att konkurrenter ska kunna ta del av den information de gett ut. Efter de nu 

gjorda undersökningarna av företagen har vi dragit slutsatsen att svaren i stor utsträckning har 

mycket gemensamt. Därför anser vi att resultaten i högsta grad är trovärdiga. 

Vi innehar medvetenheten om att vi exempelvis bara har undersökt ett fåtal branscher och 

därmed inte kan dra en slutsats om att resultaten kan tillämpas på alla svenska e-

handelsföretag. Faktorer som resurser, varumärkes storlek, positionering i marknad spelar en 

avgörande roll i hur företag förhåller sig till dessa resultat. På så sätt kan resultaten vara ett 

snäpp bristfälliga. 

 



 
 
 

42 
 

6.3  Praktiska rekommendationer 

 

Vi har under arbetets gång insett att alla företagen har olika sätt att arbeta, men även om varje 

företag har sin ”DNA” så finns det rekommendationer som vi tycker e-handel företagen kan ta 

del av. 

För att företagen skall kunna skapa och bevara förtroende bör konsumenten känna tillit för 

företaget. Under undersökningens gång har vi insett att det är betydligt svårare för företagen 

att skapa förtroende gentemot kunden till skillnad på företag som redan har en eller flera 

fysiska företag, därmed är det extra viktigt att e-handels företag håller sina löften till kunden 

för att kunden skall känna tillit gentemot företaget. Vi har insett att om företagen har 

möjlighet att öppna en fysisk butik samtidigt som företaget fortfarande har sin försäljning 

främst över internet så skulle kunderna känna en större säkerhet och försäljningen på varorna 

kan ökas nämnvärt. 

Med tanke på att konkurrensen ständigt hårdnar inom e-handel så behöver e-handels företag 

utmärka sig för att överleva i marknaden och vad vi har insett från vår undersökning så är 

leveranstiden väldigt viktig för konsumenten. Vi skulle rekommendera företagen att skapar en 

typ av leveransförsäkring med detta menar vi att företagen pressar sig själva att exportera 

varorna till kunderna under en viss tid, 48h policy?. Med detta menar vi inte att företagen 

skall stämpla något man inte kan uppfylla då vid försenade exporter av varor har motsatt 

effekt gentemot konsumenten. 

 

6.4  Vidareforskning 

 

I denna studie så har vi fokuserat på identifiera och analysera de olika faktorer som skapar 

förtroende mellan företag och kund. I framtida forskning skulle det vara intressant att 

undersöka hur förtroende skapas och upprätthålls i en miljö där försäljningsformen är 

annorlunda än vid e-handel mellan företag och kund. Är det liknande faktorer som är viktiga 

vid e-handel mellan konsumenter och e-handel mellan företag? 

Det kan även vara relevant att göra en komparativ studie mellan olika kulturer. Då vi enbart 

studerat den svenska marknaden kan det vara intressant att jämföra våra slutsatser med andra 
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länder. Exempel på detta kan vara USA, som har en liknande kultur, eller Japan, vars kultur 

skiljer sig från den svenska. 

Den forskning vi ägnat oss åt i denna studie skulle kunna smalas av. En mer fördjupande 

undersökning skulle kunna göras om respektive förtroendeskapande faktor. Forskning skulle 

exempelvis kunna göra om endast upplevd storlek. 
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Bilaga 1 – Egna reflektioner – Pontus Kodia 

 

Jag och Mohammad hade till en början stora problem med att komma fram till ett specifikt 

område som vi båda kunde skriva om. Vi hade många stora och vilda idéer på problem 

områden som var svåra att komprimera. I början var vi inne på digital marknadsföring och hur 

det idag påverkar e-handeln sedan var vi även inne på hur den teknologiska utvecklingen hade 

för påverkan på den digitala marknadsföringen och e-handeln. Men efter några veckors 

”brainstormande” och hjälp av lärare och kollegor kom vi fram till att vi båda hade ett intresse 

att skriva om hur förtroendet påverkar e-handeln. Vi tänkte att de flesta människor kanske 

tänker förtroendet ur konsumentens perspektiv eftersom att man själv brukar vara den som 

köper från en butik på nätet. Därför ville istället undersöka hur företag gör för att skapa 

förtroende för de som handlar hos dem via nätet. 

Eftersom att jag och Mohammad redan träffades från första dagen här på Högskolan så har det 

blivit så att vi sökt oss direkt till varandra. Under dessa tre år som vi studerat med varandra 

har vi gjort de flesta uppgifterna tillsammans. Så det var en självklarhet att vi skulle skriva 

examensarbetet tillsammans. På grund av vårt nära samarbete under dessa år har vi utvecklat 

ett bra samarbete och vi har en bättre förståelse för varandra. Det har varit stressigt under 

många perioder och även tidsbrist, men det är något som vi inte kunde undvika då det berodde 

på yttre faktorer. Men å andra sidan så har det varit lärorikt att kunna arbeta under sådana 

förhållanden. Arbetsfördelningen genom hela arbetet är något som jag är nöjd med då vi har 

haft en bra kommunikation och ett bra samarbete under hela uppsatsen. Enligt mig, så har det 

varit mycket tillfredställande att skriva med Mohammad och jag känner att vi båda bidragit 

lika mycket till uppsatsen. 

När jag tänker över hur min förståelse och hur mina färdigheter har utvecklats under 

uppsatsens gång, känns det svårt att peka på någonting specifikt. Stannar jag upp och tänker 

på alla de moment som jag gått igenom under kursens gång så blir allting mer klarare. Jag har 

deltagit i att bygga en forskningsfråga, gjort en källkritiserande och omfattande 

litteratursökning, gjort en kvalitativ undersökning och sedan analyserat och dragit slutsats 

över det insamlade materialet. Med tanke på att det är första gången man skriver någonting 

sådant på denna nivå så blir det ett mer akademiskt arbete och tänkande än man tidigare gjort. 

Jag vill sist men inte minst tacka min kollega Mohammad Reza Wesali för en mycket rolig, 

intressant och lärorik uppsatsskrivning.  
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Bilaga 2 – Egna reflektioner – Mohammad Reza Wesali 

Jag och min examenspartner, Pontus Kodia har sedan andra året på högskolan i Skövde valt 

att skriva tillsammans då vi är bra vänner samtidigt som båda är väldigt professionella. Vi 

båda hade en bra känsla innan arbetet påbörjades då vi var mer förberedda än tidigare arbeten 

samt att båda har stor motivationsvilja att utföra vårt "sista" arbete med högsta pondus.  

Jag tycker att arbetet som har skrivits av mig och Pontus Kodia har varit lite som en berg- och 

dal bana då det har funnits hinder med bl.a. intervjuer eller dålig kommunikation med vår 

handledare. Men om jag inte hade jobbat med Pontus så vet jag inte ifall det hade gått då jag 

och Pontus var väldigt motivationsinriktade att vi båda kunde hjälpa varandra. Under vissa 

perioder var det jag som hade mer att göra utöver examensarbetet och då höjde sig Pontus för 

att fortsätta med arbetet och vice versa. Jobba med Pontus Kodia har varit en ära och en 

underbar upplevelse.  

Pontus lärde mig väldigt mycket om hur viktigt det är att hålla en bra tidsplan. Vi använde oss 

av en "mind map" som vi utgick ifrån så att vi aldrig behövde hamna efter schemat, för att vi 

kunde uppnå vår plan var ju det idealt att vi hade en bra kommunikation mellan varandra och 

Pontus var underbar att kommunicera med.  

Jag tycker att uppdelningen av arbetet innan själva arbetet tog plats var bra fördelat men efter 

tiden så fick ibland Pontus eller jag förhinder och den andra partnern fick ta ett extra ansvar. 

Fördelningen av pågående process var aldrig svårt att fördela då vi känner varandra sedan 

några år tillbaka. Med tanke på den historien som jag och min kollega hade innan arbetet tog 

plats så kändes det som att kommunikationen blev till en fördel för oss. Vi kunde lättare säga 

JA eller NEJ till varandra vid pågående process tack vare att vi var vänner sedan tidigare. 

Men under arbetets gång så prioriterade vi arbetet först och främst men vänskapen gjorde det 

enklare att diskutera och planera.  

Sammanfattning: Att skriva examensarbetet med Pontus Kodia har varit väldigt nyttigt 

samtidigt som det har varit en ära för mig!  
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Transkribering av intervjuer 

 

Intervju Lyko Hair AB 

 

Lyko Hair AB 2014/04/01 

P = Pontus Kodia 

M = Mohammad Reza Wesali 

R = Rickard Lyko 

 

P: När grundades företaget?  

 

R: Som aktiebolag 2008 sommaren.  

   

P: Vilken är er huvudsakliga marknad?  

 

R: Sverige   
 

P: Hur marknadsför ni era produkter?  
 

R: Alla medier egentligen, tv, tidningar, nätet.  
 

P: Är det främst genom nätet?  
 

R: aa det är väl det vi ligger mest men vi lägger väldigt mycket fokus på tv också.  
 

P: Vad är kundförtroende för dig?  
 

R: det är väl att kunder kan lita på att vi kan leverera dem förväntningarna vi har på oss. Man 

sätter ju själv upp förväntningar hos kunden och det skapar ett förtroende.   
 

P: Vad anser ni är viktigt för att få kunder att känna förtroende för Lyko som e-

handelsföretag?  
 

R: jag tror att det handlar om att inte sätta för höga förväntningar hos kunden och inte så svåra 

att man inte kan leva upp till och det gäller att ta hand om kunden så just kunden får den 

upplevelse som dem har tänkt sig, även när det inte går som dem hade tänkt sig så löser man 

det.   
 

P: Hur arbetar ni på Lyko för att skapa kundförtroende?  
 

R: det handlar mycket om kundtjänst och så är det upplevelsen man har i butiken, hur den är 

utformad, mycket sådant.  
 

P: Så ni har även försäljning i butik?  
 

R: Ja, det gäller främst i butik men även vid ofysisk butik.   
 

P: Hur arbetar ni på Lyko för att upprätthålla kundförtroende?  
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R: Det är väl mycket genom att kunderna får lämna recensioner och sen att vi besvarar allt så 

att vi har chatt, telefon, och att vi svarar snabbt på dem.   
 

P: Vad tror ni är den mest betydande faktorn för att kunder ska känna förtroende?  

R: Ja men det tror jag väl, det gäller väll all kommunikation utåt sett. Sen är det väl en helhet 

som så att man har, internt och externt som företag som måste skapa förtroende för 

varumärket.   
 

P: Vad anser ni är den viktigaste aspekten av en bra e-handelssida?  
 

R: ja vad är den viktigaste aspekten?.. jag vet inte...  
 

P: Eller finns det flera aspekter anser du?  
 

R: Ja jo men det gör det väl men dels är det hur man presenterar saker sen är det hur man 

levererar det. Sen är det framförallt när det setts på prov när saker går fel, att det kommer fel 

produkter eller att produkten är slut, produkten är trasig det är väl då det blir... När allt går 

som det ska så är det väl inte svårt. Men det är väl när det inte gör det som man har chans att 

bygga riktigt förtroende och det är det som också syns på recensionen som andra kunderna 

läser.    

  

P: Vad anser ni om de olika kvalitetsstämplar som e-handelsföretag använder sig av? 

Exempelvis Trygg E-handel.  
 

R: Ja ja jag anser väl att dem är väldigt viktiga när man är väldigt liten, dem kanske inte är 

lika viktiga när man börjar bli etablerad samtidigt så är det bra för att det innebär riktlinjer 

som man måste leva upp till för att ha det kvar, ja det är nog bra så.  
 

M: Har ni några namn på olika kvalitetsstämplar som ni använder?  
  

R: Ja, vi har trygg e-handel, sen finns det ju en konkurrerande kvalitetsstämpel som jag inte 

kommer ihåg vad den heter på rak arm. Så det är två jag känner till.  
 

P: Tror ni det påverkar att vissa e-handelsföretag även har en fysisk butik? Tror ni det 

skapar mer förtroende?  
 

R: Em.. Jag vet inte för några år sedan, absolut. Men och då ska det finnas en butik i ens 

närhet att man liksom känner trygghet så att man skulle kunna kontakta den om det skulle 

kunna bli något problem. Men samtidigt så tror jag, inte lika viktigt längre.   
 

P: Hur gör ni för att era kunder ska känna sig trygga att betala till ert företag?  
 

R: Ah.. Jag vet inte det är väl alltså man har ju möjlighet ifall man känner sig otrygg med 

kortbetalning så finns det ju faktura och sådär, men annars gör vi inget speciellt så mer än att 

ah vi har högsta säkerheten på kort, secure. I övrigt är det inte så mycket.  

  

P: Hur tror ni att hemsidans design påverkar kundens förtroende?  
 

R: Jo det gäller att vara seriös i sin kommunikation och sen att man håller det man lovar, så 

det är klart att det är en del av kommunikationen och att alla delar av kommunikationen är väl 

viktig eftersom om man inte träffar kunderna så får man aldrig chansen att prata med dem. 

Och då är det ju bara hemsidan dem ser. Det är väldigt viktigt.  
 

P: Hur hanterar ni feedback? Har ni någon etablerad strategi för att hantera detta?  
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R: Ja absolut, vi har strategier med vår kundtjänst som sitter och besvarar alla frågor och även 

alla recensioner som görs på nätet.   
 

M: Har ni någon tidspress på den här feedbacken?  
R: Ja vi försöker alltid svara inom 24h. Det är väl målet sedan kan jag inte säga att vi 

alltid lyckas leva upp till det.  

  

P: Vad anser ni är det vanligaste misstaget som ett e-handelsföretag gör?  
 

R: Det är väl att man inte tar det.. Att man inte lägger nog med tid på det och tar det som en 

huvuddel av sin verksamhet. Men pratar vi riktiga e-handlare som inte gör något annat, deras 

största misstag skulle kunna vara att man tror liksom rulla på av sig självt och man kanske 

inte tänker igenom allt, framförallt att man kanske inte ser sajten ur kundens perspektiv. Det 

är ganska lätt att bli självblind när man jobbar med...   
 

M: Har du något exempel på en erfarenhet du har varit med om angående detta?  
 

R: Nej men man ser på vissa sajter mindre och så här... tror jag inte att man själv genomfört 

sitt köp och då insett många enkla misstag som har gjorts.   
 

M: Kan du ge några exempel på lätta misstag?  

 

R: mm.. Det kan vara så att det är många steg i kassan och sådana här saker, det är mycket 

sådant. Jag tror att det är också något som.. jag vet inte direkt om det bygger förtroende men 

det är klart att kassan måste vara enkel och kännas seriös.   
 

P: Är det viktigt att det är enkelt och smidigt för konsumenten att kunna kommunicera 

med er?  
 

R: Ja det tror jag. Jag tror det är viktigt att man känner att man kan komma i kontakt med 

företaget om det är något som är problem.   

 

 

Intervju Dustin home 

 

Dustin home 2014/04/03 

P = Pontus Kodia 

M = Mohammad Reza Wesali 

H = Henrik Nilzén 

 

M: Vilken är din position?  
 

H: Det är, det kallas för online sale som heter försäljnings chef för det som är dustinhome.se   
 

M: När grundades företaget Dustin Home?  
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H: det var 2004.  
 

M: Vilken är er huvudsakliga marknad?  
 

H: Geografiska eller? Det är Sverige i första hand o sedan Danmark, Finland nästan lika stora 

som kommer delad två. Så det är Sverige, Norge och Finland som vi kör konsument 

försäljningen.   
 

M: Dustin home startade i Sverige?  
 

H: Ja, vi startade här i Stockholm.   
 

M: Hur marknadsför ni era produkter?  
 

H: Det är på den, vår marknadsförings budget där framförallt fokuserar på online 

marknadsföringen dock tiden så delar vi upp den som vi kallar för olika 

marknadsföringskanaler där givetvis Google AdWords alla dem sponsrade länkningar 

baserade på sökningar sen har vi även, givetvis pris följs på sajter är en viktig källa för oss där 

vi, konkurrenterna listar sina priser det råder tv pris krig mellan oss konkurrenter och hur 

man justerar vilka minimimarginaler man har för olika produkter som råder. Sen kör vi även 

om man nu tänker mer vad man nu kallar displayannonsering där man tänker mer 

"banners" där det är mer för liksom mer för hela tiden visa varumärket det håller också på bli 

mer aktuellt på forum som ser klockers o i anslutning i dreamhack o den typen av evenemang. 

Och sen köper vi även in oss in i så kallade oppt in mail databaser eller att vi t.ex. 

samarbetar med aa ett exempel skulle kunna vara dem här ratsit tillexempel dem anstår 

registrerat kundbas eller intressent användare bas kan man säga som när dem har sin signat på 

att man går med på fleranvända, reklamer då kan man även köpa in sig att dem skickar ut så 

kallade "stand alone" mail så att man får något som konsument.  

  

M: Vad är kundförtroende för dig?  
 

H: Det är väll egentligen.. Det mäter vi dels i vad vi kallar för 

"livstidsvärde", custumer lifetime value, rent statistiskt och man kollar då värdet per kund hur 

ofta man handlar, när dem handlade senast, för hur mycket man handlar per gång. Vi gör det 

dels för att tort men korrekt statistiskt sätt att se på det hela sedan finns det någonting som vi 

och andra företag succesivt inför det man kallar för "nps" net promoter score. så att det är 

någonting, benägenheten att man verkligen kan rekommendera ett företag till sina bekanta 

istället för att gå till en konkurrent då man liksom kommit långt då är det 

någonting NPS värdet som verkligen har blivit populärt, så då har vi ett så kallat team som 

hela tiden mäter och arbetar med den typen av analysfrågor på hur kundbaserna reagerar på 

olika erbjudanden och hur kundbaserna utvecklas över tid. Så vi har ju arbete i något område 

där man är illojal som konsument, utan ska man köpa en apple produkt är det svårt att 

övertyga dem att vi på dustin skall vara lojala mot dem om man kan få det 300 spänn billigare 

på exakt samma produkt någon annanstans, så är det ju!    
 

M: Vad anser ni är viktigt för att få kunder att känna förtroende för Dustin som e-

handelsföretag?  
 

H: Det är inte minst att vi har hög tillgänglighet i kundtjänst på telefon så att, för vi har ett 

ganska högt snittvärde per order att det kan vara.. Om man köpt en laptop och saker inte 

fungerar då blir man "skogstokig" och då kan det vara skönt att inte alltid behöva maila och 

vänta några timmar eller en dag eller flera dagar i värsta fall, utan då vill man ringa direkt och 

säga: nu funkar det inte, vad gör jag? Därför är kundtjänst via telefon väldigt viktigt men även 

chatt men dem stora problemen tar vi oftast emot just via telefon istället för att det skall 
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explodera och bli negativa diskussionsforum på facebook, liksom uppror och så vidare utan 

det är en viktig del för att bibehålla förtroendet även när det går fel. Och sen för att 

förekomma fel jobbar vi mycket med vad vi kallar för "speeds" hur sent vi packar ute på 

lagret så att vi verkligen kan se till att hålla lite extra koll på dem bilar posten kommer med. 

Sen garantera att man kan få varan redan nästa dag där har vi tänjt lite på gränserna så att vi 

säger en sak på webben men egentligen packar vi lite tidigare och då överraskar man ofta 

kunden positivt när han tycker att " vafan jag fick ju den här idag!" sådana saker spelar stor 

roll, på så sätt att vi äger vår egen logistik och har ett eget lager ut i Rosersberg, är en viktig 

faktor för att vi hela tiden ska ha bra access i kundsortimentet istället för att vara beroende av 

distributörer eller tredjeparter runt om i landet.  
 

M: Vad tror ni är den mest betydande faktorn för att kunder ska känna förtroende?  
 

H: Ja, ofta märker man ju att, delvis är det kopplat till kundtjänst men även just det med 

köpevillkoren att det är tydligt att man har... eeh, kan returnera oöppnad vara om det liksom 

varit fel köp och så vidare och just generös retur policy överlag, återigen kopplat till 

varuvärdet. Det blir en rejäl... Man vill inte ta den risken som konsument utan man vill känna 

att får jag ett problem så skall det kunna lösas, i dem flesta fall gör vi det även om det 

självklart förekommer problem också.    
 

M: Vad anser ni är den viktigaste aspekten av en bra e-handelssida?  
 

H: Ja det är väldigt mycket, asså det är varumärke från, det framförallt användarna på sajten 

som styr vad som, det vi analyserar vad dem agerar och det har visat sig att man har ett så 

brett och djupt sortiment är väldigt viktigt... men väldigt väl fungerande sökfunktion på sajten 

som vi har lagt mycket tid på i och med att vi har oftast många produkter som är liknande 

specifikationer så det är liksom nyckeln för att få folk att stanna kvar. Och ska man börja 

navigera för mycket i olika strukturer kan det vara lätt att snabbt ge upp om man inte hittar 

rätt. Sen är det helt avgörande när vi pratar över bredden av sortimenten.  
 

P: Finns det någon del i designen som är viktigare än den andra, eller tycker du att alla 

delar i hemsidan är lika viktiga?  
 

H: Nae, på sajten har vi ju försökt jobba med det vi kallar för USP:n (Unique Selling Points) 

så att det är väldigt tydligt högst upp och vad det är för returgång och så vidare, dem flesta 

skrollar inte ens ner när man kommer till en startsida så att det gäller liksom att man får lite 

"massage" över dem här på vägen med dem klassiska villkoren som gäller vid en försäljning. 

Så det gäller att fånga folk direkt.   
 

M: Vad anser ni om de olika kvalitetsstämplar som e-handelsföretag använder sig av? 

Exempelvis Trygg E-handel.  
 

H: Jag tror trygg E-handel i sig som ju har utvecklats av gamla svensk distanshandel, svensk 

digitalhandel heter det numera tror jag. Detta har varit en (X) branschen i och med att det 

finns fortfarande väldigt breda flöden av e-handlare, allt från en till två personer som jobbar 

på sitt sätt till större aktörer som visar att det bidrar ändå till att man får en viss genomlysning 

av vad dem egentligen har tagit provköp av alla medlemmar och sett till att det går rätt och 

även kolla vad som händer vid returer så att det är en bra kvalitetsstämpel för att hela tiden se 

till att man följer lagstiftningen.   
 

P: Har ni några andra kvalitetsstämplar utöver: trygg e-handel?  
 

H: Nej inte på konsument sidan. Det har vi inte. Utan det är väl den viktigaste.  
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M: Tror ni det påverkar att vissa e-handelsföretag även har en fysisk butik? Tror ni det 

skapar mer förtroende?  
 

H: Jag tror det definitivt det är mer positivt, det medför ju klart en ökad kostnad som kan vara 

svår att försvara, man kanske får räkna med det på längre sikt beroende på var, vilken stad och 

vilket läge man har givetvis men... Och vilken ambition om man jämför med till exempel 

webbhallen som ju har flera butiker runt om i Sverige som är både "pick up points" men även 

liksom lite demo och sådant där och det har en givetvis, våra tillverkare vi köper 

av Samsung, Apple och alla dem där dem gillar ju om man har den typen av upplägg att man 

kör multikanal, för då kan man få så att säga ökat marknadsförings stöd från den typen av 

tillverkare och man märker då att vi kan få våra produkter i ett hörn i butiken och sådant där 

så att det finns en dimension där också men vi klarar oss gott och väl genom att bara köra 

själva, den digitala handel det är väl det som vi är bäst på.   
 

M: Hur gör ni för att era kunder ska känna sig trygga att betala till ert företag?  
 

H: Det, jag tror inte vi skiljer oss så mycket åt från någon annan utan det är väl givetvis dem 

vanliga säkerhetsdelarna med att det verkligen är certifierat med https:// och så vidare att man 

har dem vanligaste betalsätten. Sedan har vi även, vi som många andra samarbetar ju med 

klarna som det har vart mycket skriverier om sista dygnet (3april) i svenska dagbladet, 

gällande fakturabetalning och avbetalning. Så det är alltid ett val, det kan man ju även sköta 

själv men det är ju ganska tung process. Så att det är ganska kostsamt att hela tiden värdera 

konsumenters kreditfrist.  
 

M: Hur hanterar ni feedback? Har ni någon etablerad strategi för att hantera detta?  
 

H: Från kunder?  

  

M: Ja precis!   
 

H: jaa förutom den ordinarie kundtjänst hanteringen har vi även en kund ombudsman med få 

ärenden som är riktigt trassligt invecklade, där antingen kunder har kommit i kläm som kan 

bero på vårt fel eller kan vara postens fel men det kan vara ett tillverkat fel av en serie där vi 

fått flera så kallade "debt online produkter" och så vidare, då kan det verkligen bli infekterat 

ibland därför har vi en kund ombudsman som försöker reda upp den typen av.. mer alvarliga 

problem så att det inte skall gå vidare till allmänna reklamationsnämnden och så vidare för det 

är inget bra. Då ser vi till att försöka lösa detta i god tid innan, så det tror jag vi är en av få 

faktiskt som har den.. Om man ser till hemelektronik är det kanske inte alla som har det, är 

inte säkert.   
 

M: Vad anser ni är det vanligaste misstaget som ett e-handelsföretag gör?  
 

H: ehh, att man säljer till för lågt pris. Det är lätt att lockas med i stressen av att man ser till 

exempel på prisjakt att man måste sälja billigast men så behöver det inte vara ibland och det 

är väl skillnaden ibland ett förtroende från konsumenter i en marknad om ett varumärke har 

funnits med och att det finns ett gott rykte som hög andel betyg till exempel på prisjakt 

och pricerunner" så att man får vara noga med att man verkligen inte börja tömma på sina 

marginalmål utan ibland får man hålla ut lite granna. Även om det inte alltid är det bästa för 

försäljningen men det måste vara en marginalspärr i systemet, att vi kan betala våra egna 

kostnader i slutändan men även tjäna pengar på det.   
 

M: I slutändan handlar det ju om att gå i vinst liksom.,,  
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H: Ahh, vi ägs ju av ett riskkapital bolag som heter Altor AB dem har ganska höga, eller dem 

har ganska rimliga avkastningskrav på vad dem vill få ut från verksamheten.  

  

M: Är det viktigt att det är enkelt och smidigt för konsumenten att kunna kommunicera 

med er?  
 

H: Både jag och nej, man kan tycka att det är för dyrt sätt att just ha kundtjänst via telefon 

enklare om man kan få kunden att söka upp svaret själv direkt på webben. Så det är alltid en 

avvägning med tanke på att det är ofta produkter som kan innehålla en viss grad av teknisk 

komplexitet så har vi ändå gjort det valet att det ska finnas en hög service grad för det ger 

också förtroende.   
 

M: Jag tänker mer på förtroende aspekten där att konsumenten känner att det är enkelt 

att prata med er och kommunicera med er.  
 

H: Ja, jag tror dem flesta upplever det så även om man, det blir ju oftast så när folk är 

besvikna som kund.. Det är oftast då man kanske skriver något negativt på till exempel 

prisjakt dem som är riktigt nöjda hör man sällan inte av, för dem gick det som förväntat. Det 

är problem som folk gärna skriva av sig, det är ganska mänskligt så är det ofta.   

 

 

Intervju Nelly 

 

Nelly 2014/04/08 

P = Pontus Kodia 

M = Mohammad Reza Wesali 

R = Richard Woodbridge 

 

P: Vilken är din position?  
 

R: Jag jobbar idag som COO, sitter även som Head of Marketing och Head of Products i och 

med att jag har yttersta ansvaret på marknadsavdelningarna och yttersta ansvaret för inköp i 

organisationen.  
 

P: När grundades företaget? 

  

R: 2004, så vi fyller 10 år i år.  
 

P: Vilken är er huvudsakliga marknad?  
 

R: Våra kärnmarknader är de nordiska länderna, Island, Sverige, Norge, Danmark och Finland 

och sen skeppar vi över hela världen.  
 

P: Hur marknadsför ni era produkter?  
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R: Eeh, vi marknadsför oss i alla tänkbara marknadskanaler, vi är då en av de största media 

köparna i Sverige i antal kronor men vi marknadsför oss i allt ifrån tv, radio och så vidare.. de 

traditionella kanalerna till.. naturligtvis har vi en extrem övervikt på online marknadsföring, vi 

jobbar jätte mycket med, mode bloggerskor och så vidare, vi jobbar jätte mycket i social 

media och sen naturligtvis SEM (Search engine marketing) och SEO 

(Search enegine optimization). Det är där vi lägger tyngdpunkten i vår marknadsföring.  
 

P: Vad är kundförtroende för dig?  
 

R: Kundförtroende handlar ju om att konsumenten gärna ska gilla din produkt och produkten 

som man säger, det är ju helheten, det är inte bara fysiska plagget. Det är ju produkten som är 

hela kundupplevelsen allt ifrån hemsidan till leveransen till kundtjänst och så vidare och att 

konsumenten uppriktigt tycker att den är bra och väljer att handla hos oss för att 

produktupplevelsen är bra, inte bara för att du ger bästa buden eller vad det nu kan vara.  
 

P: Vad anser ni är viktigt för att få kunder att känna förtroende för Nelly som e-

handelsföretag?  
 

R: Eeh, vad vi tycker är viktigt?  
 

P: Ja, precis.  
 

R: Det vi tycker är det absolut viktigaste är ju att vi uppfyller kundlöftena. Alltså att 

konsumenten faktiskt känner att vi är ärliga med det vi lovar och alltid håller det. Det tror jag 

är absolut det viktigaste.  
 

P: Hur arbetar ni på Nelly för att skapa kundförtroende? 

  

R: Ja, vi jobbar ju ständigt med alla sätt men främst handlar det ju om att hålla det vi lovar 

och det ät skit samma om det är svarstiderna i kundtjänst eller leveranstider eller om det 

kvalitet på produkterna eeh kunden ska alltid känna att vi håller det vi lovar.   
 

P: Hur arbetar ni på Nelly för att upprätthålla kundförtroende?  
 

R: Eeh, det handlar ju om att ständig förbättra oss på de här punkterna, att ständigt göra det 

bättre för konsumenterna, det är väl så vi jobbar med det.  
 

P: Kan du ta ett exempel på något?  
 

R: Ett exempel är leveranstider som vi ständigt försöker förbättra för konsumenten. Nu har vi 

infört att det alltid finns ett standardalternativ som är gratis, vi har även infört expressleverans 

så man kan få det snabbt om man behöver det, vi har infört hemleveranser så att du faktiskt 

kan få den hela vägen hem om du föredrar det och "next day deliver" så du kan få det imorgon 

om det är viktigt för dig. Sen handlar det egentligen om att jobba på ett sådant sätt att det blir 

kundens val. För att vi inte ska bestämma hur kunden vill ha det, utan det ska kunden själv få 

bestämma.   
 

P: Mäter ni kundförtroende?  
 

R: Ja, absolut det gör vi kontinuerligt.  
 

P: Hur gör ni det?  
 

R: Dels gör vi det genom NKI (Nöjd kund index) i kundkontakter och sen gör vi det även i 

kund undersökningar.  
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P: Vad tror ni är den mest betydande faktorn för att kunder ska känna 

förtroende? Eller finns det flera faktorer?  
 

R: Det finns jätte många faktorer och ska man samla upp dem så tror jag just mycket på att 

man ska vara ärlig och tydlig i din kommunikation och hålla det du lovar. Konsumenten ska 

aldrig känna att man på något sätt blir lurad.  
 

P: Vad anser ni är den viktigaste aspekten av en bra e-handelssida?  
 

R: Eeh, det är.. aspekterna är jätte många men framför allt finns de här elementära bitarna allt 

ifrån leveransmöjligheterna, leveranskostnader till olika betalalternativ till funktionen i sajten 

till definitiv kundtjänst också, det är just de grundläggande funktionerna.  
 

P: Är det så att ni har en specifik del som ni lägger mer tyngd på än någon annan?  
 

R: Nej, jag tror det är just det att vi försöker jobba med alla delarna så att man inte glömmer 

av någon del.  

  

P: Vad anser ni om de olika kvalitetsstämplar som e-handelsföretag använder sig av? 

Exempelvis Trygg E-handel.  
 

R: Jag tror generellt sätt att det är bra om man hittar en allmän kontroll funktion så att alla 

sajter bedöms utifrån samma skala eller vilken skala eller vilken benämning det ska vara, vill 

jag egentligen inte uttala mig om, men generellt sätt så tror jag det är bra, ju mer transparant 

för konsumenten desto bättre, alltså ju mer tydligt det blir för konsumenten om möjligheten 

att jämföra mellan olika företag desto bättre. Då vet man att man inte blir lurad.  
 

P: Använder ni er av andra kvalitetsstämplar än just trygg e-handel?  
 

R: Just nu så är det ju trygg e-handel, så det är den vi har valt att använda oss av.  
 

P: Tror ni det påverkar att vissa e-handelsföretag även har en fysisk butik? Tror ni det 

skapar mer förtroende?  
 

R: Kan göra, men behöver inte göra..  
 

P: På vilket sätt menar du då?  
 

R: Det är många faktorer som spelar in, är du en mindre aktör så kan du få en högre 

trovärdighet tack vare att du har en fysisk närvaro medan om du är en större aktör så kanske 

du behöver ha fysisk närvaro...eller jag tror inte att får en ökad trovärdighet bara för att du 

stoppar i en butik om du är en tillräcklig stor aktör.   
 

P: Hur gör ni för att era kunder ska känna sig trygga att betala till ert företag?  
 

R: Det är jätte många olika faktorer, allt ifrån att vi är en stor aktör som har de här olika typer 

av certifieringar sen jobbar vi med väldigt stora aktörer, vi erbjuder alla stora betalsätten och 

de mest trygga och välkända betalsätten i respektive marknad och det är därför t.ex. också de 

olika betalsätten skiljer sig åt i de olika geografiska marknader så vi vill alltid erbjuda så 

många som möjligt så att kunden skall kunna göra sitt val utifrån vilken betallösning kunden 

känner sig mest bekväm med. men också för att kunna erbjuda de mest vanliga, välkända och 

tryggaste alternativen på marknaden.  
 

P: Hur hanterar ni feedback? Har ni någon etablerad strategi för att hantera detta?  
 

R: Absolut, det tycker vi är grymt viktigt för oss och den kommer ju både via kundtjänsten till 

oss eftersom att vi är väldigt stora i sociala medier och vi får extremt mycket feedback i 
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sociala medier som vi hela tiden jobba löpande med och tar till oss för att vi tycker den är skit 

viktigt det är ju konsumenterna vi lever av därför är det dem vi ska lyssna på och vad de vill 

och vad de tycker.  
 

P: Vad anser ni är det vanligaste misstaget som ett e-handelsföretag gör?  
 

R: Den frågan tror jag passar på, det känns fel att peka finger lite med tanke på att vi är en stor 

aktör.  
 

P: Är det viktigt att det är enkelt och smidigt för konsumenten att kunna kommunicera 

med er?  
 

R: Absolut, det är jätte viktigt. Och det är samma sak där, konsumentens villkor.. vi vill ju att 

konsumenten ska kommunicera med oss, vi lyssnar jätte gärna oavsett hur konsumenten vill 

kommunicera med oss.  
 

P: Det är ingen typ av kommunikation som ni lägger mer vikt på? Kanske mer vikt på 

kundtjänsten via telefon? eller chatten?  
 

R: Just nu så får vi väldigt mycket feedback från sociala medier men vi har även kundtjänst 

via mail och chatt. Telefon har vi så att man kan ringa in till oss då men vi har som en 

"Callback" som man kan höra av sig och be om att bli uppringd, så ringer vi upp. för det 

återigen handlar om att konsumenten ska välja hurudana han vill prata med oss och på det 

sättet pratar vi gärna med konsumenten, det är konsumenten så får bestämma helt enkelt.  

 

 

 

Intervju Outnorth 

 

Outnorth 2014/07/11 

P = Pontus Kodia 

M = Mohammad Reza Wesali 

O = Ola Svensson 

 

P: Vilken är din position? 

O: Jag är marknadschef. 

P: När grundades företaget? 

O: Det grundades 2006. Företaget grundades 1926 egentligen, så det är en butik i grund och 

botten. Men e-handeln drog igång 2006 och är från Kalmar ursprungligen så vi har en e-

handel som är i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och sen har vi butiker i Kalmar 

och Växjö. 
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P: Vilken är er huvudsakliga marknad? 

O: Sverige är primär marknad, Norge sekundär marknad. Norden jobbar vi mot och sen så är 

det Tysklad utöver det då. 

P: Hur marknadsför ni era produkter? 

O: Ja, vi marknadsför oss via online och via tv och sen i butikerna är det ju då lokal 

annonsering. Online och via tv är de två primära mediakanalerna. 

P: Vad är kundförtroende för dig? 

O: Att hålla det man lovar. 

P: Löften med andra ord? 

O: Ja. 

P: Vad anser ni är viktigt för att få kunder att känna förtroende för Outnorth som e-

handelsföretag? 

O: Att man har..dels ett bra track record på det man har gjort sen tidigare, nöjda kunder.. Och 

det går ju tillbaka till det här med att hålla det man lovar. Säger vi en viss leveranstid så ska vi 

överträffa den, och är det flera kunder som märker att vi faktiskt håller det vi lovar, då får 

man ett kundförtroende. 

P: Hur arbetar ni på Outnorth för att skapa kundförtroende? 

O: Vi jobbar med det som är viktigt för kunderna.. det som är viktigt för kunderna är att ha 

rätt information på produkterna vad gäller lagerstatus och så vidare, att leverera varorna 

snabbt, i tid, på det vi har sagt att vi ska göra. Och att även produkterna håller det som vi 

säger att det ska göra, att det är rätt färg, rätt storlek och så vidare. Det jobbar vi konstant med 

hela tiden då. 

P: Mäter ni kundförtroende? 

O: Ja, det gör vi. Dels så gör vi ju undersökningar mot våra befintliga kunder, med de som har 

handlat..hur de upplever köpupplevelsen och även leveransen. Och sen så gör vi olika typer av 

undersökningar mot våra befintliga kunder. 

P: Vad tror ni är den mest betydande faktorn för att kunder ska känna förtroende? 

Eller tror du att det finns flera faktorer som påverkar? 

O: Ja, det tror jag väl att det gör, om man tittar tillbaka i tiden mot hur det var och hur det ser 

ut nu, så är det så här att är man ett förhållandevis okänd e-handel, alltså du finns bara på nätet 

och finns inte rent fysiskt. Är det då en risk kanske att handla hos för man vet inte hur seriös 

eller hur stor en aktör är om man aldrig har hört talats om dem. Däremot är man ett varumärke 

som är känt på ett eller annat sätt, att man har funnits under en längre tid eller att man finns 

rent fysiskt, då har man en fördel givetvis. Det är ju lite grann så att skulle du handla av en e-
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handel som du aldrig har.. känner inte igen namnet på jämfört med någon som är stor och har 

butiker överallt, då väljer man kanske den större aktören om priset är lika och leveranser är 

lika. Så fungerar det ju. 

P: Vad anser ni är den viktigaste aspekten av en bra e-handelssida? 

O: Ja, viktigaste aspekterna..det är ju en mängd olika saker. Det ska kännas.. köpupplevelsen 

ska vara, det ska gå snabbt..det är viktigt och man ska hitta det man letar efter. Så snabbt och 

relevant är viktiga saker tror jag. 

P: Vad anser ni om de olika kvalitetsstämplar som e-handelsföretag använder sig av? 

Exempelvis Trygg E-handel. Är det någonting som ni anväder er av? 

O: Ja, det är det. Det är någonting som vi använder till viss del. Hade nog en större betydelse 

förut, i början än vad det har nu. E-handeln har nu blivit mer, alltså det är en större andel 

kunder som har e-handlat och man känner en större trygghet. I början så hade det en större 

vikt än vad det har i dagsläget även om det fortfarande är viktigt. Jag tror att en sådan stämpel 

som trygg e-handel gör så mycket mer än att man bara har en logga på att det är säkert. Man 

håller ju kolla på de olika företagen så att folk sköter sig och det tror jag är viktigt. Det är 

liksom en bransch organisation som man blir medlem i. 

P: Finns det någon annan kvalitetsstämpel utöver trygg e-handel som ni använder? 

O: Eh, ja, i Danmark till exempel så är sak som heter ”trust pilot”som är en.. där användare 

får betygsätta då e-handlare och då är det kunderna själva som betygsätter. Samma sak gäller 

ju med ”pricerunner” och ”prisjakt”, det är ju också egentligen kvalitetsstämplar där kunder 

har fått bedöma den e-handlare man handlat hos, om man tycker de är bra eller dåliga. Det är 

ju ytterligare en kvalitetsstämpel för då är det ju kunderna själva som gör det valet. Sådana 

saker är viktigt. 

P: Tror ni det påverkar att vissa e-handelsföretag även har en fysisk butik? Tror ni det 

skapar mer förtroende? 

O: Ja, framförallt tror jag att det skapar en trygghet genom att man kan om det skulle vara 

några problem så kan man alltid vända sig till den fysiska butiken, det är den ena biten om det 

nu är så att man är en kedja och finns på flera platser. Man kan exempelvis ta ett företag som 

Elgiganten eller Siba eller liknande som finns lite överallt då. Då skapar det ett förtroende för 

att skulle det vara så att man inte skulle få den hjälp man behöver så kan man vända sig till 

butiken. Den andra biten när det gäller en fysisk e-handel..eller en fysisk butik i relation till e-

handel, det är att om varumärket är förhållandevis okänt eller är okänt så kan man iallafall 

veta att de har en butik som finns någonstans rent fysiskt till skillnad från någon annan e-

handel som bara finns i en källare någonstans. Det är en trygghet i sig att veta att de faktiskt 

har en butik. Och det kan vara en hjälp för mindre e-handlare med ”nischade” produkter 

exempelvis. 

P: Hur gör ni för att era kunder ska få ett ökat anseende gentemot er? 



 
 
 

61 
 

O: Hur menar du då? 

P: Ja, på sättet det ser på företaget.. 

O: Eh, ja, dels är det ju att.. gör vi det genom att hålla det vi lovar när det gäller leveranser 

och liknande, så att har man handlat hos oss en gång och man har en bra köpupplevelse så vill 

vi ju gärna att man ska återkomma och handla igen då, det är viktiga parametrar. Så det är 

mycket vi går tillbaka till.. till det kundlöfte som vi har och att vi lever upp till det kundlöftet.. 

det är viktiga bitar och viktiga aspekter.kan man bara göra det så får vi ett högre anseende. 

P: Jag tänker på att många företag finns på sociala media, till exempel Facebook där en 

Facebook-sida med många ”likes” kanske ger ett ökat anseende för företaget då det 

kanske ger en bättre bild.. Är det någonting som ni finns på? 

O: Ja, det gäller ju att synas i de kanalerna där vi har våra kunder, det gäller att synas, att vara 

tillgänglig på de kanalerna där våra kunder finns. Sen om det är i Facebook eller i ndra sociala 

medier..om det har en påverkan eller inte, att man har många ”likes”, om det är bra eller dåligt 

kan man ju däremot diskutera. Det behöver ju inte betyda någonting egentligen, utan det är 

snarare vad är det folk tycker om en. Då går man ju tillbaka till det här med att hålla det du 

lovar. 

P: Hur gör ni för att era kunder ska känna sig trygga att betala till ert företag? 

O: Dels är det att vi använder oss av de betalningslösningar..vi använder de vanligaste och de 

kända och att vi har många val, för att vi kan idag handla via faktura, via kreditkort, via 

direktbetalning, via paypal eller vad det nu är.. det som passar kunden då. Så dels att ha 

många val men att ha de val som är vanligast i respektive land. 

P: Hur tror ni att hemsidans design påverkar kundens förtroende? 

O: Ja, det är klart att det påverkar. Har du en en dålig och ful hemsida som inte fungerar eller 

som har dålig funktionalitet så klart att det påverkar anseendet eller det påverkar relationen 

men det gäller liksom att ha.. det ska fungera smidigt och det ska vara enkelt och bekvämt, 

och man ska liksom känna igen sig när man surfar runt, så det är klart att det är jätte viktigt. 

P: Hur hanterar ni feedback? Har ni någon etablerad strategi för att hantera detta? 

O: Från kunder menar du? 

P: Ja, från kunder.. 

O: Absolut, det har vi ju. Dels är det ju så att vi har en kundservice som är bemannad via 

telefon och via mail..och vi har även öppet vissa kvällar fram till kl. 19.00 bara för att folk ska 

kunna komma i kontakt med oss. Mycket av den feedbacken som kommer den vägen är 

sådant som vi tar till oss, så våra kunders feedback eller den information vi får den vägen är ju 

väldigt viktig. Jag tror att det är många e-handlare som jobbar på det sättet, för ofta får du 

reda på saker och ting, hur det fungerar, om det fungerar bra eller om det fungerar dåligt så får 

man det direkt via kunderna. 
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P: Vad anser ni är det vanligaste misstaget som ett e-handelsföretag gör? 

O: Det vanligaste misstaget, det är att inte ha ett kundfokus utan man har ett fokus på sitt eget 

företag, det är det vanligaste misstaget. Du tittar på din egen organisation, du tittar på din egen 

sajt och du tittar på det du gör, de produker och hur du säljer och du tittar på dina 

konkurrenter istället för att du tittar på vad dina kunder tycker och tänker. Det är det 

vanligaste felet som e-handlare gör. 

P: Är det viktigt att det är enkelt och smidigt för konsumenten att kunna kommunicera 

med er? 

O: Absolut, visst är det så. Det är ju viktigt och där försöker man väl göra sig tillgänglig på så 

många olika sätt som möjligt där det är hanterbart och där det finns tillräckliga volymer på 

kunder, så är det ju.  

 

Intervju Sportamore 

 

Sportamore 2014/07/18 

P = Pontus Kodia 

M = Mohammad Reza Wesali 

J = Johan Ryding 

 

P: Vilken är din position? 

J: VD 

P: När grundades företaget? 

J: 2009 

P: Vilken är er huvudsakliga marknad? 

J: Sverige (ca 75%) 

P: Hur marknadsför ni era produkter? 

J: Alla kanaler har förekommit över tid, f.n. företrädesvis genom online-marknadsföring 

P: Vad är kundförtroende för dig? 

J: Att kunden litar på att vi lever upp till vad vi lovar. 
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P: Vad anser ni är viktigt för att få kunder att känna förtroende för Sportamore som e-

handelsföretag? 

J: Att vi alltid lever upp till vad vi lovar. Under promise and over deliver  

P: Hur arbetar ni på Sportamore för att skapa kundförtroende? 

J: Genom att alltid försöka överträffa kundens förväntningar. Vi har en vision som säger att vi 

vill få en kund till att säga ”jag älskar att handla på Sportamore”. 

P: Hur arbetar ni på Sportamore för att upprätthålla kundförtroende? 

J: Som ovan, förtroende tar tid att bygga men går snabbt att rasera. Vi måste agera enligt ovan 

alla dagar, gentemot alla kunder. 

P: Mäter ni kundförtroende? 

J: I form av återkommande kunder, ja. 

P: Vad tror ni är den mest betydande faktorn för att kunder ska känna förtroende? 

J: Att kunden upplever att vi är en trygg motpart – att vi håller vad vi lovar. 

P: Vad anser ni är den viktigaste aspekten av en bra e-handelssida? 

J: Sidan ska vara inspirerande, engagerande och konverterande. 

 

P: Vad anser ni om de olika kvalitetsstämplar som e-handelsföretag använder sig av? 

Exempelvis Trygg E-handel. 

J: Kan vara viktigt i tidiga skeden när du som aktör är okänd i en marknad eller för kunder 

som är nya i kanalen. 

P: Tror ni det påverkar att vissa e-handelsföretag även har en fysisk butik? Tror ni det 

skapar mer förtroende? 

J: Det kan säkerligen bidra till en trygghetskänsla att veta att man har någonstans man kan gå 

om man får problem. 

P: Hur gör ni för att era kunder ska känna sig trygga att betala till ert företag? 

J: Genom att använda certifierade betalningslösningar som kunden känner igen och känner sig 

trygg med. 

P: Hur tror ni att hemsidans design påverkar kundens förtroende? 

J: I stor utsträckning, framförallt avseende nya kunder/besökare. 

P: Hur hanterar ni feedback? Har ni någon etablerad strategi för att hantera detta? 
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J: Vi läser och svarar på all feedback, bra som dålig. Vi lyssnar och lär av våra kunder.  

P: Vad anser ni är det vanligaste misstaget som ett e-handelsföretag gör? 

J: Vet ej, alla aktörer har sin egen strategi och agerar utifrån denna. 

P: Är det viktigt att det är enkelt och smidigt för konsumenten att kunna kommunicera 

med er? 

J: JA! 

 

Intervju Deadwood 

 

Deadwood 2014/07/03 

P = Pontus Kodia 

M = Mohammad Reza Wesali 

F = Felix von Bahder 

 


