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Sammanfattning 
Titel: Klicka här för att ladda ner förtroende – En studie om att överföra 

förtroende till förtroende i en B2B-kontext. 
 
Författare: David Andersson & Filip Åman 
 
Handledare:   Åsa Devine 
 
Nivå:  Kandidatuppsats, Enterprising & Business Development (15 hp), 

VT 2016 
 
Nyckelord:  Förtroende, e-förtroende, B2B, förtroendeöverföring 
 
Problemformulering: Vad finns det för möjlighet att överföra förtroende till e-

förtroende? 
 
Syfte:  Att explorera överförbarheten från förtroende till e-förtroende. 
 
Teori: Den teoretiska referensramen beskriver de två begreppen 

förtroende och e-förtroende. Komponenter för förtroende 
definieras, vilka är likhet, anpassning av intressen, välvilja, 
kompetens, integritet & förutsägbarhet samt kommunikation. De 
komponenter som definieras i e-förtroende är webbplatsens 
säkerhet, information och orderuppfyllelse. 

 
Konceptuell modell: De olika komponenterna i förtroende och e-förtroende förs 

samman till en konceptuell modell där möjlig överförbarhet 
analyseras. 

 
Metod: En deduktiv forskningsmetod med en kvalitativ ansats. Urvalet 

har utformats efter ett specifikt företags befintliga kunder där 
förtroende redan existerar i affärsrelationen. 

 
Empiri: Den empiriska insamlingen består av sex genomförda intervjuer 

där en sammanfattning av dessa presenteras i empirikapitlet. 
 
Slutsats Studien visar på en möjlig överförbarhet från förtroende till e-

förtroende när företag besitter ett stort förtroende i en traditionell 
miljö. Kunderna uppvisar förtroende inom samtliga komponenter 
under förtroende, vilket gör att de egenskaper som finns i 
förtroende och återkommer inom komponenterna för e-förtroende 
kan överföras. För att kunna överföra förtroendet krävs det att 
företaget kan leverera samma kvalité på e-förtroende som de i 
nuläget presenterar i traditionellt förtroende.  
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Abstract 
Title: Click here to download trust – A study about transferring trust to 

e-trust. 
 
Authors: David Andersson & Filip Åman 
 
Advisor:    Åsa Devine 
 
Level:  Bachelor thesis in Enterprising & Business Development,  
  (15 Swedish credits), Spring 2016 
 
Keywords:  Trust, e-trust, B2B, trust transfer 
 
Problem:  What are the possibilities to transfer trust to e-trust? 
 
Purpose:  To explore the transferability from trust to e-trust 
 
Theory: The theoretical framework describes the two concepts trust and e-

trust. The components of trust are defined as common values, 
alignment of interests, benevolence, competence, integrity & 
predictability and communication. The components of the e-trust 
are defined as the website security, information and order 
fulfillment. 

 
Conceptual model: The different components of trust and e-trust are brought together 

in a conceptual model where the possibility of transfer is 
analyzed. 

 
Method: A deductive research with a qualitative approach. The selection 

has been designed for a specific company's existing clients where 
trust already exists in the business relationship. 

 
Empirical data: The empirical collection of data consists of six interviews. A 

summary of the interviews is presented in empirical chapter. 
 
Conclusion: The study shows a possibility to transfer trust to e-trust when the 

company possesses a lot of trust in a traditional setting. The 
clients show trust in all components of traditional trust that also 
can be found in the components of e-trust, which then can be 
transferred. In order to transfer trust the company has to deliver 
the same quality of e-trust as they currently present in their 
traditional trust. 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet beskriver forskarna om bakgrunden till studien, förklarar 

grunderna inom förtroende och e-förtroende. Forskarna beskriver problematiken samt 

motiverar till varför studien ska genomföras. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I alla affärsrelationer finns det någon form av förtroende. Förtroende skapas mellan en 

mottagare (trustor) och en givare (trustee) (Taddeo, 2009). För att kunna bygga 

förtroende i en affärsrelation krävs en viss grad av ansträngning och insatser mellan 

parterna (Sydow, 1998). När en mottagare av förtroende väljer att lita på givaren så gör 

den det med en viss risk (Hurley, 2006). Med tanke på att förtroendet ges till en annan 

part så finns det en risk att detta förtroende sviks. Genom att givaren förklarar för 

mottagaren vilka möjligheter och risker som finns i en specifik situation kan mottagaren 

enklare bedöma risken. Det krävs då en känsla av förtroende i situationen för att risken 

ska vara värd att ta, förtroende leder i sin tur till att säkerhet upplevs. Med säkerhet i 

affärsrelationen menare Hurley (2006) att både givare och mottagare kan uppleva att 

riskerna i affärstransaktionen blir mindre. Med risken i förtroende så finns alltid 

möjligheten som en motpol, möjlighet att vinna värde utav affärsrelationen. Genom att 

skapa säkerhet för förtroendet kan risken ignoreras och möjligheten uppenbaras för 

mottagaren i interaktionen med givaren (Hurley, 2006; Huemer, 1998). 

 

Gabarion & Johnson (1999, s. 71) definierar förtroende för en organisation som 

”kundernas förtroende för kvaliteten och tillförlitligheten hos de tjänster som erbjuds”. 

Turban, King, Lee, Liang & Turban (2015, s. 413) belyser själva att det finns många 

definitioner av förtroende och beskriver sin tolkning som ”en persons benägenhet att 

förtro sig till en annan persons handlingar”. Definitioner av förtroende utmynnar ofta i 

att den ena parten i affärsrelationen ska förlita sig till den andra (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman & Hansen, 2009). Kunden förväntar sig pålitlighet från företaget om att de 

ska kunna utföra det som utlovas och förväntas (Gabarion & Johnson, 1999). 

Förtroende till ett företag kan inte generaliseras, utan det är individuellt utformat 
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beroende på vilken kund som bedömer dem. För att förtydliga skillnaden till e-

förtroende kommer förtroende ibland benämnas som traditionellt förtroende. 

 

I arbetet med att skapa förtroende kan relationerna ibland blir för personliga med 

kunderna och att kunderna endast förväntar sig att all kommunikation och leverans ska 

ske av specifik personal trots att annan kompetent personal finns tillgänglig (Gulati & 

Soni, 2015). Förtroendet byggs då upp till en specifik person och inte själva företaget. 

Det binder upp tid som skulle kunna användas till andra värdeskapande aktiviteter, men 

istället används tiden till att utföra dubbelarbete som inte kan faktureras och andra är 

kapabla till att utföra. Kunderna lägger ett stor förtroende till de som individer och inte 

till verksamheten som helhet något som skapar ineffektivitet i försäljningsprocessen 

(Gulati & Soni, 2015). De blir även en risk ifall att någon i personalen skulle sluta, 

något som då kan resultera i kundbortfall då dessa endast har förtroende på en person i 

relationen till företaget. Genom att avpersonifiera förtroendet och skapa nya 

kommunikationsverktyg för säljprocessen kan arbetet skötas mer effektivt så att 

företaget kan spendera mer tid till att utföra andra värdeskapande aktiviteter (Plank, 

Reed & Bolman Pullins, 1999). Det kan utföras om interaktionen mellan företaget och 

kunden förflyttas till en e-kontext som inte kräver en specifik person att interagera med. 

Istället för att kunden känner förtroende för en specifik person i företaget så känner 

kunden istället e-förtroende för företaget i en e-kontext (Gulati & Soni, 2015). 

 

Begreppet e-förtroende kan beskrivas som förtroende som förvaltas digitalt 

(Grodzinsky, Miller & Wolf, 2010). E-förtroende är utöver det traditionella förtroendet 

även associerat med kundens förtroende till ett datoriserat system (Turban et al., 2015). 

Det medför fördelar i form av reducering av resurser, så som tid och energi (Taddeo, 

2010) Taddeo (2009, s. 27) förklarar att ”e-förtroende skapas i miljöer där direkt och 

fysisk kontakt inte sker, där det moraliska och sociala trycket kan uppfattas olika och 

där interaktionen förmedlas med digitala enheter”. E-förtroende som sker i en digital 

miljö påverkas inte enbart av det digitala verktyg som används, så som företagets 

hemsida och dess funktionalitet och utseende, utan inkluderar även serviceutbudet som 

företaget erbjuder när de inte är uppkopplade (Kim, Jin & Swinney, 2008). För den som 

förmedlar förtroende kan därför en digital kommunikation minska tiden i 

affärsförhållandet, men fortfarande bistå med förtroende i form av e-förtroende (Gulati 
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& Soni, 2015). När mottagaren av förtroendet känner att fördelen med e-förtroende är 

tillräckligt hög och risken att bli lurad av motparten är låg så blir valet att tillförlita sig 

enkelt. 

 

Naoui & Zaiem (2014) delar in förtroende i tre faser sätt till djupet och stadiet av 

affärsrelationer. Förtroendet kan därför ses en process, där rapporten fokuserar enbart på 

den andra fasen när affärsrelationen har byggts upp från den första initieringsfasen och 

parterna har en djupare kunskap om varandra som har skapats genom interaktioner. 

Studien fokuserar på denna fas av förtroende där relationen redan är etablerad men inte 

övergått till den slutgiltiga tredje fasen där förtroendet övergått mer till en vänskap än 

en affärsrelation.  Förtroendet baseras i denna fas på kunskapen som utformas av 

erfarenhet av tidigare erfarenheter i affärstransaktioner (Naoui & Zaiem, 2014). 

Företagen i denna fas utför affärer kontinuerligt och det finns någon form av förtroende 

mellan parterna. När parterna upplever att det finns förtroende i affärsrelationen 

förenklas förhandlingar, färre konflikter uppstår och resultatet förbättras (Zaheer, 

McEvily & Perrone, 1998). 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Förtroende är en viktig faktor för att skapa en starkt affärsrelation (Plank, Reed & 

Bolman Pullins, 1999). Tidigare studier av förtroende har presenteras med olika 

definitioner av begreppet (Huang & Wilkinson, 2013; Taddeo, 2009; McKnight & 

Chervany, 2002; Gabarion & Johnson, 1999; Huemer, 1998; Rousseau, Sitkin, Burt & 

Camerer, 1998; Plank et al., 1999). Detta gör att en enkel grundförklaring för begreppet 

saknas, vilket skapar problem när undersökningar om förtroende och e-förtroende utförs 

(Taddeo, 2009). Förtroendekonceptet har utvecklats från att enbart handla om säkerhet 

och integritet till en mer komplex konstruktion av pålitlighet, välvilja och kvalitet 

(Shankar, Urban & Sultan, 2002). I studien har problematiseringen med att definiera 

förtroende utarbetas för att skapa olika komponenter inom området som är av betydelse 

för förtroende (Hurley et al., 2013). Dessa komponenter är likhet, anpassning av 

intressen, välvilja, kompetens, integritet & förutsägbarhet samt kommunikation. I e-

förtroende har andra komponenter identifierats (Urban, Sultan & Qualls, 2000). Dessa 

komponenter är webbplatsens säkerhet, information och orderuppfyllelse. Både 
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förtroende och e-förtroende har många likheter med varandra, och bygger i mångt och 

mycket på samma grunder, men ur vissa aspekter skiljer de sig även åt (Shankar, Urban 

& Sultan, 2002). Därför är det viktigt att företag förstår på vilket sätt de liknar varandra 

i hur förtroende byggs hos kunderna, speciellt för företag som arbetar med både 

traditionella och digitala kanaler. 

 

Genom att använda sig av digital teknik kan företag förbättra hur de gör sina affärer 

idag (Gulati & Soni, 2015). Att automatisera vissa delar av processen och använda sig 

av digitala redskap istället för de traditionella redskapen kan leda till att 

försäljningskostnaderna minskar samt att processen kan bli mindre tidskrävande (Gulati 

& Soni, 2015; Taddeo, 2010). Ett starkt traditionellt förtroende till kunderna leder ofta 

till att det blir enklare att överföra till e-förtroende (Lee, Kang & McKnight, 2007). Det 

som skiljer förtroende och e-förtroende åt är den fysiska interaktionen som traditionellt 

förtroende medför, men som saknas i e-förtroende vilket gör affärsrelationen mer 

abstrakt. Det finns därmed en större komplexitet i att bygg e-förtroende då större krav 

formas från både köpare och säljare (Kotler et al. 2009). Utmaningen för företaget i en 

sådan överföring är att kunderna ska utveckla ett förtroende för den nya digitala miljön 

som kan motsvara det förtroende som kunderna har för de redan befintliga kanalerna 

(Shankar, Urban & Sultan, 2002). Separationen av mellan köpare och säljare, köpare 

och produkt samt osäkerheten med internet är alla utmaningar som företag möts av när 

de ska överföra förtroende till e-förtroende. När det inte finns någon fysisk interaktion 

mellan köpare och säljare är det svårare att bygga och underhålla förtroende (Kotler et 

al., 2009). Företag måste därför utnyttja det förtroende som kunderna har för dem när 

förtroendet ska överföras till e-förtroende. Detta gör att skapandet av e-förtroende är 

väldigt viktigt (Fletcher, Bell & McNaughton, 2004). E-förtroende växer med tiden och 

så även nya sätt att kommunicera med varandra (Taddeo, 2010). Lika viktigt som 

traditionellt förtroende är i en affärsrelation bör e-förtroende värderas i dagens samhälle. 

Den sociala aspekten som e-förtroende innehåller bör behandlas väl för att upprätthålla 

en god affärsrelation. De fördelar som e-förtroende medför skapar också en 

godtycklighet att utföra affärsrelationer i en digital miljö.  

 

Enligt Taddeo (2009) ifrågasätter vissa forskaren möjligheten att utveckla förtroende i 

digitala miljöer. Dessa menar att förtroende enbart skapas vid fysisk interaktion, något 
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som Taddeo (2009) förkastar och menar att användningen av internet och andra digitala 

enheter i dagens samhälle motsäger detta. Tang, Gao & Liu (2012) menar att det finns 

väldigt lite existerande forskning inom förtroende online. Amyx och Lorenzon (2009) 

påtalar att forskare kommit en bit på vägen i sina studier om förtroende i e-miljöer, men 

att mycket fortfarande är outforskat och behöver vidare studeras något som Shankar, 

Urban och Sultan (2002) instämmer med. Det finns också utrymme i forskningen att 

analysera överföringen från förtroende till e-förtroende som än så länge inte undersökts 

ordentligt och att det finns behov av att ytterligare undersöka detta (Lee, Kang & 

McKnight, 2007). Urban, Lee, Kang & McKnight (2007) genomförde en liknande 

studie där de undersökte hur en bank kunde utnyttja sin fysiska verksamhet för att 

bygga förtroende online, därför bör det anses vara relevant att utföra en liknande studie i 

en ny kontext. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Vad finns det för möjlighet att överföra förtroende till e-förtroende? 

 

1.4 Syfte 
 
Att explorera överförbarheten från förtroende till e-förtroende.  
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2 Teori 
Nedan presenteras den teoretiska referensramen för studien och de olika komponenter 

som identifierats i förtroende och e-förtroende. 

 

2.1 Förtroende 
 

Enligt Hurley, Gillespie, Ferrin & Dietz (2013) finns det sex specifika komponenter 

som skapar förtroende: 

 

1. Likhet – Huruvida givaren delar mottagarens värderingar och uppfattningar? 

2. Anpassning av intressen – Sammanfaller parternas intressen eller motsäger dem 

sig mot varandra? 

3. Välvilja – Bryr givaren sig om mottagarens välbefinnande?  

4. Kompetens – Är givaren kapabel att leverera det som utlovats? 

5. Integritet och förutsägbarhet – Kan givaren följa etiska normer och agera 

förutsägbart i relationen? 

6. Kommunikation – Lyssnar givaren och är mottaglig för öppen kommunikation 

mellan parterna. 

 

Enligt Hurley (2006) är dessa komponenter situationsbaserade, vilket innebär att 

givarens hantering av dessa kan både stärka eller försämra förtroendet. Dessa 

komponenter ger en helhetsbild över vad som behöver behandlas när arbete med 

förtroende utförs. 

 

2.1.1 Likhet 
 

Om en mottagare av förtroende känner likhet till givaren kan den enklare lita på den 

(Hurley, 2006). Det kan vara allt från personlighet, värderingar och intressen. Genom att 

bedöma likheter och skillnader mellan parterna kan snabbt en första uppfattning om 

förtroende bör ges eller ej. Detta går också att identifiera hos företag, vars varumärke 

står för deras personlighet, värderingar och kultur (Aaker, 2002). Kunder kan då 

identifiera sig med en specifik organisation beroende på vilken bild som organisationen 

sänder ut till dem (Hurley, 2006). Det gäller att skapa en transparens både internt och 
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externt för att människor ska finna en likhet till företaget. Blois (1999) beskriver att i 

initieringen av förtroende kan mottagarparten bedöma givarens rykte, där mottagaren 

också kan se att se likheter. Om givaren har ett gediget rykte gällande värderingar, 

personlighet och intressen skapas automatiskt ett bättre förtroende. Parterna har då inte 

inlett affärsrelationen, men mottagaren känner redan förtroende på grund av givarens 

rykte. Det är ett resultat av givarens tidigare åtgärder som har givit förtroende till andra 

parter.  

 

2.1.2 Anpassning av intressen 
 

Om mottagaren av förtroende känner att givaren i en affärsrelation uppvisar liknade 

intressen för hur resultatet av relationen kommer att utformas stärks förtroendet (Hurley, 

2006). Påvisar givaren den kan anpassa sig efter mottagarens intresse för hur den 

avtalade produkten eller servicen ska levereras, blir det enklare att skapa förtroende. Det 

skapas en förståelse när givaren anpassar sig efter mottagarens intressen, då båda parter 

vet att igen gynnas utav ett dåligt utfall. För att företag ska kunna bygga förtroende 

inom den egna företaget är det viktigt att det finns anpassade gemensamma intressen 

som genomsyrar företaget. Utan förståelse för hur företaget ska anpassa förtroende 

beroende på mottagaren blir det omöjligt att hantera och förbättra sitt förtroende i 

affärsrelationer (Gabarinno & Johnson, 1999, Young, 2006). Hurley et al. (2013) och 

Gillespie & Dietz (2009) pointerar att det finns flera intressen, både internt och externt 

som ska tillfredsställas, så som investerare, leverantörer, kunder, anställda och övriga 

intressenter. Hur dessa intressen adresseras påverkas av ledarskap, företagskultur, 

organisationsstucktur och de olika system som finns i företaget. Enligt Taddeo (2011) 

måste inte de egna intressena vara likartade, bara affärsrelationen leder till ett större mål 

som är utav värde för båda parter. Det kräver då en viss anpassning för att samarbetet 

ska kunna leverera önskat resultat. Men vad är det negativa som kan ske om företaget 

inte lägger så mycket resurser på att anpassa sig efter mottagaren, förutom att 

förtroendet minskar? Det kan leda till dåligt kritik, som i sin tur leder till dåligt rykte 

(Blois, 1999). Respekten för det egna företaget kan sjunka om de upplever att de inte 

har lyssnat tillräckligt på mottagaren och mött deras önskemål på ett moraliskt korrekt 

sätt. 

 



 

 

 

8 

2.1.3 Välvilja 
 

När känslig information delas så ifrågasätts motpartens välvilja om att behålla 

informationen för sig själv och påvisa pålitlighet (Greenhalgh, 2001). Det är viktigt att 

det ligger i motpartens intresse att den inte distribueras till andra parten, om det nu inte 

är avtalat att informationen får delas. Det visar då på att givaren av förtroende har en 

avsikt bry sig om mottagarens välbefinnande. Att se helheten i en sådan situation är 

viktig för att inte se sina egna fördelar som överordnad till relationens fördelar, detta för 

att se den större bilden av vad affärsrelationen medför och innehåller. Greenhalgh 

(2001) pointerar att utveckling av förtroende är en väldigt känslig process där det krävs 

väldigt mycket för att vinna förtroende, men väldigt lite för att förlora förtroendet. Det 

är därför parter som delar med sig av information gör detta väldigt försiktigt och delar 

in sina motparter i olika fack beroende på hur mycket de litar på dem (Gabarinno & 

Johnson, 1999, Greenhalgh, 2001). Välviljan upplevs ofta som stark om motparten visar 

ett stort engagemang till affärsrelationen (Blois, 1999). Engagemanget är viktigt för det 

skapar flera tillfällen där givaren kan visa mottagaren sin välvilja. Förtroende kan också 

uppstå i exceptionella situationer där den ena parten visar välvilja och hanterar den 

unika händelsen på ett sätt där välvilja visas direkt, men dessa situationer sker inte 

alltför ofta vilket gör att det inte går att ge tillit på att vinna förtroende på detta sätt. Det 

skapar också möjligheten för vissa personer att vinna ett stort förtroende i rätt tillfälle, 

när de i själva verket inte är involverad på grund av välvilja. Hurley (2006) påstår att 

människor inte är onda, men kan ofta vara självcentrerade. Det är därför en utmaning 

för givaren av förtroende att bygga upp en balans mellan sina egna och mottagarens 

intressen. Genom att skapa en förståelse för motparten kan välvilja uppvisas då givaren 

vissa gånger får släppa på sina principer till fördel för affärsrelationen.  

 

2.1.4 Kompetens 
 

För att förtroende ska kunna byggas i en affärsrelation krävs det att mottagaren känner 

att givaren har tillräckligt med kompetens för att kunna bidra till affärsrelationen 

(Dowell et al. 2015). Kompetensen som mottagaren söker efter i affärsrelationen är 

kompetens som mottagaren inte själv besitter. Det innebär att den ena parten litar på den 

andra med att den kan utföra önskade handlingar, inneha värdefull kunskap och kunna 
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stärka den egna företaget. Detta bedöms genom att säkerställa att det som utlovas 

levereras oavsett om det är produkter, service eller information och att det levereras i 

tid. Kommunikationen är därför en central del för att bedöma kompetensen. Om 

önskemål, krav eller frågor planeras noggrant mellan företagen så riskeras inte 

kompetensen att ifrågasättas. Levereras dessutom något som är över förväntningarna 

kan detta stärka uppfattningen om kompetensen och därmed förtroendet. Det visar på ett 

stort engagemang för den andra parten. Enligt Blois (1999) så testas kompetensen när 

förtroende ska initieras. Den växer sedan när erfarenheten som parterna skapar om 

varandra ökar och om de i fortsättningen uppvisar engagemang i affärsrelationen.  

 

Givaren av förtroende bör analysera den kompetensen som det egna företaget innehar 

(Hurley, 2006). Detta både för att deras kunder, intressenter och allmänheten ska kunna 

känna förtroende till att företaget kan leverera ett bra resultat, oavsett mottagare. 

Företaget måste därför se över de olika behov som mottagaren besitter för att på bästa 

sätt kunna uppfylla dessa. Om företaget har en god kompetens inom sitt område kan de 

anpassa sig beroende på vilken mottagare som ska erhålla förtroendet.  

 

2.1.5 Integritet och förutsägbarhet 
 

Enligt Greenhalgh (2001) byggs förtroende på att en part känner och säkerhet att denne 

kan dela med sig av konfidentiell information till en annan part utan att detta delas till 

någon obehörig. I affärsrelationer kan parterna komma varandra nära och chansen att 

viktig information delas blir då större. Detta kan ske i diskussioner, observationer eller 

andra individer som berättat någon känslig information. Om en person kan uppvisa en 

god integritet så ökar förtroendet och affärsrelationen kan bli djupare, samt minskar 

osäkerheten som annars kan uppstå (Greenhalgh, 2001). Med integritet så skapas 

lojalitet och detta för att den ena parten prioriterar mer att hålla informationen hemlig än 

att försöka skapa sig själv fördelar genom att använda och dela med sig av den. Parten 

som har delat med sig av informationen får då valet att själv välja om den vill dela med 

sig informationen och till vem. Det handlar om rationellt agerande i en affärsrelationen, 

om hur du förväntas agera, en förutsägbarhet. Om den ena parten agerar inkonsekvent 

så äventyras förtroendet (Greenhalgh, 2001). Mottagaren av förtroende ska känna sig 

säker på vad den förväntas mottaga från givaren (Hurley, 2006). Givarens förtroende 
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ökar då mottagaren kan förutse vad som levereras. Om mottagaren inte kan förutse vad 

givaren väntas leverera kan detta upplevas som irrationellt beteende, vilket gör det svårt 

för mottagaren att känna förtroende (Blois, 1999). 

 

För att kunna bibehålla en god integritet som skapar förtroende krävs det att företag 

drivs på rätt sätt (Hurley et al., 2013). Den organisatoriska utformningen ska vara 

utformad så att förtroende är en viktig del i hela organisationen. Det är därför viktigt att 

implementera förtroende i den egna organisationen. Om organisationen genomsyras av 

förtroendeskapande i sin infrastucktur och sina kärnprocesser kan det leda till att 

organisationen anses vara förtroendeingivande. Det kan då sprida sig till kunder, 

leverantörer och övriga intressenter och då visa upp en stark integritet. För att skapa 

detta kan värderingar, incitament, förväntningar och normer sättas upp inom 

organisationen. Det influerar på så sätt de anställda till att själva bli mer 

förtroendegivande. Många ledare i organisationer ger sken av att kunna lösa vad som än 

begärs av dem (Hurley, 2006). De har ofta en god intention, är engagerade och 

passionerade, men misslyckas att leverera det som utlovas antingen kvalitetsmässigt 

eller i tid.  

 

2.1.6 Kommunikation 
 

När förtroendet hos ett företag försämras är en av åtgärderna att förbättra sin 

kommunikation (Hurley et al., 2013). Detta för att förtroende bygger på relationen till 

den andra parten (Hurley, 2006). En god kommunikation är därför en kritisk aspekt i att 

bygga förtroende. Kommunikationen som utförs ska vara ärlig, tydlig och kontinuerlig. 

Om kommunikation missköts skapas misstankar från mottagaren, vilket skadar 

integriteten och välviljan. Skulle kommunikationen utföras dåligt är det viktigt att 

givaren erkänner och ursäktar sig för det, för att sedan bygga upp förtroendet med bättre 

kommunikation i framtiden. När två parter interagerar med varandra är det viktigt att 

förväntningarna presenteras (Morgan & Hunt, 1994). Parterna kan då enklare förhålla 

sig till vilka premisser affärsrelationen bygger på och agera säkrare. Viktigt gällande 

kommunikation är att den utvärderas för att kunna finna bättre tillvägagångssätt och på 

så sätt skapa ett större förtroende. En faktor som stärker förtroendet i kommunikationen 

mellan två parter är snabb respons vid ett ärende och frågeställningar (Gillespie & 



 

 

 

11 

Dietz, 2009). Den respons som ges ska vara utav värde, därav att givaren av förtroende 

inte bara kan ge ett svar som inte tillfredsställer mottagarens behov bara för att svara 

snabbt. Det måste finnas en balans där informationen som ges är utav värde för 

mottagaren, samtidigt som det sker inom en rimlig tidsram. Tar det för lång tid att svara 

kan frustration skapas och känslan att givaren misslyckas med att besvara önskemålet 

eller frågan. 
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2.2 E-Förtroende 
 
Den förtroendeskapande interaktionen som återfinns i en traditionell affärsrelation 

bygger som tidigare nämnt mycket på fysisk, personlig interaktion (Kotler et al., 2009). 

Skillnaden i en e-miljö är att interaktionen inte sker direkt med en fysisk person, utan 

med ett datoriserat system. På så sätt måste företaget arbeta för att kunden ska känna att 

interaktionen med systemet inger förtroende (Turban et al. 2015; Jones, Wilikens & 

Masera, 2000). Att skapa förtroende i en e-miljö är svårare då relationen blir mer 

abstrakt vid avsaknaden av personlig interaktion (Lee, Kang & McKnight, 2007). 

Företag som har ett strakt varumärke och även är etablerade offline (brick-and-mortar 

business) kan i många fall utnyttja sitt varumärke för att bygga förtroende för 

webbplatsen. Ju starkare varumärket är desto snabbare kan e-förtroendet etableras  

(Urban, Sultan & Qualls, 2000; Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx & Lorenzon, 

2009 ). Urban, Sultan & Qualls (2000) beskriver hur den digitala interaktionen bör 

planeras för att e-förtroende ska skapas genom tre olika faser. (1) Först måste företaget 

tillhandahålla en webbplats som är säker, (2) de måste sedan se till att informationen 

som presenteras är korrekt, tillräcklig och ärlig för att slutligen (3) säkerställa att 

leveransen och orderuppfyllelsen lever upp till kundens förväntningar. Om företaget 

lyckas uppfylla förtroendekraven i de tre stegen kan förtroendet överföras från 

företagets offlineverksamhet till deras onlinekanaler. I de olika delarna av 

affärsrelationen och interaktionen mellan parterna byggs e-förtroendet upp. Vissa delar 

av interaktionen skapar mer förtroende, andra mindre. Under relationen summeras de 

tidigare interaktionerna med företaget, positiva och negativa scenarion aggregeras för 

att avgöra om ett övergripande e-förtroende har byggts mellan köpare och säljare (Cahill 

et al., 2007) 

 

2.2.1 Webbplatsens säkerhet 
 

Att en webbplats är säker och ger kunden garantier för att dess information hålls privat 

utgör grunden för vad som bygger förtroende i en e-miljö (Urban, Amyx & Lorenzon, 

2009). E-förtroende bygger mycket på vilka tekniska skyddsåtgärder som företaget tagit 

för att säkra sin webbplats. Säkerhetskontroller ska ske så att transaktionerna sker säkert 

och snabbt (Ratnasingam & Phan, 2003). Säkerheten är något som företaget aktivt 

måste arbeta med då det ständigt tillkommer nya hot i form av virus, identitetsstölder 
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och anda bedrägerier (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). Det är även av stor vikt att 

kunden kan säkerställa att det är företaget som är den verkliga ägaren och 

administratören av webbplatsen (Artz & Gil, 2007; Turban et al. 2015). Säkerhet är en 

viktig byggsten i arbetet med att bygga e-förtroende. Kunden måste känna att 

informationssäkerheten är hög och att företaget behandlar kundinformationen med 

integritet (Kim, Jin & Swinney, 2008; Urban, Sultan & Qualls, 2000; Sultan & Mooraj, 

2001; Jones, Wilikens & Masera, 2000). Kundinformation ska inte finnas tillgänglig för 

utomstående, om den lagras ska detta ske på ett säkert sätt och informationen kan även 

behöva kodas för att minska risken för att känslig information kommer ut vid ett intrång 

i systemet (Dykert, Ivarsson & Windman, 2002; Jones, Wilikens & Masera, 2000). Hur 

kunddata hanteras bör vara transparent för kunden, något som bidrar till att öka 

förtroendet mot webbplatsen (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). För att försäkra 

kunderna om att säkerheten håller en hög nivå kan företaget använda sig av 

tredjepartscertifieringar som garanterar att viktigta säkerhetsåtgärder är tagna. Att vara 

certifierad uppfyller dock bara sitt syfte om företaget konstant lever upp till de krav som 

ställs, utan att göra undantag eller inte aktivt vidhålla kraven om säkerhet (Urban, 

Sultan & Qualls, 2000). Vidare om företaget har ett bra rykte, starkt varumärke och är 

känt av kunderna sedan tidigare så kan en känsla av säkerhet förmedlas då kunderna 

litar på att företaget tillhanda håller den säkerhet som krävs för att kunderna ska känna 

att deras information är i säkra händer (Urban, Sultan & Qualls, 2000; Sultan & Mooraj, 

2001). 

 
2.2.2 Information 
 

När företaget lyckats med att bygga en förtroendeskapande webbplats som lever upp de 

de säkerhetskrav som kunderna söker bör de fokusera på informationens kvalitet 

(Turban et al., 2015; Urban, Sultan & Qualls, 2000). Informationen som presenteras 

måste vara tillgänglig i realtid, fullständig, noggrant utvald och i stor utsträckning 

opartisk. Informationen bör även beröra hur den egna produkten/tjänsten förhåller sig 

mot konkurrenterna. Här ökar vikten av att vara opartisk och presentera en ärlig 

jämförelse gentemot liknande produkter/tjänster (Urban, Sultan & Qualls, 2000; Jones, 

Wilikens & Masera, 2000; Ratnasingam & Phan, 2003; Turban et al., 2015). För att 

göra informationen tillgänglig är webbplatsens design och utformning viktigt. Att 
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hemsidan är enkel att navigera och inte är för komplex är  något företaget bör se över 

för att bygga e-förtroende, då navigeringen blir speciellt viktigt på webbplatser som 

presenterar mycket information (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx & Lorenzon, 

2009). När företag levererar produkter inom premiumsegmentet är det av större 

betydelse att informationen håller hög kvalitet än när företaget fokuserar på 

lågkostnadsstrategi. Även informationen som presenteras måste präglas av integritet 

från företagets sida, vilket betyder att informationen är korrekt, inte kan ändras och att 

ingen utomstående kan få tillgång till att radera eller manipulera informationen (Turban 

et al., 2015). Förtroendet kan också stärkas av att företaget presenterar information som 

en tredjepart har förmedlat. Ju trovärdigare källan är desto mer förtroende kan skapas 

för det egna företaget (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Sultan & Qualls, 2000). 

Informationen bör även anpassas och göras unik för den specifika kunden, genom att 

skapa kundanpassade webbsidor kan förtroendet stärkas i affärsrelationen (Sultan & 

Mooraj, 2001). Urban, Amyx & Lorenzon (2009) menar att företaget har mycket att 

vinna om de ger kunden de verktyg och den vägledning som behövs för att hantera och 

förstå informationen som presenteras på webbplatsen, något som gör att de lättare kan ta 

till sig informationen vilket i sin tur skapar e-förtroende. 

 

Om kunderna har frågor om informationen som delas på webbplatsen eller har 

ytterligare frågor är det viktigt att företaget snabbt svarar på frågor som kunderna 

skickar till dem (Kim, Jin & Swinney, 2008). Detta ger kunden möjligheten att bli 

vägledd genom hela transaktionen (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx & Lorenzon, 

2009). En hög svarsbenägenhet är något som bidrar till e-förtroendet medan en låg 

svarsbenägenhet skadar e-förtroendet och är då svår att reparera. Känner kunden att det 

är svårt att kommunicera så kommer den med stor sannolikhet sluta att kontakta 

företaget (Kim, Jin & Swinney, 2008).  

 
2.2.3 Orderuppfyllelse 
 

Det slutliga steget, även det viktigaste, för att bygga e-förtroende är själva 

orderuppfyllelsen. Själva grunden i hur förtroende skapas är att en part ska kunna lita på 

att en annan part ska leverera det som önskas. Detta ska ske i rätt tid, till rätt plats och i 

rätt utförande (Urban, Sultan & Qualls, 2000). I detta stadie visar företaget att de har 
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den kompetens som krävs för att uppfylla kundens önskemål och krav. Hur stort 

förtroende som skapas i denna fas beror på hur stor risk kunden upplever att den utsätter 

sig för genom att ingå samarbete med företaget (Urban, Sultan & Qualls, 2000). 

Faktorer som bidrar till en hög orderuppfyllelse är i viken utsträckning företaget bidrar 

med support efter inköpet och att betalningen är korrekt och problemfri. Supporten kan 

även vara att utvärdera om allt varit till belåtenhet för kunden. Om kunden upplever att 

produkten/tjänsten inte håller den kvalitet som förväntats är det stor sannolikhet att 

kundens förtroende till företaget sjunker (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx & 

Lorenzon, 2009). 

 

I detta slutliga steg vävs alla faser ihop och företaget utvärderas på alla tidigare punkter. 

Kunden känner ett förtroende om företaget bevisat att de har kompetensen som krävs 

för att leverera det förväntade resultatet, att informationen som presenterats har varit 

korrekt genom hela försäljningsprocessen, att företaget agerat med integritet och inte 

delat med sig av känslig information, att de har handlat med välvilja och ansträngt sig 

för att skapa bästa möjliga resultat för kunden samt att processen har varit förutsägbar 

och inte inneburit några oönskade överraskningar (Artz & Gil, 2007; Jones, Wilikens & 

Masera, 2000). Det är även viktigt att kunden känner att kommunikationen varit öppen 

och transparent på så sätt att företaget inte undanhållit viktig information. Alla dessa 

krav måste uppfyllas kontinuerligt då förtroende byggs upp och blir starkare succesivt. 

Därför blir kontinuitet viktigt, att processen sker på ett förutsägbart sätt varje gång och 

att resultatet fortsatt uppfyller kundens förväntningar vilket gör att de kan förutsäga 

framtida interaktioner med företaget (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009; Sultan & 

Mooraj, 2001; McKnight & Cheravny, 2002). Den viktigaste delen är alltid 

orderuppfyllelsen, även om säljaren brister i de andra delarna som bygger e-förtroende 

kan de överleva om de levererar de som överenskommet. Det det underlättar om de 

uppfyller alla moment som bygger förtroende vilket ger dem en större felmarginal om 

någon del skulle brista (Ratnasingam & Phan, 2003; Yeo & Dubelaar, 2004).  
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3 Konceptuell modell 
 

Genom att studera den teoretiska referensramen om förtroende och e-förtroende 

framkommer det att den tydligaste skillnaden i förtroendet är vem förtroendet byggs 

upp till. I en traditionell kontext byggs förtroendet på den fysiska interaktionen mellan 

köpare och säljare, där interaktionen fylls med olika förtroendebyggande komponenter. 

I en e-kontext byggs förtroende, utöver förtroende mot företaget, även mot det 

datoriserade systemet som  köparen interagerar (Turban et al, 2015). Den 

grundläggande likheten som finns är just interaktionen, det som skiljer sig är vem/vad 

kunden interagerar med. Antingen sker interaktionen med en fysisk person eller ett 

datoriserat system t.ex. en webbplats vilket gör interaktionen mer abstrakt.  

 

Genom att analysera beståndsdelarna i förtroende kan dessa sedan appliceras på de 

teoretiska grunderna för e-förtroende. På så sätt kan likheter mellan de olika begreppen 

identifieras och förståelsen för hur grunderna i förtroende kan återfinnas i e-förtroende. 

 

3.1 Likhet 
 

Förtroende skapas när det finns en likhet mellan parterna gällande personlighet, 

värderingar och kultur (Hurley, 2006). Företag använder sig av sitt varumärke för att 

skapa en bild ut till allmänheten om deras ställning i de ovan nämnda faktorer (Aaker, 

2002).  

 

→ Webbplatsens säkerhet 
 

I en e-miljö kan varumärket spela en viktig roll för att bygga förtroende. Ett starkt och 

välkänt varumärke kan stärka köparens förtroendet när den initieras i relationen till 

företaget i en e-miljö. Detta förutsätter att kunden har goda associationer till varumärket 

sedan tidigare. I denna aspekt drar företaget nytta av sitt goda rykte, rekommendationer 

och status (Artz & Gil, 2007; Turban et al. 2015). Företag som har ett strakt varumärke 

och även är etablerade offline (brick-and-mortar business) kan i många fall utnyttja sitt 

varumärke för att bygga förtroende för webbplatsen. Ju starkare varumärket är desto 
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snabbare kan e-förtroendet etableras  (Urban, Sultan & Qualls, 2000; Sultan & Mooraj, 

2001; Urban, Amyx & Lorenzon, 2009 ) 

 

3.2 Anpassning av intressen 
Hur intresset för resultatet från de olika parterna sammanfaller och huruvida givaren av 

förtroende kan förstå och anpassa sig efter mottagarens behov (Hurley, 2006). Givaren 

måste besitta en stor förståelse för mottagarens intressen för att kunna hantera och 

förbättra dem (Gabarinno & Johnson, 1999, Young, 2006). 

 

→ Information 
 

För att anpassa sig till kundens intressen bör informationen som presenteras göras 

kundspecifik. Det är viktig att informationen är fullständig och noggrant utvald (Urban, 

Sultan & Qualls, 2000; Jones, Wilikens & Masera, 2000). Genom att skapa 

kundanpassade webbplatser kan företaget bygga e-förtroende (Sultan & Mooraj, 2001). 

För att möta kundens intressen i en e-miljö bör företaget hjälpa och vägleda kunden för 

att deras intressen ska definieras och uppfyllas. Det blir därför viktigt att företaget 

erbjuder kunden vägledning i interaktionen med webbplatsen, där en hög 

svarsbenägenhet blirviktig för att skapa e-förtroende (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009).  

 

3.3 Välvilja 
 

Givaren av förtroende visar välvilja genom att prioritera mottagarens välbefinnande och 

inte använda känslig information i affärsrelationen till egna fördelar (Greenhalgh, 2001; 

Hurley, 2006). Välviljan stärks vid uppvisande av engagemang till affärsrelationen, där 

de båda parternas intressen prioriteras (Blois, 1999).  

 

→ Information 
 

Välvilja i en e-miljö är att presentera korrekt, opartisk och ärlig information på sin 

webbplats. Företaget ska erbjuda vägledning om hur informationen ska användas för att 

ge maximalt värde för kunden, vilket tyder på att företaget vill väl och inte vilseleda 

kunden (Urban, Sultan & Qualls, 2000). Om kunderna har frågor om informationen som 
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delas på webbplatsen eller har ytterligare frågor är det viktigt att företaget snabbt svarar 

på frågor som kunderna skickar till dem (Kim, Jin & Swinney, 2008) 

 

→ Orderuppfyllelse 
 

Välvilja återspeglar företagets vilja och engagemang i processen att leverera ett resultat 

som stämmer överens med kundens förväntningar. Det är viktigt attkunden känner att 

företaget förstår och aktivt arbetar med att uppfylla kundens önskemål samt visat 

välvilja, engagemang och goda intentioner under hela försäljningsprocessen (Artz & 

Gil, 2007; Jones, Wilikens & Masera, 2000). Resultatet måste stämma överens med de 

förhoppningar som byggts upp av informationen och kommunikationen som företaget 

har delgett, om det inte gör det kan företagets uppfattas oärligt och att ha handlat utan 

välvilja (Artz & Gil,  2007).j 

 

3.4 Kompetens 
 

Det är viktigt att mottagaren av förtroende känner att givaren har tillräckligt med 

kompetens för att leverera ett önskat resultat (Dowell et al. 2015; Hurley, 2006). 

Mottagaren söker sig till givaren för att ta del av kompetens som de själv inte besitter. 

Uppfattningen av kompetens hos givaren stärks ju längre tid som affärsförhållandet 

pågår och kompetensen levereras som förväntat av mottagaren (Blois, 1999).   

 

→ Orderuppfyllelse 
 

När företaget har levererat produkten/tjänsten till kunden kan den utvärdera om 

produkten/tjänsten håller den förväntade kvaliteten. Då bekräftas det om företaget har 

den kompetens som krävs för att tillgodose kundens intressen. Kompetensen bedöms 

genom att företaget levererar rätt vara/tjänst, i rätt tid, till rätt pris och kvalitet. (Urban, 

Sultan & Qualls, 2000). Kunden känner ett förtroende om företaget bevisat att de har 

kompetensen som krävs för att leverera det förväntade resultatet, att informationen som 

presenterats har varit korrekt genom hela försäljningsprocessen (Artz & Gil, 2007; 

Jones, Wilikens & Masera, 2000). 
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3.5 Integritet & Förutsägbarhet 
 

Mottagaren av förtroende upplever integritet när den känner en säkerhet för hur givaren 

behandlar känslig information som delas mellan parterna (Greenhalgh, 2001; Hurley 

2006). Mottagaren förväntar sig att givaren uppför sig etisk korrekt och förutsägbart, 

efter vad som förväntas i affärsrelationen. Behandlas integriteten och förutsägbarheten 

väl kan relationen bli djupare och osäkerheten mellan parterna minska (Blois, 1999; 

Greenhalgh, 2001; Hurley 2006). 

 

→ Webbplatsens säkerhet 
 

En grundsten i att bygga e-förtroende är att kunden upplever att deras information är 

säker hos företaget (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). Information om kunderna ska 

behandlas med hög integritet och säkerhet för att inte obehöriga ska få tillgång till 

känslig information (Kim, Jin & Swinney, 2008; Urban, Sultan & Qualls, 2000; Sultan 

& Mooraj, 2001; Jones, Wilikens & Masera, 2000).  

 

→ Information 
 

Informationen som presenteras på webbplatsen ska präglas av integritet. Den ska vara 

korrekt, uppdaterad och säker. Den får inte manipuleras eller ändras av obehöriga och 

bör i största mån vara opartisk (Turban et al., 2015). Navigationen mellan informationen 

på webbplatsen bör ske på ett förutsägbart och logiskt sätt och inte skapa ovisshet hos 

kunden (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). 

 

→ Orderuppfyllelse 
 

Förtroende är något som stärks över tid. Därför är det viktigt att interaktionen är 

förutsägbar och att kunden känner igen sig i alla steg. Resultatet måste överstämma med 

förväntningarna som skapats i tidigare interaktioner. Kontinuitet och förutsägbarhet 

stärker e-förtroende, vilket kräver ett repeterbart resultat med en process som inte 

avviker från tidigare affärstillfällen (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009; Sultan & Mooraj, 

2001; McKnight & Cheravny, 2002). 
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3.6 Kommunikation 
 

En ärlig, tydlig och kontinuerlig kommunikation stärker förtroende mellan två parter. 

Förväntningar presenteras och mottagaren hålls uppdaterad (Hurley, 2006; Hurley et al., 

2013). Snabb respons och väsentlig information i kommunikationen stärker förtroendet 

och förhindrar misstankar om att affärsrelationen inte sköts på rätt sätt (Gillespie & 

Dietz, 2009). Om förväntningarna på affärsrelationen kommuniceras kan de båda 

parterna enklare veta vad de kan förvänta sig av interaktionen (Morgan & Hunt, 1994). 

 

→ Information 
 

Om kunderna har frågor om informationen som delas på webbplatsen eller har 

ytterligare frågor är det viktigt att företaget snabbt svarar på frågor som kunderna 

skickar till dem (Kim, Jin & Swinney, 2008). En hög svarsbenägenhet är något som 

stärker e-förtroendet medan en låg svarsbenägenhet skadar e-förtroendet och är då svår 

att reparera. Känner kunden att det är svårt att kommunicera så kommer den med stor 

sannolikhet sluta att kontakta företaget (Kim, Jin & Swinney, 2008). Detta ger kunden 

möjligheten att bli vägledd genom hela transaktionen (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, 

Amyx & Lorenzon, 2009). För att göra informationen tillgänglig är webbplatsens design 

och utformning viktigt. Att hemsidan är enkel att navigera och inte är för komplex är 

något företaget bör se över för att bygga e-förtroende och navigeringen blir speciellt 

viktigt på webbplatser som presenterar mycket information(Sultan & Mooraj, 2001; 

Urban, Amyx & Lorenzon, 2009) 

 

→ Orderuppfyllelse 
 

Efter att kunden har slutfört köpet är det viktigt att företaget erbjuder den support som 

kan behövas av köparen. Det kan vara att betalningen har gått rätt till eller bara en 

generell utvärdering om allt varit till belåtenhet (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx 

& Lorenzon, 2009). För att nå en hög orderuppfyllelse är det viktigt att kunden känner 

att kommunikationen mellan parterna har varit ärlig och transparent så att kunden inte 

känner att viktig information undanhållits (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009; Sultan & 

Mooraj, 2001; McKnight & Cheravny, 2002). 
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3.7 Figur för konceptuell modell 
 

Nedan följer en konceptuell modell som visualiserar de ovan nämnda möjliga 

överföringar mellan förtroende och e-förtroende. Den visar de sex komponenter (Likhet, 

Anpassning av intressen, Välvilja, Kompetens, Integritet & förutsägbarhet och 

Kommunikation) som tillsammans grundar förtroende och hur de överföras till de tre 

steg som innefattas i e-förtroende (Webbplatsens säkerhet, Information och 

Orderuppfyllelse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Möjlig överförbarhet från B2B-förtroende till e-förtroende (Egen) 
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4 Metod 
I detta kapitel presenterar forskarna vilka metodval som har gjorts för studien, 

argumentation för varför dessa valts samt själva genomförandet av studien. 

 

4.1  Deduktiv forskningsmetod 
 

Forskarna har i denna studie valt att arbeta efter ett deduktivt tillvägagångssätt. Vid en 

deduktiv studie inledes arbetet med att studera teorin och låter sedan teorin styra 

forskningens riktning (Bryman & Bell, 2011). Den teoretiska referensramen som 

skapats har operationaliserats och på så sätt legat till grund för den intervjuguide som 

framställts. På så sätt har teorin legat till grund för datainsamlingsprocessen (Bryman & 

Bell, 2011). I motsats till det deduktiva synsättet finns induktion. Med en induktiv 

design är teori ett resultat av den sociala verklighet som studerats, något forskarna inte 

ansåg lämpa sig för denna studie. 

 

Deduktivt synsätt, som förknippas med en kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2011), 

används i denna studie med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 

Med beaktning till den kritik som finns mot en flerfaldig forskningsstrategi har 

forskarna valt denna typ av forskningsdesign. Det deduktiva synsättet har möjliggjort att 

forskarna kunnat skapa en teoretisk referensram kring förtroende och e-förtroende och 

låta den styra datainsamlingsprocessen. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har 

använts för att skapa en mer djupgående och beskrivande bild av hur respondenterna 

förhåller sig till de olika områdena som studeras, något som varit svårt vid tillämpning 

av en enkätundersökning. 

 

4.2 Kvalitativ ansats 
 

En kvalitativ ansats använts för att få väl utvecklade och väsentliga svar från 

respondenterna. Den kvalitativa ansatsen möjliggör mer djupgående svar än vad en 

kvantitativ ansats skulle generera (Bryman & Bell, 2011). I denna studie har den 

kvalitativa ansatsen valts för den fokuserar på att hitta de bakomliggande och 

djupgående möjligheter till överföring av förtroende. De kvalitativa intervjuerna ger en 

större förståelse för helheten istället för endast ett specifikt område samt att de ger en 
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ökad flexibilitet för att undersöka området mer djupgående (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). En annan anledning till att en kvalitativ ansats har valts är för att 

kunna identifiera hur respondenterna resonerar och reagerar kring studiens område 

(Trost, 2010). Då studien fokuserar på överföringen mellan förtroende och e-förtroende 

är det angeläget att identifiera vilka delar av förtroende som respondenterna känner sig 

trygga med att överföra. De delar som är utav större betydelse för respondenterna kan 

med hjälp av den kvalitativa ansatsen diskuteras djupare och framkalla en större 

förståelse för deras resonemang, ett resultat som hade varit svårt att nå med hjälp av en 

kvantitativ ansats. Studien fokuserar på att se ett djupare samband och utifrån 

respondenternas svar se hur de pratar om viktiga områden, hur de väljer att formulera 

sig och urskilja deras synsätt på frågeställningarna, vilket möjliggörs av den kvalitativa 

ansatsen.   

 

4.2.1 Semi-strukturerade intervjuer 
 

I kvalitativa intervjuer skapas kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och 

respondent (Kvale & Brinkmann, 2014). Inför intervjuerna har frågor med anknytning 

till problemformuleringen utformats som är baserade på teorin i studien, samt att ämnet 

för studien har studerats väl. Intervjuarens kunskap inom området för studien är av stor 

vikt för att resultatet av intervjun håller en hög kvalitet samt att relevanta följdfrågor 

skall kunna utformas under intervjuns gång. Valet av semi-strukturerad intervju grundar 

sig i att forskarna vill utvinna data av flera olika personer som sedan ska kunna ställas 

mot varandra och jämföras (Bryman & Bell, 2011). Med en semi-strukturerad intervju 

är det lättare att skapa en struktur i svaren, då vissa frågor är förutbestämda, samtidigt 

som det ges utrymme för följdfrågor som skapas under intervjun. Det skapas även stort 

utrymme för respondenten att själv utforma sina svar. Denna typ av intervju skapar en 

trygg stämning och blir mer flexibel än svar som genereras via kvantitativa metoder så 

som enkäter eller strukturerade intervjuer. Semi-strukturerade frågor är tillräckligt 

strukturerad, i jämförelse med ostrukturerade intervjuer, för att forskarna ska kunna 

styra datainsamlingen för att möta problemformuleringen (Bryman & Bell, 2011). De 

semi-strukturerade frågorna ger också moderatorn chansen att fördjupa sig i områden 

som respondenten reagerar intressant på med hjälp av följdfrågor, påståenden och 
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upprepande frågor. Det ger då en möjlighet att identifiera områden som respondenten 

anser vara betydelsefulla. 

 

4.2.2 Genomförande intervjuer 
 

Innan intervjuerna inleds har forskarna presenterat sig, beskrivit studiens syfte och 

genomförandet av intervjun, samt beskrivit forskarnas etiska förhållningssätt. Samtliga 

intervjuer har spelats in, efter det att forskarna har bett om respondenternas tillåtelse till 

detta. Bryman & Bell (2011) beskriver att respondenterna kan känna sig obekväma när 

intervjuer spelas in då deras specifika ord kan komma till användning i studien. För att 

reducera risken att respondenterna upplever detta lovade forskarna att inga namn eller 

företagsnamn nämns i studien och att deras svar kommer att användas för att skapa en 

generell bild från samtliga företag om de olika frågeställningarna.  

 

När platsen för intervjuerna valdes yttrade forskarna på att genomföra intervjuerna på 

samtliga respondenters kontor. Detta för att respondenterna då kan besvara frågorna i en 

miljö som de är vana att vistas i och känna en trygghet i detta (Bryman & Bell, 2011). 

Fem av sex intervjuer har genomförts på företagens kontor, där den sjätte intervjun 

utfördes på en plats bestämd av respondenten. Forskarnas fokus låg i att lyssna och inte 

avbryta respondenterna när de utvecklade sina tankar och svar. Istället för att undvika 

tystnad lät forskarna respondenterna få tid till att bearbeta frågorna för att sedan kunna 

formulera dem på deras eget sätt. Forskarna ställde påståenden, förtydligande frågor och 

följdfrågor för att på ett naturligt sätt låta respondenterna fördjupa sina svar. Efter 

intervjuerna avslutats tackade forskarna för respondenternas tid och bidra till studien 

samt erbjöd sig att dela med sig av rapporten när den färdigställts, något som 

respondenterna ställde sig positiva till. 

 

4.2.3 Bearbetning av intervjumaterial 
 

Samtliga intervjuer har transkriberats för att på djupet kunna analyseras av forskarna 

och hitta betydelsefulla kopplingar och möjliga överföringar mellan begreppen 

förtroende och e-förtroende. Genom att transkribera kan forskarna inte bara analysera 

det respondenterna säger, utan även hur de säger det (Bryman & Bell, 2011). Forskarna 
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har kunnat ge sitt fulla fokus under intervjuerna då anteckningar inte utförts av 

moderatorn, utan inspelningarna har analyserats efter intervjun i efterhand. 

Intervjumaterialet har sedan bearbetats genom att intervjuerna har jämförts mot 

varandra.  

 

4.3 Urval 
 

Till insamlingen av det empiriska materialet har forskarna valt att använda sig av PM & 

Vänners kunder. PM & Vänner är ett företag i Växjö som bedriver restaurang- och 

hotellverksamhet. Forskarna har valt att studera PM & Vänners kunder då de under två 

års tid genomfört studier på företaget och besitter därför en kunskap kring företaget. I 

diskussioner med PM & Vänner identifierades deras behov av att frigöra tid i 

försäljningsprocessen för konferensverksamheten. Genom att överföra vissa moment till 

att använda digitala verktyg och webblösningar kan moment som tidigare krävt 

personlig kontakt minskas och forskarna såg därför överföringen av förtroende från en 

traditionell kontext till e-förtroende som ett intressant område för båda parter. Genom 

att digitalisera viss kommunikation mellan PM & Vänner och deras kunder så 

avpersonifieras kontakten vilket i sin tur frigör tid som företaget kan investera i att finna 

nya och vårda befintliga kundrelationer. 

 

4.3.1 Icke-sannolikhetsurval 
 

I studien tillämpas ett icke-sannolikhetsurval då en specifikt typ av kund till PM & 

Vänner valts som respondenter. Vid komplexa studier inom ett specifikt område kan 

icke-sannolikhetsurval vara lämpligt att använda (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Icke-sannolikhetsurval ger en heltäckande bild till studiens område och med hjälp av 

djupare intervjuer med ett fåtal utvalda respondenter kan specifik kunskap och 

information inhämtas. Sannolikhetsurval bortprioriterades från denna studie då 

forskarna undersöker ett specifikt kundsegment och tar del av deras erfarenheter, 

kunskap och information till forskningsfrågan.  
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4.3.2 Strategiskt urval 
 

I studien har strategiskt urval av respondenterna genomförts för att möjliggöra relevant 

informationsinsamling till studiens område (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Forskarnas strategiska urval är utformade tillsammans med PM & Vänner, då de besitter 

kunskap om deras kunder för att placera dem i det segment som är tänkt att undersöka i 

studien. Detta för att hitta respondenter som innehar en roll där de har tillräckligt med 

kunskap för att kan svara på de frågor som har arbetats fram (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Deras affärsrelation till PM & Vänner är homogen då samtliga företag 

som intervjuas inhandlar tjänster kontinuerligt. De företag som valts ut har därför ett 

förtroende etablerat för PM & Vänner. Företagen är från olika branscher och interagerar 

i varierande utsträckning med digitala lösningar. De skiljer sig även storleksmässigt, 

men samtliga räknas som stora och mellanstora företag. Samtliga respondenter innehar 

en position i företaget där de utför en kontinuerlig interaktion med PM & Vänner. För 

att skydda respondenternas identitet uppges inte deras eller företagets namn i 

intervjuerna. Respondenterna som presenteras i tabellen nedan ingår i urvalet. I tabellen 

redovisas även tidsåtgången vid intervjutillfället: 

 

Respondent: Befattning: Företag/Bransch: Kön: Tidsåtgång vid 
intervju: 

Respondent 1 Själjare/Projektledare Möbelföretag Man 1h 20min 
Respondent 2 VD Företagsrådgivning Kvinna 1h 20min 
Respondent 3 Marknadskoordinator Klädes- och 

skotillverkare 
Kvinna 1h 

Respondent 4 Privatrådgivare Bank Man 1h 15min 
Respondent 5 Kontorschef Bank Man 1h 10min 
Respondent 6 VD Möbelföretag Man 1h 40min 
 Total tid: 7h 45min 

Tabell 1, Sammanfattning av respondenter (Egen) 
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4.4 Operationalisering 
 

För att kunna samla in empirisk data måste en operationalisering av de olika koncepten 

ske. Teorin måste göras konkret och mätbar, det görs genom att vi definierar koncepten 

och utformar frågor baserade på den insamlade teorin (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Operationaliseringen presenteras i tabellen nedan: 

 

 Koncept Komponent Fråga Referens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F
ö
r
t
r
o
e
n
d
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Likhet 

Värderingar 
 

På vilket sätt 
upplever du att 
företagets 
värderingar liknar 
era? 

Aaker, 2002; 
Hurley 2006 
 
 

Personlighet På vilket sätt 
upplever du att 
företagets och ert 
företags personlighet 
liknar varandra? 

Aaker, 2002; Blois, 
1999; Hurley 2006 

Kultur På vilket sätt 
upplever du att 
företagets kultur 
liknar er? 

Aaker, 2002; 
Hurley 2006 

 
 
Anpassning av 
intresse 

Anpassa sig efter 
kundens behov 

Hur anpassar sig 
företaget efter era 
behov? 

Hurley 2006 

Förståelse för kundens 
behov 

Vad gör företaget 
som visar att de har 
förståelse för era 
behov? 

Gabarinno & 
Johnson, 1999; 
Young, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
Välvilja 
 
 
 
 
 

Pålitlighet Beskriv hur företaget 
visar att de är 
pålitliga? 

Greenhalgh, 2001; 
Hurley, 2006 

Goda intentioner 
 

Hur tycker du att 
företaget agerar för 
att visa att de .har 
goda intentioner? 

Gabarinno & 
Johnson, 1999; 
Greenhalgh, 2001; 
Hurley, 2006 

Bry sig om motparten Hur tycker du att 
företaget agerar för 
att visa att de bryr 
sig om er? 

Gabarinno & 
Johnson, 1999; 
Greenhalgh, 2001; 
Hurley, 2006 

Engagemang På vilket sätt visar 
företaget 
engagemang till er? 

Blois, 1999 

 Kunskap På vilket sätt Dowell et al. 2015; 
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F
ö
r
t
r
o
e
n
d
e 

 
 
 
 
Kompetens 

upplever du att 
företagets kunskap 
uppfyller era behov 
och önskemål? 

Hurley, 2006 

Värdefull information Hur tillför företaget 
värdefull 
information till ert 
företag? 

Dowell et al. 2015; 
Hurley, 2006 

Bidra till motparten Hur bidrar företagets 
kompetens till ert 
företag? 

Dowell et al. 2015; 
Hurley, 2006 

 
 
 
 
Integritet & 
förutsägbarhet 

Tillit På vilket sätt känner 
du tillit till företaget? 

Greenhalgh, 2001; 
Hurley, 2006 

Hantering av känslig 
information 

Vad är viktigt när 
företaget hanterar 
känslig information 
från er? 

Greenhalgh, 2001; 
Hurley, 2006 

Rationellt agerande På vilket sätt 
upplever du att du 
kan förutse 
företagets 
handlingar? 

Blois, 1999; 
Greenhalgh, 2001; 
Hurley, 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunikation 

Ärlig 
 

Hur upplever du att 
företagets ärlighet i 
kommunikationen? 

Hurley, 2006; 
Morgan & Hunt, 
1994 

Tydlighet Hur upplever du att 
företagets tydlighet i 
kommunikationen 
till er? 

Hurley, 2006; 
Morgan & Hunt, 
1994 

Kontinuitet Hur upplever du att 
företagets kontinuitet 
i kommunikationen 
till er? 

Hurley, 2006; 
Morgan & Hunt, 
1994 

Snabb respons Hur lång tid tar det 
för företaget att 
besvara er i 
kommunikationen er 
emellan? 

Gillespie & Dietz, 
2009 

 
E
-
f
ö
r
t
r

 
 
 
 
 
Webbplatsens 
säkerhet 
 

Tredjepartscertifiering 

Varumärke 

Rykte 

Vilka faktorer gör att 
du känner dig säker 
när du besöker 
webbplatser? 

Urban, Sultan & 
Qualls, 2000; 
Jones, Wilikens & 
Masera, 2000; 
Ratnasingam & 
Phan, 2003; 
Turban et al., 2015. 
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o
e
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Webbplatsens 
säkerhet 

Företagsinformation  

Kundinformation 

På vilket sätt/varför 
är webbsäkerhet 
viktigt för er när ni 
använder en 
webbtjänst? 

Kim, Jin & 
Swinney, 2008; 
Urban, Sultan & 
Qualls, 2000; 
Sultan & Mooraj, 
2001; Jones, 
Wilikens & 
Masera, 2000 

Bristande säkerhet Vad skulle krävas 
för att ni skulle avstå 
att göra affärer med 
ett företag via dess 
webbplats? 
 

Kim, Jin & 
Swinney, 2008; 
Urban, Sultan & 
Qualls, 2000; 
Sultan & Mooraj, 
2001; Jones, 
Wilikens & 
Masera, 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information 

Relevant information 

Kundspecifika 

webbplatser 

Vilken information 
bör presenteras på 
webbplatsen? 
 

Urban, Sultan & 
Qualls, 2000; 
Jones, Wilikens & 
Masera, 2000; 
Ratnasingam & 
Phan, 2003; 
Turban et al., 2015 

Trovärdighet Hur avgör ni om 
information är 
trovärdig på 
webbplatser? 

Sultan & Mooraj, 
2001 

Design & navigation På vilket sätt spelar 
webbdesignen och 
navigeringen en roll 
på ett företags 
webbplats? 

Sultan & Mooraj, 
2001; Urban, 
Amyx & Lorenzon, 
2009 

Kommunikation Om du inte förstår 
information alt. 
saknar någon 
information på 
webbplatsen, hur vill 
du då kunna 
kontakta företaget? 

Kim, Jin & 
Swinney, 2008 

Responstid Hur viktig är 
responstiden vid 
sådan 
kommunikation? 

Kim, Jin & 
Swinney, 2008 
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Orderuppfyllelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orderuppfyllelse 

Kompetens Hur utvärderar ni om 
produkten/tjänsten ni 
har köpt online 
uppfyller era krav 
och förväntningar? 
 

Urban, Sultan & 
Qualls, 2000 

Välvilja När ni handlar 
online, hur bedömer 
ni om säljaren 
handlar med 
välvilja? 
 

Artz & Gil, 2007; 
Jones, Wilikens & 
Masera, 2000 

Engagemang Hur kan ett företag 
visa engagemang 
online? 

Artz & Gil, 2007; 
Jones, Wilikens & 
Masera, 2000 

Support Hur önskar ni att 
kontakten ska se ut 
efter online-affären 
är avslutad?  
 

Sultan & Mooraj, 
2001; Urban, 
Amyx & Lorenzon, 
2009 

Kontinuitet Vad förväntar ni er 
av företaget vid 
nästa köptillfälle?  
 

Urban, Amyx & 
Lorenzon, 2009; 
Sultan & Mooraj, 
2001; McKnight & 
Cheravny, 2002 

Tabell 2, Operationalisering (Egen) 
 

 

4.5 Intervjuguide 
 

Till de ostrukturerade intervjuerna utformas en intervjuguide där forskarna kan 

säkerställa att de relevanta områdena för studien besvaras (Bryman & Bell, 2011). En 

intervjuguide är mer flexibel och mindre specifik än ett intervjuschema där frågorna 

ställs i en viss ordning. Forskarna får då möjligheten att skapa sig en bild om hur 

respondenterna upplever sin värld och följdfrågor kan utformas för att förtydliga detta. 

Frågeställningarna i studien är uppdelade i två stora områden, förtroende och e-

förtroende. Under de två områdena finns ett antal koncept som undersöks för att leda 

respondenterna till mer konkreta frågeställningar. Koncepten för förtroende mynnar ut i 
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frågeställningar om förtroende till företaget i studien, PM & Vänner. De koncept som 

innefattas i e-förtroende är mer generellt utformade, då respondenterna i nuläget inte 

interagerar med PM & Vänner i en e-kontext. Komponenterna är konstruerade enligt 

följande: 

 

Förtroende 

- Likhet 

- Anpassning av intressen 

- Välvilja 

- Kompetens 

- Integritet & Förutsägbarhet 

- Kommunikation 

 

E-förtroende 

- Webbplatsens säkerhet 

- Information 

- Orderuppfyllelse 

 

Kompletterande frågor har därefter ställts till respondenterna om de olika koncepten i 

komponenterna. Detta för att forskarna ska kunna se specifika detaljer i koncepten som 

respondenterna värderar och prioriterar mer eller mindre. Frågorna är öppet utformade 

där respondenterna får beskriva hur de upplever, värderar och förklarar de olika 

koncepten. Under intervjuerna blev respondenterna ombedda att svara på frågorna 

utifrån deras roll i företaget, både gällande frågor riktade mot PM & Vänner och de 

frågor som är generella. För att skapa en förståelse och se hur respondenterna värderar 

olika situationer för e-förtroende har de ombetts att tänka sig in i fiktiva situationer, då 

vissa företag inte verkar i en e-miljö. Detta har gett forskarna en möjlighet att bedöma 

respondenternas synsätt och värderingar till e-förtroende. Frågorna i helhet presenteras i 

Bilaga A, Intervjuguide.  
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4.6 Analysmetod 
 

Till studien har datareduktion valts som analysmetod. Detta för att i kvalitativa studier 

samlas mycket rådata in som innehåller en stor mängd av information som måste 

bearbetas (Gillham, 2005). I studien har transkribering använts för att all rådata ska 

finnas tillgänglig till forskarna, men långt ifrån all rådata tillför värde till studien. 

Gillham (2005) förklarar att med hjälp av datareduktion kan forskaren lyfta fram de 

väsentliga delarna av rådata till sig själv i analysprocessen. Datareduktion utförs genom 

att utifrån studiens syfte finna centrala koncept att skapa frågeställningar kring. Detta 

första steg är väldigt subjektivt och grundar sig i forskarnas bedömningar om det 

undersökta området. Viktigt är dock att det första steget utgör en grund för hur följande 

steg utförs (Gillham, 2005). I denna studie har koncept inom begreppen förtroende och 

e-förtroende identifierats och därefter skapat frågeställningar kring dem. Följande 

koncept är utvalda utav forskarna: 

 

Förtroende 

- Likhet 

- Anpassning av intressen 

- Välvilja 

- Kompetens 

- Integritet & Förutsägbarhet 

- Kommunikation 

 

E-förtroende 

- Webbplatsens säkerhet 

- Information 

- Orderuppfyllelse 

 

När datareduktion genomförs är den stora utmaningen att ta vara på den kvalitet och 

karaktär från insamlad rådata (Gillham, 2005). Rådata ska då reduceras till värdefull 

information för studien. Detta utförs genom att i det andra steget av datareduktionen 

dela in insamlad rådata till teman, något som forskarna valt att utforma efter de utvalda 

komponenter inom förtroende och e-förtroende. Koncepten används i teori-, empiri- och 
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analyskapitlet för att skapa en stringens och helhetsbild för läsaren. Koncepten 

presenteras var för sig i teori- och empirikapitlet för att sedan sammanföras i 

analyskapitlet. Läsaren kan då ta del av de slutsatser som insamlad rådata innehåller när 

den ställs mot teorin (Gillham, 2005). 

 

4.7 Forskningskvalitet 
 

För att avgöra studiens kvalitet finns kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet. Dessa 

kvalitetsmått är till stor del hämtade från hur kvantitativa studier och fokuserar till stor 

del på just mätningen. Inom kvalitativa, där mätningen är mer ostrukturerad, bör måtten 

anpassas så de inte fokuserar lika mycket på just mätningen utan anpassas till det 

kvalitativa metoderna (Bryman & Bell, 2011). Även om det finns andra metoder för att 

mäta forskningskvalitet, som är direkt anpassade för kvalitativ forskning, har forskarna 

valt att använda sig av validitet och reliabilitet begreppen. Dessa begrepp är dels mer 

etablerade samt att forskarna anser att måtten är applicerbara och relevanta för studien. 

 

4.7.1 Validitet 
 

Validitet handlar i grund och botten om den data som samlats in mäter det som avsetts 

att mätas och hur den kan generaliseras till andra sociala miljöer (Bryman & Bell, 

2011). Generaliserbarheten är något som kvalitativa studier ofta kritiseras för då dessa 

resultat inte är statistiskt generaliserbara då de bara behandlar ett begränsat antal fall, 

detta är dock inte syftet med denna studie (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). För att 

öka den interna validiteten i studien har den intervjuguide som använts vid insamlingen 

av data utformats med hjälp av en operationalisering av den teoretiska referensramen. 

Detta för att generera data som mäter det som studien syftar till att mäta. Frågorna har 

gjorts enkla för att respondenten lätt ska kunna förstå frågan och svara på denna, något 

som annars kan påverka den validiteten om respondenten inte förstår innebörden av 

frågan som ställs (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 
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4.7.2 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten återspeglar studiens replikerbarhet om den skulle göras om på nytt av 

andra forskare och resultera i liknande resultat (Bryman & Bell, 2011). Den undersöker 

hur resultatet skulle bli om en annan forskare skulle genomföra en liknande studie med 

tillgång till liknande information (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Detta blir ofta 

ett problem i kvalitativa studier på grund av bristen av standardisering som semi-

strukturerade intervjuer innebär samt att det inte går att frysa den sociala kontexten som 

intervjun utförs i (Bryman & Bell, 2011). Ytterligare ett problem med data som samlas 

in är hur den tolkas av olika forskare, data som samlas in kan även påverkas av 

forskaren som samlar in data. Om den intervjuade inte känner förtroende till 

intervjuaren kan detta påverka svaret (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det som nu 

nämnts anses av Bryman & Bell (2011) återspegla den externa reliabiliteten. Forskarna 

måste även ta hänsyn till den interna reliabiliteten som återspeglar hur väl forskarna i ett 

forskarlag tolkar och återger data på ett enhetligt sätt (Bryman & Bell, 2011). 

 

För att stärka den externa reliabiliteten i arbetet har en tydlig intervjuguide tagit fram, 

vilken har utformats med hjälp av operationaliseringen. Forskarna har även tydligt 

förklarat studiens tillvägagångssätt, allt för att utomstående ska kunna få en uppfattning 

om hur processen sett ut och vilka antaganden som gjorts. Detta ökar chansen för att 

studien ska kunna replikeras, då andra forskare kan följa tillvägagångssättet och därmed 

höjs reliabiliteten. För att öka trovärdigheten till intervjuaren har kontakten med 

respondenten initierats av PM & Vänner. Alla respondenter är kunder hos företag och 

har en stark affärsrelation, något som kan öka förtroendet. I frågan om intern-reliabilitet 

har forskarna spelat in och transkriberat alla intervjuer för att göra det tydligt vad sagts. 

 

4.8 Etiskt förhållningssätt 
 

När forskare utför en studie och står inför att hantera det empiriska material som samlats 

in uppstår det ett antal etiska dilemman som inte får ignoreras. Forskaren måste därför 

reflektera över och ta ställning till dessa.  Bryman & Bell (2011) belyser fyra aspekter 

som forskaren måste ta hänsyn i samband med studien och hanteringen av det empiriska 

materialet: 
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• Kan studiens resultat skada deltagaren på något sätt 

• Är respondenten införstådd i studien syfte och dess roll för studien 

• Inkräktar studien på respondentens privatliv 

• Är forskaren helt ärlig mot respondenten 

	

För att studien ska genomföras på ett etisk korrekt sätt får den inte på något sätt skada 

respondenten fysiskt eller psykiskt på ett professionellt eller privat plan (Bryman & 

Bell, 2011). Resultatet ska inte försämra respondentens självförtroende, 

utvecklingsmöjligheter, anseende eller på annat sätt ge negativa konsekvenser för 

respondenten. Forskaren bör även överväga om resultatet kan komma att påverka en 

tredje person på ett negativt sätt. Respondenten ska även inte behöva känna att frågorna 

inkräktar på dess privatliv. Vilka frågor som det kan vara är dock svårt att förutspå och 

forskaren måste därför behandla den frågan från fall till fall. För att minimera risken för 

skada bör den empiriska data avpersonifieras för att skydda respondentens identitet och 

materialet bör även hållas privat för utomstående (Bryman & Bell, 2011). Om studien 

omfattar en hel organisation bör även den göras oidentifierbar om så önskas. I studier 

där ett mindre urval används kan det dock vara svårt att bevara respondenternas 

anonymitet, det är då viktigt att forskaren informerar respondenten innan 

empiriinsamlingen påbörjas (Bryman & Bell, 2011). För att respondenten ska vara fullt 

införstådd med sin roll för studien är det viktigt att forskaren tydligt redogör vad studien 

handlar om, vad dess syfte är samt hur den kommer att genomföras. Respondenten ska 

få information om hur lång tid insamlingen kommer att ta, att den är helt frivillig och att 

de när som helst kan avbryta och dra sig ur. Det är även viktigt att berätta om hur data 

kommer att användas, vilka som kommer att få tillgång till den och hur den kommer att 

lagras. Skulle det finnas en chans till att intervjuobjektet kan komma till skada av 

intervjun bör riskerna belysas under denna fas. Respondenten får sedan ge sitt 

godkännande muntligt eller skriftligt, om inspelnings utrustning används kan den med 

fördel användas. Det är otroligt svårt för forskaren att inkludera all information om 

intervjun när den söker respondentens godkännande, det är även viktigt att forskaren 

vidhåller sitt etiska förhållningssätt under hela studien och inte bara ser det som något 

som ”bockas av” och sedan inte uppmärksammas (Bryman & Bell, 2011). 
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I denna studie har forskarna valt att applicera ett etiskt förhållningssätt genom att inte 

benämna respondenternas namn eller vilket företag det arbetar för. Detta för att 

respondenterna ska känna sig bekväma med att svara öppet på frågorna utan att behöva 

oroa sig för konsekvenser. Då PM & Vänner hjälpt oss att kontakta respondenterna som 

medverkat i studien vet de vilka som varit med och svarat på forskarnas frågor. Därför 

har alla namn och företagsnamn dolts och forskarna väljer också att utesluta annan 

information som gör det möjligt att lista ut vilken av respondent som sagt vad. Empirin 

presenteras därför under olika teman där alla respondenters svar vävs samman och inte 

som separata intervjuer, något som gör det svårare att leda ett svar till en specifik 

person. Konsekvensen av att respondenten skulle offentliggöras kan leda till försämrade 

affärsrelationer mellan respondenten och PM & Vänner. Då studien fokuserar på B2B 

förhållanden så intervjuas respondenterna i deras yrkesroll, därför anser forskarna att det 

inte finns någon större risk för att gå för djupt in på respondenternas privatliv. Skulle 

respondenterna mot förmodan tycka att forskarna inkräktar på deras privatliv kan de när 

som välja att avbryta intervjun. 

 

Innan intervjuerna startade tillfrågades respondenterna om det var okej att forskarna 

spelade in intervjun. Forskarna klargjorde även att det endast är de som kommer att ha 

tillgång till råmaterialet. De beskrev för respondenterna hur intervjun skulle gå till och 

att de kunde avbryta intervjun när de själva vill. Forskarna bestämde även att 

inspelningarna av intervjuerna skulle raderas efter att studien har slutförts, detta så att 

ingen utomstående ska få tillgång till materialet. 
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5 Empiri 
Det empiriska materialet presenteras i detta kapitel som en sammanfattning av vad 

respondenterna har givit för svar under intervjutillfällena. Svaren presenteras under 

teman för att bevara anonymiteten hos respondenterna. 

 

5.1 Förtroende 
I detta underkapitel presenteras respondenternas svar gällande koncepten inom 

förtroende. 

 

5.1.1 Empirisk data om Likhet 
 

Samtliga respondenter ser likhet mellan deras företag och PM & Vänner, men på olika 

sätt. En av respondenterna relaterar deras gemensamma värderingar till att båda 

företagen är väldigt engagerade lokalt och specifikt i Växjö. De båda skapar aktiviteter 

lokalt och marknadsför sig som lokala, där PM & Vänner pratar mycket om att de 

använder lokala råvaror till maten, samt att möbler och material är inhandlat från 

regionen till deras hotell. Denna respondent menar på att både det egna företaget och 

PM & Vänner värnar för samhällsutvecklingen i Växjö med omnejd. Två av 

respondenterna relaterar till att både de och PM & Vänner fokuserar på en hög kvalitet i 

sina produkter. Paketeringen och hållbarhet nämner en av respondenterna som en likhet 

i värderingarna mellan företagen. Med paketering menar respondenten sättet som PM & 

Vänner presenterar sina produkter och tjänster, sedan relaterat han/hon hållbarhet till att 

de arbetar med lokala och ekologiska varor. En av respondenterna ser målgruppen som 

företagen riktar sig in på som en likhet i värderingar. Med det menas att båda företagen 

riktar sig till en målgrupp med lite bättre ekonomi är genomsnittet av befolkningen. 

Respondenterna har en homogen syn på att deras företags värderingar liknar PM & 

Vänners. 

 

”Vi båda är väldigt måna om att det ska vara premium. Det ska vara det bästa. Det ska 

vara hög kvalitet. Det ska vara hög standard.” 

 

De olika personligheter som finns hos respondenterna anses också PM & Vänner 

inneha, men även här ger respondenterna olika svar. Ett svar är att både PM & Vänner 
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och företaget i fråga är väldigt småländska, vilket enligt respondenten innebär att de är 

raka i personligheten, pålitliga och lite ekonomiska. Ett liknande svar kom från en 

annan respondent som ser både PM & Vänners personlighet och den egna som stark 

med starka personligheter i båda företagen. En annan respondent tycker att stabiliteten 

hos företagen är en likhet i personlighet, att det går att lita på företagen då levererar 

stabila produkter och tjänster. Det finns en likhet på sättet som PM & Vänner resonerar 

och hur respondenternas företag resonerar. En av respondenterna menar på att båda 

företagen försöker vara öppna och lokala i sin personlighet. De försöker att få kunde att 

känna sig välkommen och respondenten uttrycker sig enligt följande: 

 

”Det är väl inte unikt men de för det försöker väl alla få. Att kunden ska få den känslan. 

Men dom är duktiga på det där.” 

 

När det gäller företagskulturen så upplever en av respondenterna att att det liknar 

personligheten, men känner att båda företagen har stark företagskultur där de som kliver 

in på företagen känner av den. Storleksskillnaden mellan PM & Vänner och företaget är 

en faktor som en respondent känner blir en skillnad när det gäller företagskulturen, men 

de båda försöker i sin företagskultur lyfta fram det lokala. En annan respondent lyfter 

fram omsorgen för personalen som en likhet i företagskulturerna. Denne menar att PM 

& Vänner utvecklar sin personal, vilket också kan relateras till egna företaget. Lojalitet 

är en faktor som en annan respondent lyfter upp som en likhet, samt att de båda värnar 

om kundernas bästa. En respondent faller tillbaka på tidigare svar och upplever att 

stabiliteten är en del av båda företagens företagskulturer som liknar varandra.  

 
5.1.2 Empirisk data om Anpassning av intresse 
 

På frågan hur PM & Vänner anpassar sig efter företagets intresse så uttrycker samtliga 

respondenter att PM & Vänner är väldigt bra uppfylla deras behov. En respondent 

beskriver det som att det alltid finns lösningar, en annan att det är smidigt, flexibelt och 

raka rör. Det framkommer från en respondent att de upplever att det märks att PM & 

Vänner har blivit större, vilket påverkar hur de anpassar sig efter företagets intressen. 

Det sker när respondenten ringer till PM & Vänner och det blir omständligare när någon 

svarar som de inte känner. Respondenten uttrycker förståelse för att det har blivit så när 
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de växt sig större. En annan respondent refererar till PM & Vänner som väldigt 

anpassningsbara och beskriver dem på detta sätt: 

 

”De hjälper till med allt som behövs. Transporter, middagar och försöker liksom. Vad 

säger man? Sy ihop något packet som passar in på oss.” 

 

PM & Vänner har en stor förståelse för företagens behov enligt respondenterna. En 

respondent uttrycker att de är väldigt serviceinriktade och att PM och Vänners anställda 

har ett sinnelag att de bara fixar saker. Respondenten upplever aldrig att den han/hon 

kontaktar på PM & Vänner tycker att något är besvärligt. En annan respondent håller 

med om att de är serviceinriktade och att PM & Vänner löser saker väldigt snabbt. En 

respondent upplever att dennes företag har väldigt enkla behov och begär inte något 

speciellt från PM & Vänner, men att de enkla behoven så uppfyller de dem. Att PM & 

Vänners personal lyssnar väldigt bra lyfter en respondent fram och ger ett exempel på 

det: 

 

”De är lyssnare, de är lösningsorienterade så att det ordnar sig. De har den attityden, 

jag menar jag sitter ju nästan här och säljer dem” 

 

5.1.3 Empirisk data om Välvilja 
 

När frågan ställs om vad PM & Vänner gör för att visa att de är pålitliga nämner några 

respondenter att de snabbt får bekräftelse på vad de har beställt. En av de 

respondenterna tycker att PM & Vänner visar upp pålitlighet genom att de känner igen 

dennes röst när telefonsamtal genonförs. Det underlättar för att respondenten inte 

behöver uppge några kundnummer eller liknande för de vet direkt vem det är som 

ringer. Att PM & Vänner levererar kvalitet gång på gång är det något som flera 

respondenter nämner. En respondent uttrycker det som att det funkar och det har alltid 

funkat när de jobbar med PM & Vänner, vilket skapar pålitlighet. Flexibiliteten och 

förståelsen för företaget upplever en respondent visar på pålitlighet. En annan faktor 

som visar pålitlighet är att PM & Vänner är väldigt stödjande och pratar gott om 

samarbetet mellan företaget och dem, enligt en av respondenterna. Att de påtalar för 

andra att samarbetet med respondentens företag funkar jättebra uppskattas. 
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”Dom kan komma när vi är med och säga: ’Ja [företagets namn] är jättebra och det 

funkar jättebra i relationen med dom’ och det är ju ett sätt när dom står och säger det 

utåt inför andra människor” 

 

PM & Vänner visar på olika sätt upp att de har goda intentioner när de gör affärer med 

företagen. En respondent lyfter fram att de lyssnar och är snabba på att återkoppla, 

vilket visar att de har goda intentioner. Respondenten från ett annat företag beskriver 

upplägget för när de planerar inför större arrangemang. PM & Vänner bjuder då in till 

möte, båda parterna pratar igenom upplägget och i slutändan erbjuder PM & Vänner lite 

mer än vad företaget hade tänkt sig samt sammanfattar det hela med ett bekräftade mail. 

Respondenten upplever att denna process, och de delar som innefattas i den, skapar en 

god pålitlighet. En annan respondent förklarar att PM & Vänners pålitlighet visas med 

deras lyhördhet, engagemang och smidighet i hanterande av ärenden. PM & Vänner 

upplevs av en respondent att ha genomgående goda intentioner i deras samarbeten. 

Respondenten beskriver det med följande ord: 

 

”Vi har ju påtalat saker ibland, och då säger dom ju alltid ’Ja, det ska vi titta på’.” 

 

Gällande frågan hur PM & Vänner visar engagemang berättar en respondent att det är 

den stora drivkraften som visar att de är engagerade och lyfter i det samband fram 

grundaren Pär Bengtsson. Däremot påtalar en annan respondent att de känner att de kan 

prata med vem som helst på PM & Vänner och att saker och ting då löser sig, vilket för 

dem visar engagemang. Att PM & Vänner är intresserade av företaget som en 

respondent representerar upplever denne är att visa engagemang från PM & Vänners 

sida. En respondent upplever inte att PM & Vänner visar något speciellt engagemang 

förens han/hon har kontaktat dem, då blir de engagerade. 

 

”Utan att låta negativ, men det är jag som tar kontakt sen händer det saker.” 
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5.1.4 Empirisk data om Kompetens 
 

Samtliga respondenter upplever att PM & Vänners kunskap uppfyller deras behov och 

önskemål. De upplever att PM & Vänner besitter en god kunskap som de kan utvinna 

värde av. En respondent tycker att de är fenomenala inom mat och dryck, men de har en 

bit kvar att utveckla sin hotellverksamhet. Detta kan vara för att hotellet inte varit öppet 

så länge och de nya som anställs måste skolas in i deras verksamhet, något respondenten 

upplever kan ta tid och att man får ha överseende med. PM & Vänner stora kompetens 

gör att deras rykte stärks, vilket gynnar Växjö menar en respondent. Ett antal av 

respondenterna använder PM & Vänners kunskap när de tar ut kunder till middagar eller 

möten, samt rekommenderar boende till dem. Detta för att PM & Vänners höga kunskap 

och kvalitet gällande mat, dryck och inredning ger kunderna en upplevelse som 

påverkar hela vistelsen i Växjö. Förutom befintliga kunder så kan PM & Vänner vara ett 

dragplåster för att attrahera nya kunder, menar en av respondenterna. 

 

”Dom lämnar alltid PM med ett gått intryck och det avspeglar sig i hela deras vistelse 

hos oss.” 

 

På frågan hur PM & Vänner tillför värdefull information till respondenternas företag så 

återkommer kunskapsaspekten där de berikar deras besökare med information inom 

gastronomivärlden. PM & Vänner sitter även på en värdefull information i form av 

deras utformning av event och konferenser, något som flera respondenter belyser. En 

respondent lyfter fram den kunskap som grundarna Per och Monica innehar och att de 

har föreläst på företagets event. Den värdefulla informationen om entreprenörskap och 

företagande har tillfört värde till företaget. Ett flertal respondenter lyfter fram PM & 

Vänners vision som något inspirerande till det egna företaget. En respondent lyfter fram 

ett citat från Per: 

 

”Per sa någon gång ’Think as you are there, tänkt att du är där’.” 

 

När det gäller frågan att PM & Vänner bidrar till respondenternas företag så lyfts 

representationsdelen fram igen, där företagen tar sina kunder till PM & Vänner vilket 

bidrar till kundernas helhetsupplevelse av företagen. 
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5.1.5 Empirisk data om Integritet och förutsägbarhet 
 

Respondenterna känner alla tillit till PM & Vänner och det grundar sig mycket på att de 

kan lita på kvalitén när det gäller mat, dryck och event. En av respondenterna lyfter 

fram att PM & Vänner aldrig tvekar att ringa till denne om det skulle vara problem med 

deras kunder som är gäster på hotellet. Det gör att respondenten känner tillit till att PM 

& Vänner kontaktar han/hon om situationen skulle kräva det. I det stora hela nämner ett 

flertal respondenter att tilliten skapas för att saker och ting funkar när de anlitar PM & 

Vänner: 

 

”Mycket av tilliten ligger ju i det här med att saker och ting funkar och det gör det, vi 

har aldrig haft något problem vad jag minns, är det någon liten grej så löser man det.” 

 

Gällande hantering av känslig information så upplever alla respondenter att de inte delar 

med sig av sådan i den utsträckning att det blir en viktig faktor för att skapa förtroende. 

Några lyfter fram att det kan vara känsligt med vilka gäster de har som bor på hotellet, 

men att det aldrig varit något problem med att den informationen skulle läcka ut. I 

övrigt lämnar de inte några uppgifter som kan betraktas som hemliga. En av 

respondenterna förklarar hur det kan vara när de bjuder in kunder på konferens: 

 

”Det är liksom aldrig något problem för att vi marknadsför ju det själva och skickar vi 

ett brev till dig kan ju du råka visa det för tio andra så det är inget hemligt så.” 

 

Samtliga respondenter upplever att de kan förutse vad som kommer ske när de bokat 

något hos PM & Vänner. Det handlar mycket om att de har utfört affärer under en 

längre tid så det har skapats ett mönster som de följer. En respondent känner en trygghet 

i att den vet vad som kommer ske när de bokar tjänster av PM & Vänner. När en annan 

respondent tillfrågas berättar den att de brukar har ganska specifika förfrågningar och 

upplägg, vilket PM & Vänner anpassar sig till och genomför på ett sätt som de förväntar 

sig. Respondenterna upplever att själva processen är sig lik, med mindre förändringar 

beroende på önskemål. En respondent beskriver bakgrunden till varför han/hon kan 

förutse företagets handlingar: 
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”Vi har haft både bröllop och begravningar så att jag tror att det täcker rätt mycket” 

 
5.1.6 Empirisk data om Kommunikation 
 

När det handlar om ärligheten i kommunikationen mellan PM & Vänner och 

respondenterna så upplever de att det inte går att säga något dåligt. En respondent 

motiverar att ärligheten finns där för att de mest pratar siffror och att det är väldigt 

sakligt. Flera respondenter menar på att det inte finns någon anledning till att vara 

oärliga i relationen dem emellan. Ingen skulle tjäna på det och det är ”raka rör” från PM 

& Vänner i kommunikationen. En oärlig aktion skulle, enligt en av respondenterna, vara 

enormt negativ för PM & Vänner och det skulle räcka för att förtroendet skulle 

försvinna.  

 

”Rak, tydlig. Jag har aldrig som jag upplever det blivit lurad eller kommit med något 

fel eller något sånt.” 

 

Gällande tydligheten i kommunikationen så är respondenterna även här överens om att 

PM & Vänner sköter det på ett bra sätt. Respondenterna beskriver att tydligheten i 

kommunikationen uppstår för att PM & Vänner är smidiga, anpassningsbara och raka. 

En respondent menar att den känner trygghet för att PM & Vänner är tydliga i 

kommunikationen och att de ger bekräftelser på vad som avtalats. En annan respondent 

tycker att telefonväxeln är lite otydlig men att själva kommunikationen i telefon, över 

mail eller fysiska möten är som den förväntar sig. Vissa respondenter uppger att det har 

framkommit missförstånd, men klandrar inte tydligheten i kommunikationen. 

 

”Jag upplever att jag inte behöver vara så himla tydlig, utan bara säga ’Fixa det här’ 

och då fixar dom det, jag har ett förtroende för dom att de fixar det.” 

 

Kontinuiteten i kommunikationen mellan de företag som de olika respondenterna 

representerar och PM & Vänner varierar beroende på hur mycket företagen är i behov 

av PM & Vänners tjänster. Då uppstår kommunikationen och PM & Vänner svarar på 

de frågor och önskemål som företagen presenterar. Det kan vara allt ifrån varje vecka 
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för vissa respondenter, medan andra påtalar att de kommunicerar mindre än det. Många 

av respondenterna stöter på PM & Vänner privat när de går och äter där och gå 

kommunicerar de på ett mer avslappnat sätt där företaget inte är inblandat i samma 

utsträckning. I övrigt kommunicerar PM & Vänner med vissa företag då de skickar in 

inbjudningar till event som sker på hotellet. 

 

”Så när våra behov finns hör vi av oss kan man väl säga. Sen har det då vart två stora 

konferenser som PM har varit väldigt delaktiga i men det är inte så att vi pratar varje 

vecka, absolut inte.” 

 

PM & Vänner är enligt respondenterna bra på att svara snabbt på frågor, förfrågningar 

och önskemål. Majoriteten av respondenterna upplever en snabb respons. 

Respondenterna ser möjligheten att nå fram till PM & Vänner genom att maila dem om 

telefonen är upptagen. I det läget svarar de så snabbt som de förväntar sig. En av 

respondenterna tycker att det ibland kan ta lite för lång tid när han/hon har brådskande 

frågor eller bokningar som ska genomföras. En respondent har inte funderat på det 

tidigare och påpekar att det snarare är han/hon som måste påminnas att svara. En annan 

respondent beskriver PM & Vänner som blixtsnabba och uttryckte det följande: 

 

”Så dom är ju blixtsnabba, dom tillhör ju liksom den typen som inte ligger på det ett 

dygn.” 

 

5.2 Empirisk data om E-Förtroende 
I detta underkapitel presenteras respondenternas svar gällande koncepten inom e-

förtroende. 

 

5.2.1 Empirisk data om Webbplatsens säkerhet 
 

Som första reaktion är det bara två respondent som direkt tycker att webbsäkerheten är 

viktig när det gäller transaktioner som sker via webbplatsen. Efter några ytterligare 

frågor tycker majoriteten av respondenterna att webbplatsenssäkerhet på något sätt att är 

viktig, främst när det komma till betalningar som sker via en webbplats. Dock så 

använder sig flera av företagen sig inte av betalning direkt via webbplatser, utan via 
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faktura. Det som framkommer av en respondent på ett större företag med centraliserad 

fakturaavdelning är då att rätt uppgifter och information finns specificerad på fakturan 

direkt, detta då det uppstår extra kostnader för det egna företag om fakturan måste 

skickas på nytt. Två av respondenterna uppger att de inte skulle dela någon information 

om deras kunder, dock hade detta att göra med regleringar i deras bransch och inte 

direkt något som hade med deras relation med PM & Vänner att göra. De övriga 

respondenterna säger att de kan dela med sig av en mindre mängd information om 

kunderna som har med mer informella tjänster att göra, då tänker de inte på säkerheten. 

Men om det gäller en större bokning ser de helst att det sker över telefon och inte en 

webbplats då telefon känns mer personligt och säkert att allt går rätt till. En respondent 

resonerar att det tidigare fanns mycket med loggor som trygg e-handel som visade på 

säkerhet, men att det alltid har varit varumärkesstyrkan som påverkat mest. Är det ett 

varumärke som besökaren känner igen så litar den på att hemsidan är säker. 

Respondenten pratade också om att dem tidigare fokuserades på trygga 

betalningslösningar där vissa hemsidor saknade det betalningssätt som kunden önskade, 

något som de flesta seriösa hemsidor har idag. Det som enligt respondenten är viktigt är 

integriteten där personuppgifter och kreditkortsnummer inte ska finnas tillgängligt till 

en utomstående tredje part.  

 
En av respondenternas första reaktioner när frågan om webbsäkerhetens roll va: 

 

”Nej den skiter jag i.” 
 

Respondenten menade på att när man handlar en produkt i premiumsegmentet som PM 

& Vänner befinner sig i så förväntar han sig att säkerheten är på topp och han kan känna 

sig säker. Respondenten menar även att med ett företag som PM & Vänner som blivit 

världskända för sin kompetens och har en utmärkelse i Guide Michelin så förväntar man 

sig att säkerheten inte behöver övervägas, utan är något man ser som en självklarhet. 

Respondenten medger dock att detta kan vara ett något naivt tanke sätt. Vidare svarar 

respondenten:  

 

”Hade jag bokat ett två stjärnigt hotell i Thailand så hade jag aldrig knappat in mitt 
kortnummer.” 
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Att de inte alltid tänker på säkerheten vid alla tillfällen tror tre av respondenterna har att 

göra med att det är vana att föra sig i digitala miljöer samt att deras egna verksamheter 

använder mycket digitala verktyg för att göra affärer. Det är ingen av respondenterna 

som tycker att det tar emot att dela med sig om information om det egna företaget eller 

om sig själva, de ser inte att de delar någon information som är känslig ifall en tredje 

part skulle få tillgång till den. 

 

En av anledningarna till att respondenterna skulle avstå att genomföra en affär i en e-

miljö är om det är inte att säkerheten är låg, utan att det är omständligt att genomföra 

köpet. Om priset är fel eller de inte hittar rätt produkt så söker de sig vidare, något en 

respondent belyser. Sedan beror det på vilken situation köparen befinner sig i och att det 

finns alternativ som kan uppfylla de behov som köparen har.  

 

5.2.2 Empirisk data om Information 
 

När det gäller webbsidans design och hur navigeringen fungerar är alla respondenter 

eniga om att det är väldigt viktigt. Företagets webbplats är det som skapar det första 

intrycket när kunden interagerar med företaget online, webbsidan måste avspegla 

företaget och förmedla en känsla som stämmer överens med verksamheten. 

 

”En webbplats handlar mycket om trovärdighet och skulle man ha en hemmasnickrad 

hemsida som känns rätt så omodern så återspeglas ju en bild hur man kanske upplever 

bolaget.” 

 

En av respondenterna menar att bilder är extremt viktigt när man är inom PM & 

Vänners bransch, bilderna ska visa en ärlig bild av företaget som symboliserar 

verkligenheten utan att bygga upp luftslott som man inte kan leva upp till. Kan inte 

företaget leva upp till eller överträffa informationen som presenteras på hemsidan 

skapas en besviken kund som inte kommer tillbaka menar en av respondenterna. När 

man navigerar sig runt på sidan samstämmer alla respondenter om att det ska vara 

enkelt, tydligt och gå snabbt. En respondent uttrycker att sökfunktionen är den 

viktigaste på hemsidan för att kunna navigera sig rätt. Är hemsidan långsam skapas 

frustration, samma sak om knappar och menyer inte fungerar som de ska. Informationen 
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ska vara indelad i tydliga kategorier och webbplatsen ska vara mycket användarvänlig. 

Är hemsidan bra designad och enkel att navigera sig igenom menar respondenterna att 

den upplevs som förtroendeingivande. Något som en av respondenterna nämner som 

minskar trovärdighet är superlativ som företaget beskriver sina egna produkter med. 

Superlativ ska mottagas från andra och inte placeras av företaget själv, menar 

respondenten.   

 

Informationen som presenteras på webbplatsen ska vara enkel att ta till sig och inte vara 

för matig. En av respondenterna menar på att det är svårt att generalisera vilken 

information som en hemsida ska innehålla, då det beror mycket på vilken produkt 

företaget avser att sälja och att informationen sedan är anpassad efter produkten. Att 

informationen är tydlig och konkret tycker många respondenter är viktiga attribut. Det 

är också viktigt att kontaktuppgifter presenteras tydligt samt vilka olika kontaktvägar 

som finns att använda sig av. 

 
”Informationen ska vara fullständigt rak och avskalad, omedelbar intuitiv. Inget lull 

lull, men jag förstår att  de måste ha en sida som beskriver allt det fantastiskt fina 

också.” 

 
Informationen ska avspegla verkligheten, precis som bilderna, och företaget ska kunna 

leva upp till det som presenteras. Mer konkret tycker respondenterna att informationen 

ska behandla vilka olika paketerbjudanden som PM & Vänner erbjuder. Vid bokning av 

konferenser är det bra att veta hur många personer som får plats i de olika rummen, 

vilken teknik som finns tillgänglig samt vilken mat som kan erbjudas. Respondenterna 

menar även att prisuppgifterna som presenteras ska vara korrekta, inte visa ett lockpris 

som sedan kommer att bli mycket högre när de väl kommer till betalning. Ingen av 

respondenterna ser något direkt behov av en helt kundspecifik webbplats som bara 

behandlar information som rör deras egna verksamhet. Men många tycker det skulle 

vara bra att kunna logga in på något sätt för att tillgå information om aktuella bokningar 

där de kan få orderbekräftelse och göra mindre ändringar i bokningen. En respondent 

tycker detta skulle vara bra då de kan vara flera olika personer som arbetar med 

bokningen. 
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På frågan om hur de ställer sig till om informationen är opartisk eller ej svarar samtliga 

att de inte har något problem med att informationen som presenteras av företaget är 

partisk. De anser att hela hemsidan är marknadsföring för PM & Vänner och att den då 

måste vara partisk för att de ska kunna framhäva allt bra och fint som företaget vill 

förmedla med sin verksamhet. För att informationen ska upplevas trovärdig är det som 

tidigare nämnt viktigt med webbplatsens utseende, att den ger ett professionellt intryck. 

Ytterligare ska informationen vara presenterad med ett bra språk samt att det finns en 

tydlig tanke bakom informationen. Att PM & Vänner över lag håller en hög kvalitet och 

erbjuder en hög nivå av service på sina tjänster bidrar i sig till att informationen som 

presenteras anses vara trovärdig. 

 
Om det skulle vara något som är otydligt eller inte fungerar på webbplatsen så att 

kunderna behöver kontakta företaget är det viktigt med en snabb respons från företaget. 

Några nämner att en chattfunktion brukar fungera bra, men att de då kräver extremt 

snabba svar och har låg tolerans mot en lång responstid, utan att svar ska komma direkt 

något de är osäkra på ifall PM & Vänner har resurser nog för att kunna erbjuda en sådan 

service.  En respondent sträcker sig så långt att den inte ger företaget chansen att svara 

på problemet, utan att respondenten lämnar webbsidan direkt om detta inträffar. Annars 

fungerar det bra med att med ett enkelt knapptryck kunna nå företaget via mail. Vid en 

mailkontakt accepteras en något längre responstid men majoriteten uppskattar att svar 

kommer någorlunda snabbt, gärna inom en timme men upp till ett dygn anser flera 

respondenter är okej. Det är även viktigt att de som kund får en bekräftelse, även om 

den är datagenererad, om att företaget tagit emot informationen som skickats. Många av 

respondenterna nämner idag att de kontaktar företaget via telefon om det är något som 

inte fungerar på webbplatsen eller när de behöver någon information som inte finns eller 

är svår att hitta på webbplatsen. Ibland kan det även hända att de går förbi hos PM & 

Vänner för att fråga, detta för att de då får svar direkt. 

 

5.2.3 Empirisk data om Orderuppfyllelse 
 

På frågan om hur respondenterna utvärderar en produkt eller tjänst de har köpt online 

svarar två av respondenterna att de förväntar sig samma saker som när de köper något 

på ett mer traditionellt sätt. De menar att i och med att de har handlat med PM & 
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Vänner tidigare och varit nöjda spelar det ingen roll om de handlar online eller via 

traditionella kanaler.  

 
” Jag ser ingen skillnad , jag menar om jag ringer eller bokar det online det har ingen 

betydelse. Ja det kanske är jag som känner företaget väl, har liksom en relation innan 

så har det ingen betydelse om jag pratar med en dator eller pratar med en människa” 

 
Tre andra respondenter svarar att när de handlar på traditionellt sätt får de direkt en 

känsla för produkten och tjänsten, de får direkt information som de kan värdera och ta 

beslut utifrån. Skulle de bli några fel har ett större personligt ansvar och lägger inte lika 

mycket skuld på företaget de handlar hos. Men när de istället handlar online utgår de 

från informationen som finns presenterad på webbplatsen och känslan som den 

framkallar. När de då utvärderar produkten eller tjänsten jämför dem det mot 

informationen på webbplatsen. Produkten måste då leva upp till de förväntningar som 

webbplatsen byggt upp, gör den inte det läggs en större skuld på företaget för att 

produkten eller tjänsten inte lever upp till förväntningarna. De förväntar sig även att 

webben ska vara en smidigare väg att handla.  

 
”Ja det skiljer sig givetvis för när jag köper något fysiskt kan jag göra en bedömning 

själv. Då kan jag ju klandra mig själv om jag inte är nöjd med det, men om jag får en 

förväntan på en webbplats som jag handlar med och det inte uppfyller förväntningarna 

då lägger man över skulden på dom på ett helt annat sätt.” 

 
För att PM & Vänner ska visa att de handlar med välvilja i affärsrelationen tycker 

respondenterna att informationen ska vara tillräcklig för att de ska kunna göra ett 

välgrundat köp. De ska få bekräftelse på vad de har köpt, sen en ytterligare bekräftelse 

på att varan är på väg eller att de arbetar med tjänsten. Köpet ska vara enkelt att 

genomföra från början till slut. Välvilja kan även visas genom att erbjuda paketeringar 

som passar alla, utan att tumma på kvaliteten som PM & Vänner gjort sig kända för. 

Ytterligare kan företag komma med förslag på alternativa lösningar eller ge erbjudanden 

om kompletterande tjänster. Att vara lösningsorienterade är även något som påvisar 

välvilja enligt en respondent, att svara med en vänlig ton och verkligen få kunden att 

känna sig väl omhändertagen. Välviljan, menar en respondent, visas när företaget 
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försöker göra sin kund lojal och därmed är tillmötesgående, flexibel och 

anpassningsbar. 

 

För att visa engagemang kan företaget vara snabba på att återkoppla om någonting går 

fel samt snabbt bekräfta att de tagit emot bokningar eller information. 

 
”Det är extremt viktigt att bekräfta, att man är punktlig med leveranser, att man 

rapporterar avvikelser direkt, att man är transparent i sådana bitar.” 

 
Två andra respondent nämner att nyhetsbrev visar på engagemang, men att dessa oftast 

kan upplevas lite störiga och hamnar istället direkt i papperskorgen. Ytterligare två 

respondenter menar att PM kan visa engagemang genom att bjuda in sina kunder på 

olika event och träffar, det får dom att känna sig utvalda och speciella även om de vet 

att de bjuder alla sina kunder. Genom att berätta mycket om sig själva så visar företaget 

engagemang. Det kan vara om deras värderingar, samhällsengagemang eller annat som 

gör att kunden skapar en uppfattning om dem. Engagemang visas också enligt en 

respondent genom att personifiera kundens besök så att den får relevanta förslag när den 

är inne på webbplatsen. 

 

Uppföljningen efter att affären är avslutad tycker alla respondenter ska vara enkel och 

inte för tidskrävande. En nämner att det ofta kommer enkäter som skickas ut av olika 

företag, dessa tar ofta för lång tid och prioriteras inte. Istället räcker det med ett enkelt 

mail eller telefonsamtal där de frågar om allt har varit till belåtenhet. En respondent 

nämner även att han uppskattar om företaget påtalar om de som beställare kan göra 

något annorlunda till nästa gång. När kunden ska göra en nytt köp eller beställning via 

hemsidan vill samtliga att processen ska gå till på samma sätt som tidigare, men gärna 

att den blir ännu smidigare. De ger exempel som att kunduppgifter ska finnas sparade, 

att valen som ska göras kan anpassa mer till den specifika kunden som gör att det går 

snabbare. De vill känna igen sig från tidigare interaktionen så att allt känns enkelt, 

bekvämt och naturligt. 
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6 Analys 
I följande kapitel analyseras det teoretiska och empiriska materialet utefter de 

överföringsmöjligheter forskarna har identifierat i den konceptuella modellen (se kap. 3 

Konceptuell modell) och övriga möjliga kopplingar mellan förtroende och e-förtroende. 

 

6.1 Likhet  
 

→ Webbplatsens säkerhet 
 

Det är tekniska lösningarna som säkrar webbplatsen och gör att information hålls privat, 

att betalningar sker säkert och bygger e-förtroende till företagets webbplats (Urban, 

Amyx & Lorenzon, 2009). Detta är inget som respondenterna direkt tänker på när 

frågan ställs om vilka faktorer som gör att de känner sig säkra på webbplatsen. Det är 

något som ses som en självklarhet menare respondenterna. Istället är det företagets rykte 

och den likhet de känner till företaget som gör att de känner säkerhet i sin interaktion 

med webbplatsen. Det blir därför viktigt att webbplatsen säkerställer för kunden att det 

är just deras företag som ligger bakom webbplatsen (Artz & Gil, 2007; Turban et al. 

2015). Alla respondenter känner olika slags likhet till företaget som studien baserats på, 

vad för slags likhet som skapats spelar mindre roll. Bara att det finns en känsla av likhet 

från kunderna gör att förtroende byggs till motparten (Aaker, 2002). Det finns en 

mångsidighet och styrka i ett företags varumärke gör att många kunder kan finna en 

likhet mellan det egna företaget och affärspartnerns företags värderingar, personlighet 

och kultur. Att ett företag har ett gott rykte samt en historik med sina kunder gör att 

dessa direkt känner ett förtroende till webbplatsen då de är väl bekanta med 

verksamheten och har bra upplevelser sedan tidigare. Att ett företag förmedlar en känsla 

av stabilitet och förtroende genom varumärkets personlighet är något respondenterna 

tycker utgör en trygg miljö, vilket skapar en stark koppling och likhet till 

respondenternas egna verksamheter. När ett företag har ett starkt varumärke som är väl 

etablerat och även har en fysisk verksamhet som kunderna kan relatera till är något som 

kan utnyttjas för att bygga e-förtroende (Urban, Sultan & Qualls, 2000; Sultan & 

Mooraj, 2001; Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). I och med att respondenterna anser att 

det undersökta företaget har ett starkt varumärke som de känner starka associationer 

samt att de har en relation till deras fysiska verksamhet finns det en möjlighet till 
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överföring. Hade de dock inte tidigare haft en relation till företaget är det sannolikt att 

denna överförbarhet hade varit svårare att genomföra. 

 

6.2 Anpassning av intressen  
 

→ Information 
 

Företagets förmåga att anpassa sig efter kundernas intressen va något som alla 

respondenter värdesatte. Företaget som undersöktes ansågs vara flexibla, 

lösningsorienterade och visar en stor vilja att möta kundernas behov och önskemål. 

Detta menar Hurley (2006) bidrar till att bygga förtroende mellan köpare och säljare i 

traditionell kontext. För att lyckas möta kundernas intressen på en webbplats ska 

informationen som presenteras vara relevant, enkel och ärlig (Turban et al, 2015; Urban, 

Sultan & Qualls, 2000; Jones, Wilikens & Masera, 2000). Något som respondenterna 

även benämnde som viktigt när ett företag presenterar information på sin webbplats. 

Företag ska även presentera information som väl beskriver den aktuella produkten eller 

tjänsten, tillräckligt mycket för att kunden ska kunna skaffa sig en övergripande 

uppfattning om vilka möjligheter som finns. Turban et al. (2015) styrker detta och 

menare att kunden måste ha tillgång till tillräckligt mycket information för att kunna 

göra ett välgrundat köp. Dock är det viktigt enligt respondenterna att informationen inte 

blir överflödig, något som gör att den blir svårare att ta in och istället känns komplex. 

För att företaget ska kunna anpassa sig till kundens intressen krävs det att de har en 

djupare förståelse för vad de olika kunderna eftersöker (Gabarinno & Johnson, 1999, 

Young, 2006). Genom att ha en djup förståelse för sina kunder kan informationen 

preciseras för att möta kundens intressen, något som respondenterna anser vara viktigt 

och att det undersökta företaget gör i sina traditionella kanaler. 

  

En helt kundspecifik hemsida var något som respondenterna idag inte kände något 

större behov av. Men någon form av inloggning för att tillgå information som var 

kundspecifik ansåg många kunde vara relevant. Detta för att få bekräftelse på sina 

beställningar och göra det enklare för fler personer inom företaget att hantera bokningar. 

En kundspecifik hemsida som begränsar informationen att endast visa specifik 

information som är relevant för enskilda företag är något som stärker e-förtroende 
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(Sultan & Mooraj, 2001). Att respondenterna i första skeendet inte anser sig vara i 

behov av en kundspecifik hemsida kan ha att göra med att de inte förstår utformningen 

av en sådan. När de sedan beskriver att de gärna skulle se att det går att logga in för att 

se och ändra bokningar beskriver de just syftet med en kundspecifik hemsida. Detta 

bekräftar Sultan & Mooraj´s (2001) teori om att kundspecifika webbplatser kan bygga 

e-förtroende. 

 

Skulle det vara någon information som fattas, är svår att hitta eller svår att förstå vill 

respondenterna få assistans av företaget. Idag får kunderna oftast den assistansen via 

telefonkontakt. Är det något som inte hittas är respondenterna snabba på att ringa upp 

företaget för att få svar. Att använda sig av en digital kommunikation om kunden 

behöver vägledning är något som respondenterna ställer sig positivt till. Den tolererade 

responstiden varierar beroende på kanal för kommunikationen, sker den via en chatt-

funktion förväntar de sig omedelbart svar och har låg tolerans för fördröjningar. 

Används istället mail förväntar sig kunderna helst svar inom en timme, men har 

överseende för längre responstider. Att företag erbjuder sina kunder assistans är viktigt, 

samt att de kan tillhandahålla snabba responstider (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). 

Kan inte företag leva upp till förväntningarna som ställ på den valda kanalen kan 

förtroendet från respondenterna sjunka om responstiderna är för långa (Urban, Amyx & 

Lorenzon, 2009). Det blir därför viktigt att företag lever upp till de förväntningar som 

mediet skapar, förväntas en omedelbar respons bör företag uppfylla detta gör att 

förtroende ska byggas.  

 

6.3 Välvilja  
 

→ Information 
 

Välvilja visar företaget genom ett prioritera kundens välbefinnande och intressen, att 

säljaren visar att de har ett intresse av att hjälpa kunden och inte bara ser till sina egna 

intressen (Greenhalgh, 2001; Hurley, 2006). Respondenterna menar att företag visar sin 

välvilja genom att visa ett stort intresse för sina kunder, de bemöter sina kunder 

personligt och visar intresse för att finna en så bra lösning som möjligt. Något som 

stärks genom Blois (1999) som anser att detta är attribut som bygger förtroende i en 
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traditionell kontext. Att företag är tydliga med att berätta vad de kan erbjuda kunden 

och kommer gärna med förslag hur saker kan göras bättre är något som respondenterna 

värdesätter. Respondenterna talar om hur företag ska anpassa sig för att möta deras 

intressen. De upplever att det undersökta företaget inte tycker detta är jobbigt utan med 

glädje hjälper dem att uppnå det önskade resultatet. Att visa välvilja i en e-miljö handlar 

mångt och mycket om att presentera information på webbplatsen om är korrekt, opartisk 

och ärlig (Urban, Sultan & Qualls, 2000). Respondenterna belyser att informationen 

som presenteras på en webbplats måste vara ärlig, inte inge falska förhoppningar och 

vara tillräcklig för att de ska kunna göra ett välgrundat köp. Företaget får inte bygga upp 

förhoppningar på webbplatsen som de sedan inte kan leva upp till, om det sker sjunker 

förtroendet för företaget (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). 

Välvilja upplevs även genom att företaget visar ett stort engagemang för kunden om de 

behöver ytterligare vägledning som inte kan ges genom webbplatsen. Respondenterna 

eftersöker en enkel kommunikation med företaget om de upplever informationen 

otillräcklig, något som bygger e-förtroende (Kim, Jin & Swinney, 2008). Genom att 

vara snabba i responsen vid förfrågningar och även vara snabba med bekräftelse 

upplever respondenterna att företag visar engagemang och välvilja. Något som 

respondenterna bekräftar, genom snabb respons och bekräftelser anser de att företaget 

visar att de är engagerade i affärsrelationen och har en vilja att möta kundens intressen. 

  

Som tidigare nämnt ska information presenteras på ett opartiskt och jämförande sätt 

gentemot liknande produkter på marknaden sätt för att bygga e-förtroende (Urban, 

Sultan & Qualls, 2000). Att informationen är utformad på det sättet anser 

respondenterna inte är av stort värde. De menar att företages webbplats även är en 

marknadsföringskanal och anser därför att den bör vara partisk. De respekterar att 

företag måste vara partisk i informationen för att framhäva deras styrkor. Dock är det 

viktigt som tidigare nämnt att, även om informationen är partisk, ska den inte lova något 

som de inte kan leva upp till eller vara oärlig. Varför kunderna inte värderar opartisk 

information kan vara att de är vana vid att ta den aspekten i beaktning när de inhämtar 

information från webbplatser. Det kan även återspeglas i att de själva vill vara partiska 

på sina egna webbplatsen och då har en förståelse för att andra företag arbetar på samma 

sätt. 

 



 

 

 

55 

→ Orderuppfyllelse 
 

För att uppnå en hög orderuppfyllelse krävs det att företaget har levt upp till det som 

nämnts ovan (Artz & Gil, 2007; Jones, Wilikens & Masera, 2000). I detta stadie 

bekräftas det om informationen har varit tillräckligt för att göra ett välgrundat köp. Det 

är även i detta stadie som det går att utvärdera om företaget har agerat med välvilja 

genom att presentera ärlig information om produkten eller tjänsten som lever upp till de 

förväntningar som informationen på webbplatsen har skapat (Artz & Gil, 2007). Det är 

först här kunden kan utvärdera om säljaren väglett dom genom köpet och aktivt arbetat 

med att uppfylla kundens önskemål (Blois, 1999; Artz & Gil, 2007; Jones, Wilikens & 

Masera, 2000). Respondenterna tycker att företaget som varit föremål för studien idag 

visar välvilja genom att sitt sätt att anpassa sig till kundens önskemål. De är flexibla i 

prissättningen för att kunna möta kundens budget, men att de aldrig sänker den kvalitet 

som de gjort sig kända för menar en respondent. För att företaget ska visa välvilja i en 

e-miljö ska de presentera ärlig och reliabel information, vara snabba på att bekräfta köp 

och ändringar samt göra processen enkel och smidigt att genomföra (Artz & Gil, 2007; 

Jones, Wilikens & Masera, 2000). Något som respondenterna bekräftar är ett agerande 

som eftersöks hos ett företag online. Välvilja online kan även visas av en vänlig ton i 

kommunikationen samt att företaget uppvisar en vilja till att lösa problem som kommer 

upp anser respondenterna. Dessa svar stämmer mycket med hur teorin ställer sig till hur 

välvilja visar sig i e-miljöer. Just att informationen ska vara tillräcklig samt att företaget 

engagerat sig för kunden menar Artz & Gil (2007) är något som visar på välvilja. Hur 

engagemang kan få uttryck online enligt respondenterna är via snabba bekräftelser av 

köp eller ändringar, personliga erbjudanden just för den specifika kunden. De tycker 

även att det visar på engagemang om de blir inbjudna av företaget för att få en visning 

om vad de kan erbjuda. Varför bekräftelser är viktigt för respondenterna kan spegla den 

abstrakta känslan som e-miljön förmedlar (Lee, Kang & McKnight, 2007). Genom att 

bekräfta kundens bokningar eller ändringar så får kunden en känsla av att deras 

förfrågan har blivit behandlad och känner sig då tryggare med den digitala 

interaktionen. 
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6.4 Kompetens  
 

→ Orderuppfyllelse 
 

Om en kund upplever att en produkt eller tjänst lever upp den kvalitet som förväntats 

byggs förtroende och e-förtroende (Dowell et al. 2015; Hurley, 2006; Urban, Sultan & 

Qualls, 2000). Förtroendet stärks sedan vartefter kunden gör upprepade affärer med 

säljaren med fortsatta positiva resultat (Blois, 1999). Samtliga respondenter beskriver 

att företagets som undersökts har mer kompetens än det egentligen behöver och de 

känner att de alltid uppfyller de förväntningar som ställs. Samma principer om 

förväntningar gällande resultat gäller för produkter och tjänster som handlats online. 

Skillnaden mellan de olika kanalerna är att varor som handlats online går igenom fler 

moment innan den når till kunden än vad produkten eller tjänsten gör vid fysisk 

försäljning (Artz & Gil, 2007; Jones, Wilikens & Masera, 2000). Vid köp online läggs 

även vikt på att produkten eller tjänsten levereras i rätt tid, till rätt pris och kvalitet 

(Urban, Sultan & Qualls, 2000). Två av respondenterna säger att de lägger en större 

skuld på företaget om de inhandlat en vara online som inte uppfyller deras 

förväntningar. Detta för att vid fysisk försäljning har det själva fått bilda sig en 

uppfattning av produkten och dess attribut, de har tagit del av information från en 

försäljare som de direkt kan bedöma trovärdigheten på. Vid köp online får köparen 

förlita sig på den information som finns presenterat på webbplatsen och ta sitt köpbeslut 

utifrån den. Stämmer då inte den informationen överens med varan som levererats 

lägger respondenten en större skuld på säljaren som de anser ha varit oärlig eller otydlig 

i sin information. Detta menar Artz och Gil (2007) är viktigt för att skapa förtroende 

online, att kunden upplever att varorna stämmer överens med informationen som 

kunden fått via webbplatsen som dem interagerat med. 

 

6.5 Integritet & Förutsägbarhet  
 

→ Webbplatsens säkerhet 
 

Genom en stark integritet så byggs lojala kundrelationer och de blir djupare när företag 

visar att de prioriterar affärsrelationens intressen framför de egna (Greenhalgh, 2001). 

Företaget i studien visar enligt respondenterna upp en god integritet då de upplever tillit 
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till dem. Att saker och ting funkar gör att tillit skapas belyser respondenterna, vilket är 

enligt Greenhalgh (2001) är en viktig del av integritet.  Respondenterna beskriver  att 

säkerheten på en webbplats är viktig i form av säkra betalningsalternativ och hantering 

av känsliga personuppgifter när det handlar om förtroende i e-kontext. Det innebär att 

informationen inte är tillgänglig för utomstående, utan enbart för parterna i 

affärsrelationen (Dykert, Ivarsson & Windman, 2002; Jones, Wilikens & Masera, 2000). 

Dock anser respondenterna att dessa aspekter inte berörs när de interagerar med 

företaget i studien, då betalning ofta sker via traditionell fakturering och känsliga 

personuppgifter direkt inte delas mellan företagen. Respondenterna menar att de inte 

oroar sig att företaget lämnar ut uppgifter om att deras gäster bor på hotellet, då de dels 

känner tillit till dem samt att de är reglerade av lagar som förbjuder dem att dela sådan 

information.   

 

Kopplingen mellan hantering av känslig information och webbplatsens säkerhet blir 

därför i denna situation mellan respondenternas företag och företaget i studien inte så 

aktuell vid en överföring av förtroende. Den är istället kopplat till att köpprocessen sker 

på ett förutsägbart sätt med en logisk ordningsföljd, vilket respondenterna anser vara 

viktigt för att uppleva säkerhet. Detta för att om processen känns onaturlig i sitt 

genomförande kan en känsla av osäkerhet uppstå (Turban et al., 2015; Urban, Sultan & 

Qualls, 2000). Alla respondenter upplever att företaget är förutsägbara i sitt handlande 

idag via traditionella kanaler, det är lätt för kunderna att förutse hur en tjänst kommer 

utföras och vilket resultat som kan förväntas. Det skapar då en känsla av säkerhet när 

kunderna kan förutse hur genomförandet ser ut innan, under och efter produkten 

levererats (Hurley, 2006).  

 

→  Information 

 

Med den upplevda integriteten som respondenterna beskriver om företaget i studien 

visar det på att de känner förtroende för den information som delas mellan parterna. 

Turban et al. (2015) menar att informationen på en webbplats ska vara korrekt, 

uppdaterad och säker, något som respondenterna upplever i nuläget jämtemot företagets 

information som förmedlas på traditionellt vis. Informationen som delas idag mellan 

företaget och respondenternas företag är väldigt praktiskt i form av överenskommelser 
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om hur och när en tjänst önskas. Informationen är på så sätt inte invecklad eller 

svårförståelig, vilket göra att hanteringen utav informationen inte är alltför komplex 

(Turban et al., 2015). Respondenterna tycker sig idag kunna förutse tillvägagångssättet 

när denna information delas mellan parterna. Att förutsägbarheten är hög skapar ett 

starkare förtroende till företaget som levererar tjänsten (Blois, 1999). Respondenterna 

vet också vad de kan förvänta sig av samtliga anställda på företaget i studien då de är 

väldigt lösningsorienterade och hjälpsamma. De upplever att hela organisationen hos 

företaget jobbar hårt för att uppfylla kundernas behov efter den information de delar 

med sig. I en organisation med stark styrning där förtroende prioriteras är egenskapen 

att vara lösningsorienterad tecken på att kunderna upplever integritet från företaget 

(Hurley et al., 2013). 

 

Respondenterna lyfter fram att informationen på en webbplats ska presenteras på ett 

förutsägbart och logiskt sätt så att de kan veta hur de ska navigera sig. Om 

informationen presenteras slumpartat och webbplatsen är svårnavigerad skapar det en 

ovisshet hos kunden vilket påverkar förtroendet negativt (Sultan & Mooraj, 2001; 

Urban, Amyx & Lorenzon, 2009). Företaget i studien agerar idag väldigt förutsägbart i 

sina traditionella kanaler enligt respondenterna, vilket minskar ovissheten och det är 

enkelt för kunderna att veta hur de ska agera när en tjänst inhandlats. Respondenterna 

önskar också att informationen som presenteras på en webbplats ska vara relevant för 

deras behov. De menar att det i företagets fall handlar om olika attribut hos lokalerna 

(storlek, rekommenderat antal personer, teknik), vilken mat som är tillgänglig och 

korrekta priser. Presenteras informationen korrekt så ökar förtroendet för företaget, så 

länge de kan leverera det som står på webbplatsen (Turban et al., 2015). Turban et al. 

(2015) beskriver att det är viktigare för företag som levererar produkter i 

premiumsegment att informationen är korrekt och återspeglar vad som levererar. Det 

berör företaget som undersöks i studien då deras produkter och tjänster kan 

kategoriseras som premium och är inget lågkostnadsalternativ. Respondenterna tycker 

att företaget erbjuder hög kvalitet på deras produkter och service, vilket bidrar till att 

den information som företaget presenterar till dem bedöms som trovärdig. 
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→ Orderuppfyllelse 
 

På samma sätt som att informationen innan produkten eller tjänsten mottagits ska vara 

korrekt förväntas också resultatet av affären tillfredsställa de behov och önskemål som 

kunden har (Urban, Amyx & Lorenzon, 2009; Sultan & Mooraj, 2001; McKnight & 

Cheravny, 2002). Respondenterna menar att företaget i studien visar upp en god 

integritet genom att hålla vad de har lovat och sedan genomföra hela köpprocessen på 

ett förutsägbart sätt. Förtroende till att företaget kommer att leverera ökar då de har en 

starkt tillit till företagets rykte, kompetens och välvilja. Det är viktigt att företag inte 

lovar för mycket utan att kunna leverera i slutändan (Hurley, 2006), något som 

respondenterna upplever att företaget inte gör. De upplever att företaget levererar vad 

som förväntas av dem, både gällande kvalitet och tid. Respondenterna ställer sig dock 

olika till hur de utvärderar produkten om den inhandlas traditionellt eller i en e-kontext. 

Några av dem menar att de utvärderar likadant oberoende på vilken plattform de 

inhandlar produkten, men de andra känner att de enklare kan lägga skulden på 

webbplatsen om produkten inte uppfyller deras förväntningar. Detta för att de enbart har 

interagerat med en webbplats och inte haft möjlighet till att kommunicera med säljaren 

och fatta beslutet med mer information som de själva bett om. De olika sätten att 

utvärdera produkten kan givetvis ha med i vilken utsträckning som respondenterna utför 

affärer i en e-kontext, men också tidigare upplevelser som påverkar deras uppfattning. 

För att kunden ska känna att deras behov och önskemål har tillfredsställs krävs det att de 

får tillgång till korrekt information och enkelt kan navigera sig på webbplatsen (Urban, 

Sultan & Qualls, 2000). Det skapar därför ett krav på vad som presenteras på 

webbplatsen, något som företaget som säljer produkten måste hantera med hjälp av 

förståelse för kunden. Företaget i studien presenterar i dagsläget korrekt information och 

vägleder sina kunder till ett resultat som kunderna upplever är tillfredsställande genom 

sina traditionella kanaler. Skulle detta utföras i en e-kontext är det utav största betydelse 

för företaget att resultatet av förarbetet och slutförandet stämmer överens. Följden kan 

annars bli att kunderna tappar förtroenden gentemot företaget (Urban, Amyx & 

Lorenzon, 2009).   
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6.6 Kommunikation  
 

→ Information 
 

Förtroende byggs med ärlig, tydlig och kontinuerlig kommunikation (Hurley, 2006; 

Hurley et al., 2013), något som respondenterna upplever att de får i kommunikationen 

med det företaget som undersöks i studien. Informationen kommuniceras rakt och ärligt 

till respondenterna och varierar i kontinuitet efter respondenternas behov. Något som 

uppskattas från respondenterna är också den snabba respons som företaget har på 

förfrågningar och oklarheter. Den respons som förväntas är vid normala situationer där 

kunden skickar en förfrågan som ska bearbetas, men i mer brådskande förhållanden kan 

telefonerna vara upptagna och mailresponsen upplevas som långsam. Om förväntningar 

som finns i kommunikation, oavsett i en normal eller brådskande situation, presenteras i 

förväg kan en förståelse skapas från båda parter och förtroendet stärks (Morgan & Hunt, 

1994). För företaget är det därför viktigt att kunna hantera båda situationer på ett sätt 

som tillfredsställer den andra parten. Några av respondenterna föreslår en chattfunktion, 

men inser också att det krävs stora resurser för att upprätthålla en sådan funktion. I en e-

kontext så är det också väldigt viktigt att responsen utförs med korrekt information och i 

rätt tid, annars finns risken att förtroendet sjunker eller att kunden vänder sig till ett 

annat företag (Kim, Jin & Swinney, 2008). Respondenterna upplever idag att kvalitén 

på informationen som företaget erbjuder i sina traditionella kanaler är hög, något som 

också är väldigt viktigt när det gäller information på webbplatser (Turban et al., 2015; 

Urban, Sultan & Qualls, 2000). Informationen som nu kommuniceras via traditionella 

kanaler kommer i en e-miljö kommuniceras via en webbplats. Det blir även en viktig 

aspekt för att få fram informationen webbplatsens utformning och design (Sultan & 

Mooraj, 2001). Just webbdesign tycker de flesta respondenterna är något som är extremt 

viktigt för att bygga e-förtroende. Om webbplatsen är professionellt utformad och 

återspeglar verksamheten byggs ett starkare förtroende till webbplatsen och företaget 

som presenteras (Urban, Sultan & Qualls, 2000). Bilderna och informationen är oerhört 

viktig menar respondenterna då dessa förmedlar en bild av vad företaget kan erbjuda 

dem som kunder. Bilderna kan vara en viktig faktor då respondenterna kan skapa en 

egen bild på vad de ska förvänta sig av företaget. Det viktigaste enligt respondenterna är 
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att bilder och text överensstämmer med verkligheten och inte förmedlar en bild av något 

som företaget inte kan leva upp till. 

 

→ Orderuppfyllelse 
 

För att respondenterna ska uppleva att deras behov har blivit tillfredsställda måste 

kommunikationen ske på ett korrekt sätt. Respondenterna upplever över lag att företaget 

i studien kommunicerar förtroendegivande, då den utförs som de förväntar sig. För att 

kunden ska veta vad de kan förvänta sig av slutresultatet på det som beställts är 

kommunikationen en viktig del för att skapa förtroende (Hurley, 2006). Då 

informationen som delas mellan respondenternas företag och företaget är väldigt saklig 

så är det viktig att denna information är tydlig och stämmer så att inga missförstånd 

uppstår. Respondenterna upplever att företaget är väldigt tillmötesgående och 

lösningsorienterade när ett fel i kommunikationen har begåtts. Om fel eller misstag 

uppstår i kommunikationen är det väldigt viktigt att företag visar upp en vilja till att lösa 

problem i kommunikationen parterna emellan enligt Hurley (2006).  

 

Respondenterna prioriterar att köp som utförs på en webbplats ska vara enkelt att 

genomföra från början till slut. När enkelhet, flexibilitet och välvilja kommuniceras till 

kunderna genom webbplatsen ökar det förtroendet enligt respondenterna. Kunden får då 

möjlighet att bli vägledd genom hela processen (Sultan & Mooraj, 2001; Urban, Amyx 

& Lorenzon, 2009). Respondenterna ger dessutom inte ett homogent svar gällande 

vilken information som ska tillhandhålla för att känna engagemang från företaget efter 

att affären har utförts. Vissa menar på att nyhetsbrev och inbjudningar till event är något 

som visar engagemang, men andra upplever att den kommunikationen ofta bara hamnar 

i mailens papperskorg. Det beror på att kunderna har olika behov som måste identifieras 

så att de hanteras på ett specifikt tillvägagångssätt, både i traditionella och digitala 

kanaler (Hurley, 2006, Sultan & Mooraj, 2001). 
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6.7 Ytterligare möjlig överförbarhet  
 
Kompetens → Webbplatsens säkerhet 
 

Respondenterna nämner att kompetensen som ett företag uppvisar kan stärka känslan av 

säkerhet på webbplatsen. Om företaget har en erkänt hög kompetens som är vida känd 

och bekräftas av utomstående så förväntar sig de som kund att företaget även har 

kompetensen att tillhandahålla en säker webbplats. Att en tredje part har uttalat sig om 

företagets kompetens är något som anses bidra till en känsla av säkerhet på webbplatsen 

(Urban, Sultan & Qualls, 2000). Att ett företag gjort sig kända för att vara kompetenta 

ger dem även ett rykte bland allmänheten och stärker deras varumärke något som även 

det förhöjer känslan av säkerhet (Urban, Sultan & Qualls, 2000; Sultan & Mooraj, 

2001). Därför ser forskarna en koppling mellan att en hög kompetens och webbplatsens 

säkerhet som möjliggör en överföring av förtroende mellan de olika kontexterna. 

Kompetensen gör att företaget kan skaffa sig ett bra rykte och starkt varumärke, något 

som gör att en tredje part uppmärksammar verksamheten och kvalitetsmärker den. Detta 

kan göra att kunden känner att företaget har en övergripande kompetens i alla delar av 

verksamheten och att de inte behöver oroa sig över att företaget brister i någon aspekt 

utan leverera kvalitet i allt de tar sig an. 
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6.8 Analys: Återkoppling till konceptuell modell 
 

Då alla respondenterna har en etablerad affärsrelation med företaget som studien 

grundats på har förtroende mellan parterna skapats (Hurley, 2006; Huemer, 1998). Detta 

har skett som ett resultat av att de vid upprepade tillfällen har beställt produkter och 

tjänster av företaget som det varit nöjda med. När det undersökts om en möjlighet till att 

överföra detta förtroende till en e-miljö kan man se att det finns en möjlighet mellan alla 

koncept. Att de tillfrågade respondenterna har ett stort förtroende för det undersökta 

företaget har varit grundläggande för att en överförbarhet ska vara möjlig. De relaterar 

hela tiden till deras relation som är etablerad och föreställer sig att den blir av samma 

karaktär i en e-kontext. Även en ny möjlig överföring hittades mellan kompetens och 

webbplatsens säkerhet, något som gör att den konceptuella modellen omarbetats för att 

lägga till denna kopplingen. Nedan presenteras den omarbetade modellen för hur en 

möjlig överförbarhet kan ske från förtroende till e-förtroende:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Utvecklad modell av möjlig överförbarhet från B2B förtroende till E-förtroende 
(Egen)  
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7 Slutsats 
 

Med ett starkt förtroende i grunden finns det en möjlighet att överföra förtroende till e-

förtroende. Genom att ställa teorin mot insamlad data kan likheter mellan alla områden 

inom förtroende och e-förtroende fastställas, skillnaden är endast att de kommer till 

uttryck på olika sätt i de olika kontexterna. Därför menar forskarna att den konceptuella 

modellen som presenteras i studien kan styrkas med den empiriska data som använts. 

Även ytterligare en koppling uppmärksammades, att företag med en hög och erkänd 

kompetens har en fördel för att kunderna ska uppleva att säkerheten på webbplatsen är 

hög. 

 

Kunderna uppvisar ett förtroende för företaget inom samtliga koncept som teorin 

presenterar. Det starka förtroendet gör att kunderna upplever likhet mellan dem själva 

och företaget. De upplever att företaget har en stark integritet vilket skapar tillit för 

företagets handlingar. Företagets anpassningsförmåga visar upp en omtanke för 

kunderna och deras behov. Kommunikationen genom de traditionella kanalerna är väl 

genomförd och förtagets kompetens är utan tvivel tillräcklig. 

 

Kundernas starka förtroende gör att de inte behöver tvivla, ifrågasätta eller känna en 

osäkerhet i företagets handlingar. Utmaningen för företaget blir istället att leverera 

samma kvalitet på e-förtroendet som de i nuläget presterar i traditionellt förtroende. 

Säkerheten på webbplatsen är för detta företag inte en vital framgångsfaktor för att 

etablera e-förtroende, utan det som krävs är korrekt och relevant information, 

tillgänglighet och snabb respons, enkel navigering på webbplatsen och tillämpliga 

alternativ att välja, samt att resultatet motsvarar samma kvalitet som de levererar idag 

genom de traditionella kanalerna. Företagets e-miljö måste återspegla verksamheten på 

ett professionellt sätt så att kunden känner sig trygg att interagera med företaget där. 

Möjligheten till överföring mellan förtroende och e-förtroende finns om ett starkt 

förtroende finns etablerat i den traditionella affärsrelationen. 
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8 Implikationer 
Nedan presenteras de implikationer som studien bidragit med ur ett teoretiskt och 

praktiskt perspektiv. Vidare diskuteras vilka begränsningar som uppmärksammats samt 

förslag på vidare forskning. 

 

8.1 Teoretiskt bidrag 
 

Studien fyller en del av det gap som finns i teorin gällande hur förtroende kan överföras 

till e-förtroende. Den konceptuella modellen som forskarna har skapat kan användas för 

att se hur de olika koncepten av förtroende kan överföras från en traditionell miljö till en 

e-miljö. Modellen har använts för att undersöka om ett fallföretag har möjlighet att 

överföra det befintliga förtroendet till e-förtroende. Studien visar på en möjlig 

överförbarhet i en ny kontext som tidigare inte har undersökts. Modellen kan vidare 

användas av andra forskare för att undersöka om en möjlig överförbarhet av förtroende 

finns andra kontexter. 

 

8.2 Praktiskt bidrag 
 

Studiens resultat visar att det finns en möjlighet att överföra förtroende till e-förtroende. 

Detta innebär att företaget i studien kan skapa en interaktion med kunderna i en e-miljö 

med bibehållet förtroende. En sådan förändring gör att företaget kan frigöra resurser 

som tidigare använts för att interagera fysiskt med kunderna och istället ägna sig åt mer 

värdeskapande aktiviteter. 

 

8.3 Begränsningar 
 

Studien explorerar endast företagsrelationer B2B med kunder där ett förtroende redan är 

etablerat. Studien har även endast explorerat förhållanden mellan ett företag och ett fåtal 

(sex företag) av deras kunder, vilket inte gör resultatet generaliserbart. Kunderna 

befinner sig i ett förutbestämt segment där de kontinuerligt gör affärer och har gjort det 

under en längre tid. Då forskarna som utfört denna studie själva utvecklat den 

konceptuella modellen som använts är de väl inarbetade i denna, något som kan ha 

kommit att påverka resultatet.  
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8.4 Förslag till vidare forskning 
 

Alla respondenter som medverkade i studien kände idag ett stort förtroende till företaget 

som undersöktes, något som påverkar deras inställning till företaget i en e-miljö. Det 

skulle vara intressant att undersöka hur en kund som inte har ett förtroende etablerat till 

företaget i dagsläget för att undersöka om det finns några skillnader i hur de resonerar 

kring förtroende och e-förtroende. Mer specifikt hur de anser att e-förtroende skapas 

mot ett företag de tidigare inte gjort affärer med. Då denna studie fokuserat på att 

undersöka affärsrelationer mellan företag som redan har ett etablerat förtroende till PM 

& Vänner och hur detta kan överföras till en e-miljö har inte den aspekten av 

affärsrelationer behandlats men förhållandet bör vara ett relevant föremål för vidare 

forskning inom förtroende och e-förtroende. 

 

Då forskarna som utfört denna studie själva utvecklat den konceptuella modellen som 

använts är de väl inarbetade i denna. Det skulle därför vara intressant om en/flera 

oberoende forskare testar modellen för att se om de finner samma kopplingar, alternativt 

om oberoende forskare utför analysen för att se om de gör samma kopplingar utifrån det 

empiriska material som använts. 

 

Vidare kan studien utföras i en annan kontext. Att istället studera ämnet i en B2C-

kontext eller fortsätta med B2B men en annan bransch. Det skulle även vara intressant 

att studera ämnet kvantitativt för att skapa ett mer generaliserbart resultat. 
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I 
 

Bilagor 
 
Bilaga A: Intervjuguide 
 
Förtroende: 
 
Likhet: 
Värderingar: På vilket sätt upplever du att företagets värderingar liknar era? 
 
Personlighet: På vilket sätt upplever du att företagets och ert företags personlighet 
liknar varandra? 
 
Kultur: På vilket sätt upplever du att företagets kultur liknar er? 
 
 
 
Anpassning av intresse: 
Anpassa sig efter kundens behov: Hur anpassar sig företaget efter era behov? 
 
Förståelse för kundens behov: Vad gör företaget som visar att de har förståelse för era  
behov? 
 
 
 
Välvilja: 
Pålitlighet: Beskriv hur företaget visar att de är pålitliga? 
 
Goda intentioner: Hur tycker du att företaget agerar för att visa att de har goda 
intentioner? 
 
Bry sig om motparten: Hur tycker du att företaget agerar för att visa att de bryr sig om 
er? 
 
Engagemang: På vilket sätt visar företaget engagemang till er? 
 
 
 
Kompetens: 
Kunskap: På vilket sätt upplever du att företagets kunskap uppfyller era behov och 
önskemål? 
 
Värdefull information: Hur tillför företaget värdefull information till ert företag? 
 
Bidra till motparten: Hur bidrar företagets kompetens till ert företag? 
 
 
 
 



 

 

 

II 

Integritet och förutsägbarhet: 
Tillit: På vilket sätt känner du tillit till företaget? 
 
Hantering av känslig information: Vad är viktigt när företaget hanterar känslig 
information från er? 
 
Rationellt agerande: På vilket sätt upplever du att du kan förutse företagets handlingar? 
 
 
 
Kommunikation: 
Ärlig: Hur upplever du att företagets ärlighet i kommunikationen? 
 
Tydlighet: Hur upplever du att företagets tydlighet i kommunikationen till er? 
 
Kontinuitet: Hur upplever du att företagets kontinuitet i kommunikationen till er? 
 
Snabb respons: Hur lång tid tar det för företaget att besvara er i kommunikationen er 
emellan? 
 
 
E-förtroende 
 
Webbplatsens säkerhet: 
Tredjeparscertifiering, varumärke, rykte: Vilka faktorer gör att du känner dig säker när 
du besöker webbplatser? 
 
Företags- och kundinformation: På vilket sätt är webbsäkerhet viktigt för er när ni 
använder en webbtjänst? 
 
Bristande säkerhet: Vad skulle krävas för att ni skulle avstå att göra affärer med ett 
företag via dess webbplats? 
 
 
 
Information: 
Relevant information, kundspecifika webbplatsen: Vilken information bör presenteras 
på webbplatsen? 
 
Trovärdighet: Hur avgör ni om information är trovärdig på webbplatser? 
 
Design & Navigation: På vilket sätt spelar webbdesignen och navigeringen en roll på ett 
företags webbplats? 
 
Kommunikation: Om du inte förstår information alt. saknar någon information på 
webbplatsen, hur vill du då kunna kontakta företaget? 
 
Responstid: Hur viktig är responstiden vid sådan kommunikation? 



 

 

 

III 

 
 
 
 
 
Orderuppfyllelse: 
Kompetens: Hur utvärderar ni om produkten/tjänsten ni har köpt online uppfyller era 
krav och förväntningar? 
 
Välvilja: När ni handlar online, hur bedömer ni om säljaren handlar med välvilja? 
 
Engagemang: Hur kan ett företag visa engagemang online? 
 
Support: Hur önskar ni att kontakten ska se ut efter online-affären är avslutad?  
 
Kontinuitet: Vad förväntar ni er av företaget vid nästa köptillfälle? 

 

 

 


