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Abstract 
Statistics indicate an increase in online shopping. This indication could result in the 
loss of safety factors for the customer, for example the possibility to physically 
examine the product, interact with professional store personnel and try the product 
before purchase – factors which all could support the customer in her choice of 
company and product.  The purpose of this study is to increase the theoretical 
knowledge regarding strategies in the area of trust-development between customers 
and companies. We have chosen to investigate what strategies web based companies 
apply and how they are perceived by their customers. Thus, we conduct our study on 
a market leading company, selling quality-demanding products, to investigate how 
they apply trust-development strategies. To be able to understand the inner workings 
of e-commerce and how trust-development is created, we will present the history of e-
commerce as well as the concept of web 2.0 and their impact on customers and 
companies acting in the e-commerce market. To answer our research questions and 
sub-purposes we have applied a three-step method containing a literature study, an 
observational study and focus groups. Results of the study indicate that the existing 
general strategies in the area of trust-development are applicable, however they lack 
certain important components according to customers. The most prominent results of 
the study show that the design of web sites and web-shops is of utmost importance to 
the customers and thus should be integrated into previously developed strategies. 

 

 

Förord 
Vi vill passa på att tillägna ett stort tack till vår handledare Annakarin Nyberg på 

institutionen för informatik som under denna uppsats bidragit med sin tid och sitt 

engagemang. Hon har varit ett bra stöd och kommit med bra och givande feedback arbetet 

igenom. Vi vill även tacka fokusgrupperna för deras tid deltagande som varit av stort värde 

för denna studie. Tack! 



 

 

Innehållsförteckning 
1	  INLEDNING	  .....................................................................................................................................	  1	  
1.1	   PROBLEMBAKGRUND	  ............................................................................................................................	  1	  
1.2	  SYFTE	  ...........................................................................................................................................................	  2	  
1.3	  FRÅGESTÄLLNINGAR	  .................................................................................................................................	  2	  
1.4	  AVGRÄNSNINGAR	  .......................................................................................................................................	  2	  
1.5	  DISPOSITION	  ...............................................................................................................................................	  2	  

2.	  METOD	  ............................................................................................................................................	  3	  
2.1	  ÄMNESVAL	  ...................................................................................................................................................	  3	  
2.2	  VÅR	  STUDIE	  .................................................................................................................................................	  3	  
2.3	  DATAINSAMLING	  ........................................................................................................................................	  4	  
2.3.1	  Litteraturstudie	  ..................................................................................................................................	  4	  
2.3.2	  Observationsstudie	  ............................................................................................................................	  5	  
2.3.3	  Fokusgrupper	  ......................................................................................................................................	  5	  

2.4	  DATAANALYS	  ..............................................................................................................................................	  6	  
2.5	  URVAL	  ..........................................................................................................................................................	  7	  
2.5.1	  Val	  av	  företag	  ......................................................................................................................................	  7	  
2.5.2	  Val	  av	  deltagare	  till	  fokusgrupp	  ..................................................................................................	  7	  

2.6	  KRITIK	  AV	  METOD,	  URVAL	  OCH	  KÄLLOR	  ................................................................................................	  8	  
2.6.1	  Kritik	  av	  metod	  ...................................................................................................................................	  8	  
2.6.2	  Kritik	  av	  urval	  .....................................................................................................................................	  9	  
2.6.3	  Kritik	  av	  källor	  ....................................................................................................................................	  9	  

2.7	  FORSKNINGSETIK	  .....................................................................................................................................	  10	  
2.7.1	  Fokusgrupper	  ...................................................................................................................................	  10	  
2.7.2	  Företag	  ................................................................................................................................................	  10	  

3.	  LÅNGT	  HÅR	  AB	  ..........................................................................................................................	  11	  
4.	  HANDEL	  PÅ	  NÄTET	  ..................................................................................................................	  12	  
4.1	  NÄTETS	  UTVECKLING	  ..............................................................................................................................	  12	  
4.2	  E-‐HANDELNS	  UTVECKLING	  .....................................................................................................................	  13	  

5.	  TILLIT	  ..........................................................................................................................................	  15	  
5.1	  TILLIT	  INOM	  E-‐HANDEL	  ..........................................................................................................................	  15	  
5.2	  TILLITSSKAPANDE	  STRATEGIER	  FRÅN	  ÅR	  2000	  TILL	  2006	  ...........................................................	  16	  
5.3	  TILLITSSKAPANDE	  STRATEGIER	  FRÅN	  ÅR	  2007	  OCH	  FRAMÅT	  .......................................................	  17	  
5.3.1	  Säker	  betalning	  ................................................................................................................................	  17	  
5.3.2	  Interaktion	  med	  kunder	  ...............................................................................................................	  17	  
5.3.3	  Mun	  till	  mun	  ......................................................................................................................................	  18	  
5.3.3	  Ambassadörer	  och	  länkar	  från	  andra	  sajter	  ......................................................................	  18	  

6.	  LÅNGT	  HÅR	  AB:S	  NÄTNÄRVARO	  .........................................................................................	  19	  
6.1	  ANALYS	  1:	  LÅNGT	  HÅR	  AB:S	  ANVÄNDANDE	  AV	  DIGITALA	  PLATSER	  .............................................	  19	  
6.1.1	  Hemsidan	  ............................................................................................................................................	  19	  
6.1.2	  Bloggar	  ................................................................................................................................................	  19	  
6.1.3	  Facebook	  .............................................................................................................................................	  20	  
6.1.4	  Instagram	  ...........................................................................................................................................	  20	  
6.1.5	  Twitter	  .................................................................................................................................................	  21	  
6.1.6	  Youtube	  ...............................................................................................................................................	  21	  

6.2	  ANALYS	  2:	  NÄTNÄRVON	  SETT	  GENOM	  RASTRET	  ................................................................................	  22	  
6.2.1	  Säker	  betalning	  ................................................................................................................................	  22	  
6.2.2	  Interaktion	  med	  kunder	  ...............................................................................................................	  22	  
6.2.3	  Mun	  till	  mun	  ......................................................................................................................................	  23	  



 

 

6.2.4	  Ambassadörer	  och	  länkar	  från	  andra	  sajter	  ......................................................................	  24	  
7.	  KUNDENS	  PERSPEKTIV	  PÅ	  TILLIT	  VID	  E-‐HANDEL	  ........................................................	  25	  
7.1	  SOCIALA	  MEDIERS	  PÅVERKAN	  PÅ	  KUNDEN	  ..........................................................................................	  25	  
7.2	  HÄR	  SÖKER	  KUNDEN	  PRODUKTINFORMATION	  PÅ	  NÄTET	  .................................................................	  26	  
7.3	  TILLIT	  VID	  HANDEL	  FRÅN	  OKÄND	  NÄTBUTIK	  ......................................................................................	  27	  
7.4	  KUNDENS	  ANVÄNDNING	  AV	  SOCIALA	  MEDIER	  ....................................................................................	  28	  
7.5	  FÖRETAG	  OCH	  SOCIALA	  MEDIER	  I	  FRAMTIDEN	  ...................................................................................	  28	  

8.	  DISKUSSION	  ...............................................................................................................................	  30	  
8.1	  	  SÅ	  ARBETAR	  LÅNGT	  HÅR	  AB	  IDAG	  ......................................................................................................	  30	  
8.2	  LÅNGT	  HÅR	  AB:S	  UTVECKLINGSMÖJLIGHETER	  ..................................................................................	  32	  

9.	  SLUTSATSER	  ..............................................................................................................................	  35	  
10.	  REFERENSER	  ...........................................................................................................................	  37	  
11	  BILAGOR	  ....................................................................................................................................	  40	  
11.1	  FRÅGOR	  TILL	  FOKUSGRUPPERNA	  ........................................................................................................	  40	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 1 

1 Inledning 
I inledningen beskriver vi bakgrunden till vår studie, de problem och syfte som vägleder oss. 

Inledningen visar även detta arbetes disposition. 

1.1 Problembakgrund 
Elektronisk handel1 innebär att konsumenten har gått från shopping och detaljhandel i 

fysiska butiker till att utföra dessa aktiviteter via webben. Under perioden april 2011 till mars 

2012 handlade över 80 % av Sveriges befolkning i åldrarna 16-74 år någonting från webben 

(SCB, 2012). Vi kan därmed konstatera att det inte bara har skett en avsevärd förändring i 

kunders köpbeteende, även företagens säljbeteenden har påverkats i och med att fler kunder 

väljer att genomföra sina köp på nätet(Laudon & Traver, 2011). Dessutom innebär 

förändringen mot en kollaborativ webb (Vossen & Hagemann, 2007) ytterligare utmaningar 

för företag att nå sina kunder på har blivit fler och förändrade. Med detta kan även 

utmaningar uppstå som företagare måste lära sig att hantera och det kan i många fall kan se 

annorlunda ut i jämförelse med arbetssättet vid en fysisk butik. När företag väljer att etablera 

sig på en virtuell marknad kan också många trygghetsfaktorer för kunderna försvinna, så 

som att bland annat fysiskt kunna ta på varan, föra en dialog med personal och testa varan - 

vilket kan stödja kunden i sitt val av både företag och produkt (McKnight & Chervany, 2001-

2002). Många företag strävar efter att på något sätt försöka väga upp avsaknaden av dessa 

tryggheter för att kunderna ska våga köpa produkter från butiker som är nätbaserade. Detta 

för att det på både gott och ont snabbt sprids omdömen och rekommendationer om företag 

på webben (McKnight & Chervany, 2001-2002). 

Tidigare forskning lyfter fram vissa generella strategier när det kommer till hur företag 

kan jobba med förtroendeskapande strategier vid e-handel, så som bland annat Carlsson 

(2009) samt McKnight & Chervany (2001-2002) och exempel på detta är att bland annat 

interaktion med kunder och länkar från andra sajter som kan bidra till tillitsskapande vid e-

handel. I denna studie avser vi undersöka om dessa tillitsskapande strategier även går att 

applicera på företag som är nätbaserade. Vi vill därigenom skapa en djupare förståelse för 

hur företag jobbar med tillit i syfte att bli konkurrenskraftiga på webben. Är dessa 

tillitsskapande strategier viktiga för kunden även vid handel från en hemsida de inte känner 

till sedan tidigare eller handlar det om andra faktorer som blir viktiga på webben? För att 

söka svar avser vi exemplifiera detta genom vårt valda företag Långt Hår AB2, ett varumärke 

som byggdes upp från grunden på webben och som idag är ledande inom sin bransch 

(Mediaanalys, 2011).  
  

                                                
1 Vidare kommer vi använda förkortningen e-handel 
2 Långt Hår AB är ett fiktivt namn. 
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1.2 Syfte  
Syftet är att skapa en ökad förståelse kring strategier för tillitsskapande mellan kunder och 

företag. 

1.3 Frågeställningar 
• Vilka strategier för tillitsskapande tillämpas av nätbaserade företag? 

• Hur upplevs dessa tillitsskapande strategier ur ett kundperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 
E-handel har funnits och används ända sedan år 1995 (Laudon & Traver, 2011) men vi har 

valt att fokusera på e-handel och dess utveckling från 2000-talets början fram till idag för att 

sedan avsluta med att blicka framåt. Vi valde att dela upp utvecklingen under 2000-talet i två 

olika delar; 2000 till 2006 och 2007 till idag, där vi ser att det skett stora förändringar i och 

med webb 2.0:s framväxt. Denna avgränsning har vi grundat i de tidsbegränsningar vi har att 

förhålla oss till då en studie som behandlar hela utvecklingen enligt oss skulle bli alltför stor. 

Vi har även valt att undersöka strategier för tillitsskapande hos endast ett webbaserat företag 

och har även valt att begränsa studien till enbart sex olika digitala platser där företaget Långt 

Hår AB är aktiva för att ta reda på hur de använder sig av dessa.  

SCB (2012) förklarar att kunder i åldersspannet 16-54 år är de som handlar mest på nätet. 

Utifrån denna statistik valde vi att ha detta åldersspann som avgränsning vid val av deltagare 

till fokusgruppträffen. Deltagarna var 26 stycken och alla var i åldrarna 20-27 år som vi 

delade upp i fem fokusgrupper för att höra deras åsikter och tankar kring e-handel. 

Diskussionsämnet hade fokus på skapandet av tillit och hur nätbaserade företag går tillväga 

för att ge ett godtroget intryck till sina kunder. 

1.5 Disposition  
I kapitlet som följer visar vi på vilka metoder vi använt för att genomföra denna studie. 

Därefter följer kapitel 3 som beskriver vad Långt Hår AB är för företag, för att sedan i kapitel 

4 redogöra bakgrunden till vad e-handel är för något och de förutsättningar som finns idag. 

Kapitel 5, 6 och 7 innehåller de data vi samlat in genom en litteraturstudie, 

observationsstudie och en fokusgruppträff. I kapitel 8 återknyter vi till syftet och 

frågeställningarna med studien och i det avslutande i kapitlet avrundar vårt arbete och 

blickar framåt mot både vidare forskning samt utvecklingsmöjligheterna för Långt Hår AB.   
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2. Metod 
Metoden visar hur vi har gått tillväga för att skapa förståelse för ämnes- och metodval, 

datainsamling, upplägg för dataanalys samt de begränsningar och möjligheter som de valda 

metoderna tillför arbetet. Senare behandlas även urval gällande företag och val av deltagare 

till fokusgrupperna samt den forskningsetik vi tagit hänsyn till. 

2.1 Ämnesval 
Vad gäller ämnesval har vi låtit våra intressen styra men vi har även grundat valet i vår 

kompetens, det vill säga en kombination av informatik- och beteendevetenskapliga ämnen. 

Vi har valt att fördjupa oss i e-handel och nyttjandet av alla de fördelar som den kollaborativa 

webben, även kallad webb 2.0 (Vossen & Hagemann, 2007), medför till relationen mellan 

företag och kund. Efter en övergripande sökning bland tidigare skrivna arbeten insåg vi att 

det fanns många intresseväckande arbeten gjorda på just tillit inom e-handel för företag som 

ville etablera sig på webben. Men vi insåg också ganska snart att vi inte kunde finna studier 

skrivna om hur man som företagare kunde nyttja webben som plattform för att starta eget 

företag och hur man kan gå tillväga för att marknadsföra sig och växa i sitt nyskapade 

varumärke med fokus på just tillit. Därför bestämde vi oss för att rikta vårt tio veckor långa 

C-uppsatsarbete mot detta, då det både fångar våra intresseområden inom informatik och 

beteendevetenskap samt att det kommer bidra med nya sätt att se på tillitsskapande vid e-

handel. 

2.2 Vår studie 
”I den kvalitativa forskningsansatsen är det kategorier, dimensioner, eller variabler 
som människor, händelser eller företeelser kan beskrivas i, bestämda och definierade 
av forskaren” (Fejes & Thornberg, 2009. s 18) 

  

Denna övergripande förklaring av vad kvalitativ forskning innebär och vad den syftar till att 

studera, anser vi motiverar användandet av en kvalitativ metod i vår studie. Då syftet med 

vårt arbete är att skapa ökad förståelse kring strategier för tillitsskapande mellan kunder och 

företag, ansåg vi att en kvalitativ studie skulle vara mest lämpad. Detta för att vår 

frågeställning behandlar mer bakomliggande tankar och reflektioner. En kvalitativ studie ger 

oss en flexibilitet som möjliggör insamling av den information och fakta som vi behöver. 

Genom den kvalitativa ansatsen möjliggörs även datainsamlingsmetoder så som 

fokusgruppsträffar där respondenterna får chansen att svara mer fritt på de frågor som ställs. 

Detta kan ge oss nya vinklar och mer detaljrika berättelser, uppfattningar, tankar och idéer 

som är av stort värde för resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att få svar på våra 

forskningsfrågor kommer vi studera tillitsskapande på webben genom både en 

litteraturstudie, observationsstudie samt fokusgrupper. 

Det finns idag en del skrivet om e-handel men för att undersöka hur dessa strategier 

förhåller sig till nätbutiker som startat direkt på webben väljer vi att undersöka om Långt Hår 

AB och kunder ser på tillit och förtroendeskapande på samma sätt som litteraturen visar. 

Därför väljer vi att kombinera ett deduktivt- och induktivt förhållningssätt för att på så sätt 

jobba växelvis mellan utgångspunkter för att få svar på våra frågor. Fejes & Thornberg 
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(2009) kallar detta förhållningssätt för abduktivt och förklarar att det är ett sätt att 

kombinera empirisk fakta och tidigare teori i litteraturen. Genom detta förhållningssätt 

kommer vi kunna analysera utformade strategier från både Långt Hår AB:s- och kunders 

perspektiv på tillit för att skapa en ökad förståelse kring strategier för tillitsskapande mellan 

kunder och företag. 

2.3 Datainsamling 
Vår ursprungliga metod såg annorlunda ut jämfört med de tillvägagångssätt som vi slutligen 

valde att använda. Våra ambitioner var då att genomföra intervjuer och därför jobbade vi 

intensivt under de första veckorna av vårt arbete med att komma i kontakt med grundaren av 

Långt Hår AB. Vi hade mailkontakt med flertalet anställda med hopp om att boka tid för en 

intervju men det visade sig dock att varken de eller grundaren själv hade tid att delta. 

Grundaren förklarade även att strategierna till stora delar var affärshemligheter och att det 

därför skulle bli svårt att få ta del av dem. Trots svårigheterna att få prata med någon på 

företaget och ta del av Långt Hår AB:s hemliga strategier ansåg vi att deras framgångssaga 

var så pass intressant och att det var en sådan stor möjlighet att lära av, så vi valde att gå 

vidare med detta företag. 

Då förutsättningarna ändrades tänkte vi om och skapade istället en trestegsmetod som 

innehöll en litteraturstudie, en observationsstudie samt en fokusgruppträff för att få svar på 

våra frågor. Denna metod utförde vi genom att först läsa om tidigare forskning inom ämnet, 

därefter analysera Långt Hår AB:s aktiviteter på webben för att sedan genomföra en 

fokusgruppträff för att ta del av kunders perspektiv på tillit. Slutligen kom vi att analysera 

resultaten och de olika perspektiven på tillit, för att se vilka strategier för tillitsskapande som 

tillämpas av Långt Hår AB samt hur kunder ser på dessa. Under observationsstudien och 

fokusgruppträffen utgick vi från något som vi kom att kalla för ett raster. Rastret är en form 

av filter som vi valde att använda som hjälp för att kunna utskilja vissa specifika mönster och 

beteenden och som utgörs av begrepp från litteraturstudien. 

2.3.1 Litteraturstudie 
Vi började vår litteraturstudie med att söka böcker och artiklar i olika databaser utifrån 

sökorden; trust, tillit, web 2.0, e-handel, e-commerce och förtroende. Efter genomläsningar 

av flertalet artiklar och böcker började vi se mönster i vad som olika forskare ansåg vara 

tillitsskapande faktorer vid e-handel. Vi insåg att strategierna såg olika ut beroende på vilka 

möjligheter webben hade att erbjuda vid de olika tillfällena när forskningarna var 

genomförda. Vi såg att den stora skillnaden kom på grund av webb 2.0:s framväxt vid år 

2007 då möjligheterna för tvåvägskommunikation och andra relationsskapande möjligheter 

växte fram (Laudon & Traver, 2011). Därför beslutade vi oss för att redovisa strategiernas 

framväxt i två delar; en innan och en efter webb 2.0 etablering. De tillitsskapande 

strategierna från år 2007 och framåt ansåg vi fortfarande vara aktuella för dagens 

förutsättningar och kom därför att bli vårt raster i kommande två delar i vår studie. Rastret 

bestod av fyra komponenter som vi gemensamt kommit överens om och som vi grundat i vad 

tidigare forskning visar skapar tillit vid e-handel vid dagens förutsättningar. Syftet med detta 

raster var att hjälpa oss att skapa struktur i observationsstudien och fokusgruppträffen. Det 

skulle hjälpa oss att studera beteenden med samma utgångspunkt för att slutligen kunna 
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jämföra strategierna med hur Långt Hår AB jobbar och med vad kunderna tycker. Trots vår 

avgränsning var vi samtidigt öppna för att ta till oss av data som inte hörde till rastrets 

komponenter om det skulle uppkomma. Rastret bestod av komponenterna; säker betalning, 

interaktion med kunder, mun till mun samt ambassadörer och länkar från andra sajter. 

2.3.2 Observationsstudie 
Under vår observationsstudie utförde vi en så kallad strukturerad observation (Bryman, 

2011) där vi utgick från vårt tidigare nämnda raster. I denna observation var målet att 

kartlägga och studera hur Långt Hår AB arbetade på sin egen hemsida, använde sig av andra 

digitala platser samt hur de skapade relationer till sina kunder och jobbade med 

tillitsuppbyggnaden. Här utgick vi från sex digitala platser där Långt Hår AB är aktiv idag 

(mer om dessa i kapitel 6; Långt Hår AB:s nätnärvaro).  På de digitala platserna analyserade 

vi hur interaktion skedde och hur Långt Hår AB:s aktiviteter såg ut. Observationsstudien 

genomförde vi i två analyser där vi började med att kartlägga Långt Hår AB:s användande av 

de digitala platserna för att sedan analysera deras nätnärvaro genom vårt raster. Vi gick 

systematiskt igenom varje enskild digital plats, en efter en och studerade hur Långt Hår AB 

arbetade med dessa. Detta underlag utgjorde tillsammans med rastret grunden för 

utformningen av frågorna till fokusgruppträffen, detta för att få ut så mycket relevant 

information av träffen som möjligt till den avslutande diskussionen där de två perspektiven 

skulle analyseras. 

2.3.3 Fokusgrupper 
Enligt Bryman (2011) är fokusgrupper en välfungerande metod när man vill fördjupa sig 

inom ett särskilt område och när man vill studera hur grupperna lyssnar och reagerar på de 

andra gruppernas åsikter. Denna typ av metod ansåg vi därför passa bra för att skapa 

ytterligare förståelse för kunders perspektiv genom diskussioner och åsiktsutbyten i grupper 

för att få en bild av vad de anser är avgörande för tillitsskapande vid e-handel. 

Eftersom det var deltagarnas perspektiv på tillitsskapande vid e-handel som vi avsåg 

undersöka, kunde vi inte ha ett alltför strikt upplägg på diskussionsfrågorna, då vi ansåg att 

det skulle begränsa respondenternas utrymme för beskrivning samt att vi riskerade att gå 

miste om intressant information. Därför valde vi att skapa ett semistrukturerat frågeformulär 

(Bryman, 2011) eftersom det passar bra i de fall där man vill uppnå en viss form av struktur 

men samtidigt lämna plats för vissa utsvävningar samt följdfrågor på intressanta och 

relevanta diskussioner. Frågeformulärets fem frågor utformade vi med utgångspunkt i rastret 

och från resultatet från observationsstudien (se bilaga 1.1).  

Vi valde att genomföra fokusgruppträffen i respondenternas klassrum i slutet av deras 

föreläsning utan lärarens närvaro. Bryman (2011) beskriver miljöns eventuella påverkan på 

respondenten och på dennes svar i intervjusekvensen och hävdar att det är viktigt för 

respondenten att känna sig bekväm i den miljö man vistas i då det kan påverka mötet. 

Störande ljud och miljöer där det är mycket folk i rörelse hävdar samma författare kan ha en 

negativ effekt på samtalet. Med detta i åtanke ansåg vi att respondenternas klassrum skulle 

vara en trygg och lugn plats för respondenterna att genomföra fokusgruppträffen i. Vi deltog 

båda två då vi ansåg att det var fördelaktigt då vi kunde fördela arbetsuppgifter mellan oss 

båda. Vi beslutade oss för att agera gruppledare då vi ansåg att denna grad av auktoritet inte 
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skulle styra alltför mycket då vår önskan var att deltagarna skulle få diskutera förhållandevis 

fritt inom ämnet. Målet var att det skulle finnas struktur, men samtidigt finnas utrymme för 

deltagarna att prata fritt inom det givna ämnet. Vi delade upp deltagarna i fem olika 

fokusgrupper som först fick diskutera frågorna i dessa grupper för att sedan i slutet av träffen 

redogöra i helklass vad varje enskild grupp kommit fram till. Vi valde att inte spela in 

smågruppsdiskussionerna för att undvika att hämma samtalen, utan deltagarna fick istället 

skriva ner svaren på de fem relativt öppna frågorna för att sedan ha dessa anteckningar som 

grund vid sista diskussionen i helklass. När grupperna slutligen i helklass diskuterade vad 

smågrupperna kommit fram till valde vi att spela in och fick deltagarnas samtycke. En av oss 

fick huvudansvaret för att leda diskussionen medan den andre förde anteckningar. 

Bryman (2011) förklarar att trots att man tar en ljudinspelning av samtalet kan viktiga 

bitar, så som gester och minspråk som vid tillfälle kan ha stor betydelse för respondentens 

förklaring lätt glömmas bort och materialet blir därför bristfälligt. Detta tog vi hänsyn till och 

på så sätt minskade vi riskerna för att missa viktig information och ökade chanserna till en så 

bra transkribering och studie som är möjligt. Ytterligare en fördel med att dela upp arbetet 

ansåg vi vara att den som ledde diskussionen kunde fokusera helt och hållet och lyssna aktivt 

på vad respondenterna berättade och riskerade därför inte att missa viktiga utlåtanden och 

lägen för intressanta följdfrågor som annars kunde ha missats om anteckningar togs under 

tiden av samma person. För att förhindra att deltagarna pratade i mun på varandra fick varje 

grupp utse en talesperson som fick föra gruppens talan. På så sätt underlättade detta 

ljudinspelningen samt att transkriberingen blev lättare att genomföra då de som yttrade sig 

talade för grupp 1,2,3,4 eller 5, vilket gjorde det lättare jämfört med om vi varit tvungna att 

hålla reda på namn på varje deltagare. 

2.4 Dataanalys 
Det första steget i vår metod var vår litteraturstudie. Där läste vi flertalet artiklar och böcker 

som behandlade tillitsskapande vid e-handel och kunde efter flertalet källor identifiera 

gemensamma nämnare i de strategier som uppgavs i litteraturen.  De strategier som utgick 

från de möjligheter som dagens webb erbjuder fick utgöra vårt raster som vi grundade 

frågorna till vår observationsstudie i, samt att rastret även påverkade utformningen av de 

frågor vi ställde till deltagarna vid fokusgruppträffen vid steg tre i metoden.  

Steg 2 i vår metod var observationsstudien. Här var vi noga med att försvåra 

igenkännandet av företaget som vi grundat vår observation på med hjälp av det fiktiva 

namnet Långt Hår AB. Vi gick systematiskt igenom de digitala platser företaget använder sig 

av för att först se hur de använder sig av platserna, för att sedan analysera deras närvaro sett 

genom rastret. På så sätt kunde vi kategorisera de data vi samlat in under 

observationsstudien i rastrets komponenter; säker betalning, interaktion med kunder, mun 
till mun samt ambassadörer och länkar från andra sajter.  

I den tredje och sista delen i vår metod genomförde vi vår fokusgruppträff. Vi valde att 

spela in gruppdiskussionerna och därför blev vår bearbetning av materialet att transkribera 

den. Vi behövde få ner materialet skriftligt för att kunna börja analysera och se samband med 

deltagarnas uttalanden och de data vi samlat in under de två tidigare metodstegen. Det var 

viktigt att vi genomförde transkriberingen noggrant och utförligt för att stärka 
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fokusgruppernas realibitet och validtet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det finns inga konkreta 

tillvägagångssätt vid transkriberingen av materialet gällande hur ordagrant man ska återge 

respondentens utsagor, men huvudsaken är att man är konsekvent transkriberingarna 

igenom för att underlätta vid jämförelser av uppgifterna (Kvale & Brinkmann, 2009). I vårt 

fall valde vi att plocka bort onödiga pauser, skratt, hummanden och tonlägen för att på så sätt 

göra citaten mer lättlästa. För att kunna analysera materialet och knyta an de företeelser vi 

ansåg vara viktiga för studien med de data vi tidigare samlat in genomförde vi en textanalys. 

Enligt Holme och Solvang (1997) kan man antingen göra en helhets- eller delanalys för att 

analysera en text. I helhetsanalysen försöker man skapa sig en helhetsbild av den 

information man samlat in, medan man i en delanalys väljer ut vissa utsagor för att utifrån 

dessa skapa en större förståelse för texten. Författarna hävdar att en kombination av båda 

analysmetoderna är att rekommendera vid en kvalitativ analys. Vi valde därför att göra en 

kombination av dessa två genom att både läsa igenom hela materialet för att skapa oss en 

övergripande förståelse och även välja ut citat ur transkriberingen som belyser kundens 

perspektiv på de tillitsskapande strategierna som fanns med i vårt raster. Vi kopplade logiskt 

och metodiskt samman de data vi samlat in under samtliga tre delar i vår metod för att bidra 

med nya kunskaper i den lucka vi identifierat i tidigare forskning och har således skapat en 

större förståelse kring strategier för tillitsskapande mellan kunder och företag. 

2.5 Urval 

2.5.1 Val av företag  
I och med att arbetet är begränsat till tio veckor gjorde vi ett bekvämlighetsurval (Hartman, 

1998) för att kunna nyttja tiden på bästa sätt. Vi valde även därför att rikta in oss på ett 

företag som har sin verksamhet placerad här i Umeå. Vi ville fokusera på ett företag som inte 

tidigare haft en fysisk butik, utan fokusera på en företagare som startat eget direkt på nätet 

och successivt byggt upp ett förtroendefullt varumärke. Detta val grundade vi i att vi inte 

hittat tidigare forskning som uttalat behandlar strategier för just nätbaserade företag. Med 

dessa ramar att förhålla oss till beslutade vi oss för löshårsföretaget Långt Hår AB. På grund 

av deras löshårsförsäljning känns det väldigt spännande att undersöka hur företaget lyckats 

bli så stora med försäljning av en sådan intressant produkt. Just löshår känns som en svår 

produkt att sälja på webben då det är dyrt, kvalitetskrävande och viktigt att färgen stämmer 

med kundens egna hår. Det är dessutom en produkt som kunden kan vilja känna- och se 

närmare på innan köp. Ur tillitsskapande perspektiv ansåg vi därför att produkten just detta 

företag säljer var extra intressant. 

2.5.2 Val av deltagare till fokusgrupp 
Bryman (2011) förklarar att sociodemografiska faktorer så som kön, ålder och klass kan 

påverka vilket antal fokusgrupper man kommer behöva för att inte de ovan nämnda 

faktorerna ska ha för stor påverkan på resultatet. Vi valde att utföra samtliga fokusgrupper på 

studenter på Umeå universitet då vi ansåg att fördelningen gällande kön, ålder och klass 

skulle enligt oss leda till en acceptabel spridning, samt att det ur bekvämlighetssynpunkt var 

fördelaktigt gentemot de tidsaspekter vi hade att förhålla oss till. Klassen vi valde att träffa 
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läste för tillfället en kurs i digitalt entreprenörskap vilket enligt oss motiverade urvalet ännu 

mer då även deltagarna kunde dra nytta av fokusgruppträffen i deras eget utbildningssyfte. 

Samma författare tar även upp problemaspekter som behandlar valet av antal 

fokusgrupper och menar att komplexiteten ökar ju fler grupper man väjer att använda sig av. 

Vi är medvetna om att transkribering kan ta lång tid och därför valde vi att med hänsyn till 

det tidsspann vi hade att förhålla oss till, att begränsa antalet fokusgrupper till fem. Det 

totala antalet deltagare var 26 personer som alla var i åldrarna 20-27 år - vilket vi ansåg vara 

en acceptabel åldersfördelning då de alla hör till den åldersgrupp som enligt SCB (2012) 

handlar mest på nätet. Att vi begränsade oss till dessa fem fokusgrupper visade sig sedan 

passa bra då vi efter träffen kunde konstatera en teoretisk mättnad (Kvale & Brinkmann, 

2009) då svaren från grupperna inte var klart avvikande från varandra. Vi gjorde därför 

antagandet att fler grupper inte skulle ge många fler avvikande svar. Fördelarna med denna 

metod är dess enkelhet men det finns samtidigt nackdelar så som risker att resultatet inte blir 

representativt (Holme & Solvang, 1997). 

2.6 Kritik av metod, urval och källor 

2.6.1 Kritik av metod 
När man jobbar kvalitativt och arbetar utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, då data 

som behandlas, inte alltid är hämtad från det konkreta och uppenbara, anser vi att det är 

viktigt att man som forskare reflekterar över sina förkunskaper. Där tolkning av data är 

centralt för resultatet anser vi att en redogörelse för tidigare erfarenheter är av extra stor vikt 

om vi jämför med en kvantitativ undersökning då man fokuserar mer på mätbar data. 

Eftersom vi båda är flitiga användare av flertalet digitala platser som arbetet behandlar 

samt att vi båda handlar på nätet, kan de kunskaper och erfarenheter som vi har i ämnet ha 

påverkats av våra egna uppfattningar av forskningsområdet. Fejes & Thornberg (2009) 

förklarar att tidigare erfarenheter och tolkningar av data kan leda till nya insikter, samtidigt 

som våra egna kunskaper i ämnet och analytiska färdigheter kan ha påverkan på resultatet. 

Vi bär alla på fördomar och förutfattade meningar som har formats genom tidigare 

erfarenheter och upplevelser som vi måste ha i åtanke under hela arbetet. Genom vår 

redogörelse för vår förförståelse höjer vi därigenom kvaliteten i arbetet då läsaren informeras 

om våra eventuella förutfattade meningar om situationer inom e-handel och digitala platser 

då vi har egna upplevelser av det. 

När vi utförde vår observationsstudie gick vi tillsammans igenom de digitala platserna och 

vi var noga med att se till att vi hade samsyn på det vi såg och upplevde, för att på så sätt öka 

reliabiliteten. Vi var medvetna om att det finns risker att bedömning av situationer och 

beteenden sker på olika vis då det handlar om tolkning, men vårt raster bidrog med hjälp att 

hålla samma utgångspunkt. Valet vi gjorde med att jobba utifrån ett raster kan vi konstatera 

har både sina för- och nackdelar. Det hjälpte oss att arbeta utifrån en avgränsning och på så 

sätt har det hjälpt oss att hålla undersökningen inom vårt valda ämne. Samtidigt var vi 

medvetna om att detta raster kan ha begränsat oss då vi antar att en mall kan begränsa 

tankesättet och vi riskerar att missa information som inte följde det angivna mönstret, trots 

att vi ständigt försökte påminna oss själva om att lyfta blicken. Rastret skapades utifrån 

gemensamma nämnare som nämndes i på flera ställen i den litteratur vi använt oss av. Om vi 
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hade använt oss av annan litteratur eller haft ytterligare tid att fördjupa oss i ämnet hade 

mycket troligt rastret sett annorlunda ut. 

Något vi var medvetna om vid vår fokusgruppträff var att inspelning av diskussioner kan 

hämma vissa personer från att prata i den mån de annars skulle ha gjort och samma sak 

gäller med vår närvaro som också kan påverka situationen då det uppstår en form av 

maktasymmetri. Den maktasymmetri som kan råda vid intervjuer och fokusgrupper innebär 

att det inte är ett fritt samtal mellan jämlika parter då vi som gruppledare besitter mer 

kunskap i ämnet jämfört med den utvalda fokusgruppen (Kvale & Brinkmann, 2009). En 

annan viktig sak som vi hade i åtanke var att respondenterna även kunde påverkas av vår 

närvaro på så sätt att de kan välja att svara det han eller hon tror att vi som utför studien 

förväntar oss som svar (Holme & Solvang, 1997). De relativt öppna frågor vi hade utformat 

för fokusgruppträffen kan även de ha påverkat resultatet av vårt arbete då de kan ha styrt 

deltagarna och begränsat deras tankar runt ämnet tillit inom e-handel. Då vi visste att det är 

lätt hänt att de mer tystlåtna i en grupp kan ha svårigheter att komma till tals i samma mån 

som de som tar mer plats i sådana situationer valde vi att berätta för alla deltagare att vi 

värdesätter alla åsikter och synpunkter.  

Om vi hade gjort om vår studie idag, är det troligt att vår utformning av vårt raster hade 

sett annorlunda ut jämfört med vad det gör idag. Då vi skapade rastret letade vi inte efter 

tillitsskapande strategier som var specifikt utformade för företag likt Långt Hår AB som inte 

tidigare haft någon fysisk butik, utan de var mer generella. Hade vi haft mer tid så att djupare 

litteratursökningar hade kunnat genomföras är det möjligt att rastrets utformning varit mer 

skräddarsytt för den specifika målgruppen.   

2.6.2 Kritik av urval 
Vi är även medvetna om att våra urval av antalet företag och fokusgrupper kan ha haft en 

påverkan på resultatet. Fler företag och fokusgrupper skulle kunna ge ett annat resultat än 

det vi nått genom Långt Hår AB och de fem fokusgrupperna. Risken med det 

bekvämlighetsurval vi gjorde gällande företag och fokusgrupper är att urvalet riskerar att inte 

bli representativt (Hartman, 1998). Även andra deltagare till fokusgrupperna i andra åldrar 

kunde även det ha gett ett annat resultat för kundperspektivet då personer som är äldre än de 

utvalda deltagarna kan ha andra upplevelser av de situationer inom e-handel som vi 

diskuterade.  

2.6.3 Kritik av källor 
Vi vill också avsluta denna del att nämna att vi är medvetna att detta är ett område där 

mycket kan ske och ändras under kort tid- informatikämnet är väldigt föränderligt och den 

litteratur vi använde oss av i denna studie passar bra för de omständigheter som råder nu 

men som eventuellt inte passar lika bra om tre månader. I de källor vi använt finns det 

mycket skrivet om generella tips kring vad som skapar tillit hos kunder. Det är våran egen 

tolkning i denna kvalitativa studie som har påverkat utformandet av de rasterkategorier som 

vi skapat och dessa antar vi skulle kunna se annorlunda ut genom någon annans ögon eller 

med utökad eller utbytt litteratur.  
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2.7 Forskningsetik 

2.7.1 Fokusgrupper 
Innan vi började med våra fokusgrupper diskuterade vi noggrant vad vi måste ta hänsyn till 

under vår studie med avseende på de forskningsetiska principerna och hur vi skulle hantera 

det. Vetenskapsrådet (2002) förklarar att det finns fyra huvudkrav som varje forskare måste 

ta hänsyn till för att skriva en vetenskaplig rapport: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta för att skapa grundförhållanden mellan 

forskaren och deltagaren. Syftet med att ta hänsyn till dessa principer är att dessa står som 

grund om det skulle uppkomma konflikter och där forskaren måste väga mellan 

individskyddskravet och forskningskravet. 

Det första kravet, informationskravet, innebär att man som forskare har en skyldighet att 

informera undersökningsdeltagarna om syftet med undersökningen och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande.  Detta gjorde vi på plats i klassrummet hos universitetsklassen vi 

valde ut som deltagare. Vi höll en introduktion om vad de kommande 45 minuterna skulle 

handla om, vilka vi var och vad deras deltagande skulle bidra till. 

Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att deltagarna ska kunna dra sig ur 

undersökningen när som helst utan att det ska leda till några konsekvenser och att intervjun 

sker på respondentens egna villkor. 

Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, trycker på vikten av att alla som deltar i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och att alla känsliga uppgifter angående 

respondenten ska förvaras säkert så att ingen utomstående ska kunna ta del av dem. Detta 

för att försvåra identifiering av undersökningsdeltagarna. För att tillgodose detta krav valde 

vi att ge varje talesperson ett fiktivt namn (gruppens nummer) för att försvåra igenkännandet 

av respondenten. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att vi som forskare måste informera på vilket 

sätt uppgifterna kommer användas - det vill säga att det endast kommer användas för 

forskning.  Även dessa tre krav presenterade vi vid vår introduktion vid fokusgrupptillfället 

och dessutom förklarade vi var undersökningen kommer publiceras så att deltagaren kan ta 

del av resultatet om så önskas. Detta hoppades vi dessutom skulle ge en ökad motivation hos 

deltagarna till att aktivt delta om de själva skulle kunna ta del av resultatet av forskningen. 

2.7.2 Företag 
Det företag som vi valde att bygga vår studie kring gav vi ett fiktivt namn för att försvåra 

igenkännandet och på så sätt ta hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta betyder att Långt Hår AB inte är det riktiga namnet på företaget, utan att det 

egentligen heter något annat. 
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3. Långt Hår AB 
Det företag som vi valde att studera närmre är ett aktiebolag som etablerade sig på den 

svenska marknaden 2007 och som tillsammans med några andra företag är globalt 

marknadsledande inom import och försäljning av löshår via nätet (Mediaanalys, 2011). Enligt 

uppgifter på deras hemsida levererar Långt Hår AB hårprodukter till mer än 140 000 kunder 

från 36 olika länder. Anledningen till varför detta företag valde att starta verksamheten på 

webben var den globala fördelen som nätet kan ge, att man som företag kan nå kunder över 

hela världen.  

Långt Hår AB har idag 20 anställda och omsatte 2011 omkring 84 miljoner kronor. Företaget 

ser inga hinder utan satsar ständigt på att etablera sig på nya platser världen över (Proff AB, 

2013). På senare år har företaget också byggt upp två fysiska butiker och siktar på att 

fortsätta den utvecklingen med att kunna ha en fysisk butik i alla större städer i Sverige och 

meddelade år 2012, att målet är att omsätta 500 miljoner inom de närmsta fem åren 

(Ekonomisverige, 2012). Företaget är enligt oss en spännande framgångssaga då ägaren gått 

sin egen väg som trots stora motgångar redan i idéstadiet lyckats bygga upp ett 

förtroendefullt varumärke och bli ledande inom sin bransch. Bankerna sa nej till grundarens 

idé om försäljning av löshår på nätet men tack vare sambons investering lyckades hon ändå 

starta webbshopen. Långt Hår AB är idag störst med försäljning av löshår på nätet. 

Vad gäller utbudet av produkter säljer företaget säljer olika typer av löshår av hög kvalitet 

i olika nyanser, material och prisklasser. Sortimentet utökas allt mer med olika typer av 

metoder för att fästa löshåret med hjälp av lim, clip in hår eller med hjälp av mikroringar. 

Kunden ligger i fokus och personalen besitter olika expertkunskaper för att hjälpa kunden att 

få det löshår som passar varje individ. Förutom Långt Hår AB:s egna webbshop/hemsida 

syns de även på flertalet digitala platser där relationer byggs mellan företaget och dess 

kunder. Mer om dessa platser och företagets användning av dem kommer behandlas i kapitel 

6: Långt Hår AB:s nätnärvaro. 
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4. Handel på nätet 
För att skapa en större förståelse för de förutsättningar som idag finns för handel på nätet 

och vägen dit kommer vi i detta kapitel redogöra för en beskrivning av webbens utveckling 

och presentera e-handel som fenomen. 

4.1 Nätets utveckling 
Enligt Vossen & Hagemann (2007) såg möjligheterna till att påverka nätets innehåll väldigt 

annorlunda ut förr då det var skaparna av hemsidorna som bestämde vad som skulle finnas 

på nätet. Det var en så kallad read- from-webb där man som användare sökte och tog del av 

den information som skaparna la upp, så kallad web 1.0. Här har det skett en stor utveckling 

från år 2007 och framåt där nu stora delar av dagens sajter har gått över till vad som kallas 

webb 2.0 där maktförhållandena är mer utsuddade (Laudon & Traver, 2011). Idag är det mer 

en read/write-webb, som Vossen & Hagemann (2007) förklarar det, där användarna är med 

och både delar med sig av information samt tar till sig av andras.  

En av de stora skillnaderna mellan webb 1.0 och webb 2.0 är att webb 2.0 är mer 

konsumentinriktade och att det finns mer utrymme för användarna (Park & Hsu, 2010). 

Genom webb 2.0 erbjuds användarna att själva kunna vara med och påverka hemsidors 

information och innehåll och kan samspela med andra på ett sätt som tidigare inte varit 

möjligt (Carlsson 2009). Problem som tidigare funnits med dyra mjuk- och hårdvaror är inte 

ett lika stort problem längre då många program idag finns som tjänster på nätet. Alla dessa 

delar tillsammans har bidragit till att nätet är mer interaktiv och användarvänlig där 

användarna tillsammans bygger upp innehållet som bara växer och växer.  

I och med e-handelns framväxt kunde företagare snart se stora fördelar med den virtuella 

marknaden. Genom att starta en butik på nätet finns möjligheter att nå ut till en större 

spektra av kundgrupper geografiskt sätt, jämfört med vad som varit möjligt tidigare. Laudon 

& Traver (2011) tar upp begreppet “the long tail” som visar på ytterligare fördelar med handel 

på nätet. The long tail visar att det oftast bara är ett fåtal varor som är mest efterfrågade av 

kunderna. Dessa varor utgör bara en liten del av alla produkter som finns då butiker 

vanligtvis har många andra produkter som inte efterfrågas med lika hög frekvens.  
 

Figur 1. The long tail. (www.thelongtail.com) 
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Vossen och Hagemann (2007) förklarar att the long tail (den långa plana delen på kurvan) 

måste kapas någonstans om det hade varit en fysisk butik. Där finns begränsningar i 

lagringsutrymme då varje hyllmeter kostar och företaget måste därför begränsa utbudet och 

riskerar därigenom att förlora potentiella kunder. Genom e-handeln kan nu företag nyttja 

större delar av the long tail och på så sätt sälja varor som inte är lika populära men som ändå 

kommer uppskattas av vissa kundgrupper. Alla varor kommer någon gång, på något sätt, bli 

upptäckta och köpta på nätet (Laudon & Traver, 2011).  

Tack vare användarnas bidrag till nätet, som exempelvis kommentarer, recensioner och 

möjligheter till att gilla publicerat material, har detta bidragit till att skapa ett stort värde för 

både användarna och skaparna av det material användarna tycker till om. Vossen & 

Hagemann (2007) menar att andras kommentarer om en vara på en webbshop skapar en 

form av trygghet för andra konsumenter när de står och väljer om de ska klicka hem varan 

eller inte. Genom den stora makt kunden numera har på att påverka andra kunders 

köpbeteenden samt företagets rykten genom sina recensioner och sina delningar till andra 

sidor måste företag vara väldigt lyhörda för vad kunderna vill ha. Är kunden nöjd får 

företaget bra omdömen vilket har lett till att företagen kan vinna mycket om de drar nytta de 

resurser som finns, samtidigt som ogynnsam fakta kan spridas och nå ut till flera människor 

på ett snabbare sätt (Carlsson, 2009). Med detta som utgångspunkt kommer vi vidare 

redogöra för e-handelns framväxt, fördelar, nackdelar och var i utvecklingen vi står idag. 

Detta är av stor betydelse för att skapa den grundförståelse för e-handel som behövs för att 

kunna redogöra för syftet med uppsatsen som innefattar att skapa en ökad förståelse kring 

strategier för tillitsskapande mellan kunder och företag. 

4.2 E-handelns utveckling 
E-handel är processen att handla, sälja, överföra eller utbyta produkter, tjänster eller 

information via nätet. Till en början, när e-handel var ett nytt fenomen, var kunderna ovilliga 

att utföra affärer på nätet eftersom det var både ovanligt samt inte ansågs leva upp till den 

upplevelse som man ansåg att vanlig handel kunde uppfylla (Vossen & Hagemann, 2007). 

Författarna menar att den upplevelse som kunderna hänvisade till var att besöka fysiska 

butiker där möjligheten att testa och känna på varan fanns samt att kunderna kände en 

misstro för nätbaserade butiker.  

Hos butikerna däremot låg tveksamheten och misstron i att man ansåg att sin verksamhet 

ännu inte var redo att ta klivet ut i det virtuella med processer, omorganiseringar och allt vad 

det kunde innebära. Många kunder ansåg även att det till en början saknades säkerhet, i 

synnerhet när det gällde betalningar över nätet och även frågan om huruvida varor kunden 

hade betalat för skulle levereras eller inte (Laudon & Traver, 2011). Resultatet av detta blev 

att e-handel till en början bredde ut sig förhållandevis långsamt. Dock övervanns dessa 

hinder snart bland annat med hjälp av bättre hårdvara och mjukvara samt möjligheten att 

kryptera betalningsinformation. E-handeln började tillslut sätta fart på riktigt med företag 

som CDNow.com och Amazon.com i spetsen och försäljningssiffror som snabbt uppgick till 

omsättningar över flera miljarder dollar (Vossen & Hagemann, 2007). 

Vossen & Hagemann (2007) förklarar vidare att e-handeln erbjuder kunden möjligheten 

att kunna köpa tjänster och varor 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. De branscher 
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som var snabbast på att förstå och ta vara på vad nätet hade att erbjuda var banker och 

finansinstitut, elektroniska banktjänster samt fond- och portföljförvaltning som även idag 

finns i stor utsträckning på nätet. 

Enligt Vossen & Hagemann (2007) finns det en uppenbar skillnad på försäljningen mellan 

varor som kan lagras på en dator, till exempel programvara eller musikfiler och fysiska varor, 

som bilar eller kläder. De förstnämnda är enklare att sälja då det med till exempel kläder kan 

medfölja procedurer och tillvägagångssätt för att kunden ska få prova och se så att varan 

uppfyller förväntningarna och sedan returnera varan om detta inte uppnås. Något som är 

speciellt för fysiska varor är att det har idag är mycket vanligt förekommande att rådgivning 

angående den tänkta köpta varan kommer från andra kunder. På många 

klädförsäljningssajter idag, så som nelly.com, har detta kommit att blivit en av de viktigaste 

aspekterna för konsumenterna att se över innan köp. På klädförsäljningssajter likt den 

tidigare nämnda kan kunden få svar på frågor rörande vad andra köpare säger om 

produkten, frågor om storlek och kvalité samt även hur andra har betygsatt och upplevt 

köpprocessen. Här blir därför andra personers åsikter en trygghetsfaktor för konsumenten 

vid handel på nätet (McKnight & Chervany, 2001-2002).  

Med denna grund om nätets- och e-handelns utveckling kommer vi nu gå vidare och 

undersöka det som var syftet med denna studie, nämligen att skapa en djupare förståelse 

kring strategier för tillitsskapande mellan kunder och företag. Men vad är egentligen tillit och 

trygghet? Går det att mäta? Hur kan företag jobba för att bygga upp förtroendet för sina 

kunder på nätet? Detta ska vi behandla i nästa kapitel. 
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5. Tillit 
Denna litteraturstudie är steg 1 av 3 i vår datainsamlingsmetod. Här kommer vi redogöra för 

relaterad forskning gällande begreppet tillit och vilken betydelse det har när det kommer till 

e-handel. Detta är den centrala grunden för att få svar på syftet med denna uppsats som var 

att ge en ökad förståelse kring strategier för tillitsskapande mellan kunder och företag. 

Strategier för hur man skapar tillit har sett olika ut under 2000-talets gång. Åren mellan 

2000-2006, när det fortfarande var webb 1.0, skiljer sig en del från hur strategierna 

utformades efter år 2007 då webb 2.0 slog igenom (Laudon & Traver, 2011). På grund av 

dessa stora skillnader i e-handelns förutsättningar väljer vi att presentera strategierna utifrån 

dessa två tidsspann med år 2007 och webb 2.0:s genombrott som gränsdragning. De 

tillitsskapande strategierna från år 2007 och framåt kommer också finnas med i senare delar 

av denna studie då dessa kommer utgöra vårt raster under resten av datainsamlingen. Innan 

vi kommer till dessa vill vi först reda ut själva begreppet tillit som är centralt för detta arbete. 

5.1 Tillit inom e-handel 
Eftersom e-handel begränsar kundens möjligheter att inspektera varan, både genom att 

fysiskt ta på varan och genom att föra en dialog med försäljare innan köp, kräver detta andra 

tillitsskapande verktyg för kunderna för att väga upp saknaden av dessa trygghetsfaktorer 

(McKnight & Chervany, 2001-2002). Tillit beskrivs på olika sätt i olika sammanhang och det 

finns inte någon riktigt tydlig förklaring på vad begreppet innebär. Olika 

forskningssammanhang tolkar tillit från sitt eget perspektiv och det blir därför svårt att få 

någon generell förklarning på begreppet då det innefattar många tolkningsmöjligheter 

(McKnight & Chervany, 2001-2002).  Författarna menar dock att det finns tre övergripande 

perspektiv. Det handlar om att se det antingen ur ett personligt-, socialt strukturerat- eller ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Riskerna för negativa konsekvenser vid nya situationer, som e-handel till viss del 

fortfarande är, gör tilliten så viktig (McKnight och Chervany, 2001-2002).  Miller och Muir 

(2004) menar att den uppfattade risken vid handel från kända företag är väsentligt mycket 

lägre än handel från okända företag, vilket betyder att när handel sker på nätet minskar 

kundens känsla av kontroll och i och med detta finns det fler potentiella risker om man 

jämför med att handla i en fysisk butik, vilket gör situationen mer problematisk. McKnight & 

Chervany (2001-2002) menar att just känslan av att inte ha kontroll, den maktlöshet man 

som kund kan känna på nätet, är en av de anledningar till rädsla för att handla på webben. 

Vad man som person uppfattar som en riskfylld situation är högst individuellt och forskning 

visar att från år 2000 till 2012 har svenskar som någon gång e-handlat ökat från 10 % till 84 

% (Internetstatistik, 2012).  

I och med den stadiga ökning i svenskarnas e-handel, då fler och fler påstår sig använda 

den virtuella marknaden, konstaterar vi att köparnas förtroende för e-handelsföretagen 

måste ha ökat och kundens intryck av att handel på nätet ska vara riskfyllt måste ha minskat. 

Enligt Internetstatistik (2012) så har framförallt de äldres oro och misstro till nätbaserade 

butiker minskat, men fortfarande är det åldern 26-45 år är de som är mest aktiva inom e-

handeln. McKnight och Chervany (2001-2002) förklarar att fallenhet för tillit, 
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institutionsbaserad tillit och tillitsfulla föreställningar är tre perspektiv att resonera kring 

risktagande och förtroende på nätet.  

Fallenhet för tillit Menar McKnight och Chervany (2001-2002) är närmast psykologiskt 

förankrat. Det innebär att man generellt sett har tilltro till andra människor och väljer att tro 

gott om dem i ett brett spektrum av situationer.  

Institutionbaserad tillit bygger på en sociologisk tradition där vi bygger upp tillit i 

beroende till en viss situation, struktur eller regelverk. Inom e-handeln kan detta vara tron på 

att företag på nätet har regler, kontrakt och lagar att följa vilket skapar en trygghet hos 

kunden då man har dessa regelverk i ryggen.  

Det sista sättet som McKnight och Chervany (2001-2002) nämner, tillitsfulla 

föreställningar, innebär att kunder oftast har en föreställning och tro om att den andra 

parten har något fördelaktigt att erbjuda denna. Det kan till exempel vara pålitliga 

transaktioner eller leverans enligt överenskommelse. Tror man att försäljaren är ärlig, seriös 

och vill väl kommer man som kund även välja att förlita sig på försäljaren.  

Med denna förklaring av vad tillit innebär kommer vi gå vidare och undersöka hur företag 

jobbar med olika strategier för att skapa tillit. Utifrån vår litteraturstudie har vi funnit vissa 

tillitsskapande strategier vid e-handel som förändrats under årens gång fram till idag. 

Strategierna har vi som tidigare nämnt valt att redovisa i tillitsskapande strategier från år 

2000-2006 och tillitsskapande strategier från år 2007 och framåt, då vi ser att det skett en 

stor förändring sen webben blev mer kollaborativ år 2007 (Laudon & Traver, 2011). Nedan 

följer en kort genomgång av strategiernas utveckling. 

5.2 Tillitsskapande strategier från år 2000 till 2006 
Vi har valt att i denna del redogöra för vad man under den tidiga delen av 2000-talet fram till 

år 2006, då webben fortfarande inte var kollaborativ och digitala platser ännu inte blivit lika 

aktuella inom e-handel som idag, ansåg vara viktiga delar för att skapa tillit hos 

konsumenter. Genom vår litteraturstudie fann vi att under denna tidsperiod låg fokus på hur 

man skulle arbeta för att skapa tillit för sina kunder genom säkerhet vid betalning av varorna. 

Detta jobbade företagen mycket med för att på för att locka ännu fler kunder, då e-handel 

fortfarande var ett ganska nytt fenomen samt att utvecklingen och användningen av e-handel 

gick långsamt framåt på grund av att det fortfarande ansågs vara ett stort risktagande för 

kunden (Vossen & Hagemann, 2007). Efter en sammanställning av de forskningsresultat som 

Shepherd et al. (2003) och Hansen(2005) gjort, kunde vi konstatera att information, 

säkerhet, leveransvillkor och garantier samt genomtänkta betalningsmöjligheter var av stor 

vikt för att skapa tillit vid e-handel innan de digitala platsernas genomslag.  

Med information menar författarna att det var viktigt att säljaren var den som han/hon 

utgav sig för att vara och att säljaren ägde rättigheter för att bedriva försäljning av produkten. 

Det var även viktigt att informationen om konsumenter inte spreds vidare och att det fanns 

en hög säkerhet. Detta gällde både spridning till andra typer av företag samt att 

informationen användes i ett annat syfte än det var tänkt från början. När det gällde 

leveransvillkor och garantier menar Shepherd et al. (2003) och Hansen(2005) att 

beskrivning av produkter stämde överens med den faktiska produkten och fyllde den 

funktion som utlovats samt att produkten levererades till kunden som beställt den. Slutligen 
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var det även viktigt för kunden att betalningsinrättningen skulle vara lättsam, laglig och 

säker för att det skulle skapa tillit hos kunden.  

Vid denna tid fanns också en strävan att ligga högt på sökmotorernas lista för att det var 

en chans att verkligen synas. Detta var det viktigaste sättet att marknadsföra sig på och för att 

verkligen kunna vara med och slåss om kunderna handlade det om att ligga bland det tio 

första träffarna på sökningen (Hansen, 2005).  Genom skiftet från webb 1.0 till 2.0 har stora 

förändringar skett inom e-handel. Bland annat finns nu nya möjligheter för marknadsföring, 

kommunikation och relationsuppbyggnad genom nya möjligheter till interaktion mellan 

företag och kund samt att företagen kan välja att synas på sidor där sina kunder finns 

(Carlsson, 2009). 

5.3 Tillitsskapande strategier från år 2007 och framåt 
Webb 2.0 handlar om att användarna erbjuds att själva kunna vara med och påverka 

hemsidors information och innehåll samt kan samspela med andra på ett sätt som tidigare 

inte varit möjligt. Detta har lett till att företag kan vinna enormt mycket om de nyttjar de 

resurser som finns då nöjda kunder idag är viktigare än vad det någonsin har varit. Carlsson 

(2009) menar att digitala platser snabbt sprider goda omdömen om företag men också att 

omvända omdömen har fallenheten att faktiskt vinna utbredning ännu snabbare. Vidare tar 

Carlsson (2009) även upp faktorer som gör att människor börjar prata om ett varumärke och 

nämner att framförallt rätt val av tidpunkt, väcka intresse samt den kanske allra viktigaste 

nämnaren, nämligen mod. Här handlar det att man ska ha mod att ta risker och göra fel för 

att sedan kunna ändra, experimentera, göra om och göra rätt. Nedan följer en lista på fyra 

komponenter som enligt tidigare undersökningar är viktiga strategier för tillitsskapande vid 

e-handel utifrån dagens förutsättningar. 

5.3.1 Säker betalning 
I och med att det är större risker med betalningar på nätet och mindre risker att åka fast för 

stölder via nätet än vid vanliga stölder, krävs det att företaget upprätthåller förtroende hos 

kunderna för att minska oro (Laudon & Traver, 2011). Om en försäljare har en 

säkerhetspolicy eller använder sig av en tredje part likt PayPal, kommer det att öka 

förtroendet hos kunden då det är en oberoende mellanhand som ger intrycket av att 

informationen man som kund uppger är i trygga händer (Vossen & Hagemann, 2007). PayPal 

är den mest populära tredjeparten vid betalning och är ett alternativ till betalning via kort på 

nätet (Laudon & Traver, 2011).  

5.3.2 Interaktion med kunder 
Om företaget för en dialog med sina kunder byggs bilden av ett ärligt, kompetent och 

förutsägbart företag upp och förutsättningarna för att kunden kommer att välja att lita på 

företaget ökar. Vossen och Hagemann (2007) menar att en support är viktig för då det skapar 

en trygghet under köpprocessen som kunder kan ställa frågor till om problem skulle uppstå. 

Möjligheter till interaktion med kunder gör att företagen få höra bland annat synpunkter, 

önskemål och denna konversation bygger även den upp relationer som skapar förtroende 

(Carlsson, 2009). Både positiv och negativ feedback om hur företagets produkter uppfattas 

menar Nyberg (2012) även är till stor nytta för företagets tjänste- och produktutveckling.  
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5.3.3 Mun till mun 
Genom att bygga upp ett gott rykte i sin kundkrets ökar inte bara försäljning, utan även 

förtroendet hos kunderna ökar genom oberoende aktörers utlåtanden och åsikter (Vossen & 

Hagemann, 2007). Människor känner ofta tillit till vänner och bekanta och lyssnar gärna till 

vad dessa har att säga. Detta fenomen, att sprida ordet mellan människor, kallas för word of 

mouth, eller mun till mun som det heter på svenska, och handlar om att få människor att 

prata om företaget eller varor för att på så sätt sprida omdömen om dessa (Carlsson 2009). 

Personer som är vänner på sociala nätverk är ofta vänner i den vanliga världen med, och på 

så sätt är både världen på nätet och världen utanför nätet sammanlänkade och 

ryktesspridningen kan ta fart på båda platser (Laudon & Traver, 2011). 

5.3.3 Ambassadörer och länkar från andra sajter 
Vissa företag använder sig av så kallade ambassadörer som bland annat kan länka produkter 

till företaget och fungera som en mellanhand mellan företag och kund. Detta skapar också 

trygghet för kunderna då denna gör att det finns en riktig person som fungerar som ett 

ansikte för företaget. Detta kan ge kunderna ett större förtroende för företaget då det genom 

ambassadören kommer närmre företaget och ser att någon annan rekommenderar dem 

(Carlsson, 2009). om det finns en trovärdighet i det ambassadören skriver eller säger 

kommer dessa goda omdömen och rekommendationer spridas vidare (Nyberg, 2012). 

 En tydlig trend som vi kan se är att företag idag använder sig av digitala platser för att nå 

ut till sina kunder och genom de möjligheter som dessa fört med sig lyckas skapa tillit och 

etablera relationer till sina målgrupper. Då ett stort antal människor idag finns registrerade 

på någon form av digital plats kan företagen direkt nå ut till potentiella kunder på ytterligare 

sätt än vad som har varit möjligt tidigare samt välja målgrupper att direkt kunna rikta sig 

mot. Möjligheterna till tvåvägskommunikation som även utomstående kan ta del av ökar 

transparensen vilket både gör företagets ryktesspridning mer sårbar men samtidigt visar på 

företagets tillförlitlighet och välvilja då feedback, kritik och beröm kan kommuniceras öppet i 

de medier företag valt att etablera sig på (Carlsson, 2009). Vi kommer i kommande 

observationsstudie att analysera Långt Hår AB:s aktiviteter på deras hemsida och de sociala 

medierna där de är aktiva för att se vad dessa aktiviteter bidrar med och hur företagen 

använder dessa för att skapa tillit hos sina kunder. Analysen av aktiviteterna kommer vi 

strukturera utifrån de tillitsskapande strategierna från 2007 och framåt som har presenterats 

i denna del, som kommer utgöra vårt raster resten av denna studie. 

  



 

 19 

6. Långt Hår AB:s nätnärvaro 
Denna observationsstudie är steg 2 av 3 i vår metod. Observationsstudien är i sin tur 

uppdelad i två delar där vi i första delen granskar Långt Hår AB:s användande av digitala 

platser för att sedan i andra delen analysera nätnärvaron genom vårt raster. 

6.1 Analys 1: Långt Hår AB:s användande av digitala platser 
Varje ny beskrivning av Långt Hår AB:s nätnärvaro kommer inledas med en beskrivning av 

den digitala plats som behandlas, därefter följer en redogörelse för hur Långt Hår AB:s 

nyttjar denna. Vår observationsstudie visar att Långt Hår AB finns idag på sin hemsida, 

bloggar, Facebook, Instagram, Twitter och Youtube och denna nätnärvaro utger även 

strukturen för första delen i vår observationsstudie. 

6.1.1 Hemsidan 
”Hemsida, ingångssida, startsida, i datorsammanhang vanligen startpunkt eller förstasida 
för en persons eller organisations webbsidor. I allmänhet är hemsidan ett grafiskt utformat 
dokument som utgör ansiktet utåt mot Internet. Från hemsidan utgår oftast länkar till 
andra sidor eller tjänster som man vill fästa besökarens uppmärksamhet på. Termen 
hemsida används också, mindre lämpligt, synonymt med webbplats.” (NE, 2013) 

  

Långt Hår AB:s hemsida fungerar både som en slags informationssida där de förklarar vilka 

de är, vad de gör och vad de har för målsättningar med sin verksamhet, och även som en 

webbshop för företaget. Här går det att läsa om bland annat företaget, deras produkter samt 

deras villkor och garantier man som kund har att luta sig mot. I webbshopen finns tydliga 

bilder, priser, instruktionsfilmer på hur man använder produkterna. Varje produkt i shopen 

har även ett kommentarsfält där kunder öppet kan ställa frågor till företaget men även 

interagera med andra kunder och ge omdömen. På hemsidan tydliggörs även Långt Hår AB:s 

synlighet genom möjligheten att klicka sig vidare till andra digitala platser som de också 

finns representerade på. 

6.1.2 Bloggar 
Ordet blogg är en typ av digital dagbok eller publiceringsplattform på nätet. En blogg går på 

många sätt att likna med en hemsida då man bland annat når bloggen via en webbläsare. 

Vissa påstår att den första bloggen uppstod redan 1993 men generellt sett brukar man säga 

att bloggar blev populära och fick sitt genombrott 1999 (Frankel, 2005). Det finns en mängd 

olika plattformar att skapa sin blogg på och att inneha en blogg är oftast gratis och de är upp 

till ägaren av bloggen vad denna vill publicera eller dela med sig av. Enligt Internetstatistik 

(2012) läser en femtedel av nätanvändarna i Sverige någon form av blogg varje dag och bland 

de yngre åldrarna är det ännu vanligare (Findahl, 2009). Genom att visa på ett verkligt 

exempel på bloggens makt att nå ut till människor så har den svenska bloggerskan Kenza 

Zouiten runt 170 000 unika besökare varje dag (Kenzas, 2012). 

Bloggfenomenet har uppmärksammats och börjat användas av företag där bloggen blir ett 

nytt kommunikationsmedel att nå ut till både anställda och kunder (Hast & Ossiansson, 

2008). Detta har även Långt Hår AB insett och både bloggar själva samt finns synliga på 
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andras bloggar. De syns frekvent på andras bloggar men uppdaterar sin egen mer sällan. På 

sin egen blogg skriver de att sidan är tänkt att ge kunderna en inblick i hur det går till bakom 

kulisserna och Långt Hår AB hänvisar även till hemsidan. 

6.1.3 Facebook 
Sedan nätets intåg i många hem har vårat sätt att leva och kommunicera med andra 

förändrats där diskussioner, informationsutbyte och kommunikation inte längre har några 

gränser (Hast & Ossiansson, 2008). Till dessa kommunikationshjälpmedel finns 

Facebook.com som till en början var ett nätverk för studenter som studerade på Harvard. 

Detta nya nätverk expanderade otroligt snabbt och om Facebook skulle vara ett land skulle 

det vara det tredje största i världen strax efter Indien och Kina (Zarella & Zarella, 2011) Att 

ha ett Facebookkonto är kostnadsfritt och som användare av Facebook har man en så kallad 

profil som är en form av en presentation av dig som person och innehåller vanligtvis 

information om arbete, utbildning, intressen och inte sällan en bild på innehavaren av 

profilen.  Denna profil blir användarens eller företagets ansikte utåt och det är genom denna 

som användaren delar och upprätthåller kontakten med sin vänskapskrets.  

Enligt Internetstatistik (2012) har 64 procent av svenskarna en användare på Facebook 

och webbsidan är även den populäraste hemsidan för sociala medier världen över 

(Getupdated, 2012). 

Långt Hår AB finns registrerade på Facebook och har i dagsläget (maj 2013) över 26 000 

följare. Detta innebär att dessa personer ser när företaget uppdaterar eller skriver någonting 

på sin sida. Långt Hår AB är aktiva på deras Facebook och uppdaterar ungefär en gång per 

dag, vilket innehåller bland annat bilder, erbjudanden samt videoklipp. Här förs många 

dialoger öppet mellan kunder och företag. Här kan kunderna ställa frågor, ge kritik och 

beröm, men även interagera med andra kunder. 

6.1.4 Instagram 
En populär mobilapplikation som också kommit att bli ett användbart och framgångsrikt 

hjälpmedel för företag att nå ut till kunder är den applikation som heter Instagram. 

Instagram tillåter användare att ta en bild med sin telefon, lägga på ett filter för att producera 

en mer artistisk prägel på bilden för att sedan publicera och dela bilden på det sociala mediet. 

Bilderna som läggs upp kan man länka vidare till andra användare eller sökord genom så 

kallade hashtags3. Instagram hävdar att mediet lockade en miljon användare inom två 

månader efter att det släppts i oktober 2010, och att dessa siffror uppgick till sju miljoner i 

augusti 2011 (Hearst, 2011). 

I januari 2013 gick Instagram ut med att applikationen används av över 90 miljoner 

människor varje månad och att tjänsten ständigt ökar i antal aktiva användare (Byttner, 

2013). 

Genom Instagram visar Långt Hår AB sina nya produkter, erbjuder rabatter samt ger 

läsarna en möjlighet att se vad som sker inne på företaget och hos de anställda. Långt Hår AB 

har omkring 11 000 följare som direkt kan se bilderna som företaget publicerar. Kunder 

                                                
3 En hashtag är en symbol som används på vissa digitala platser och är detta tecken #. 
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kommenterar Långt Hår AB:s bilder men lägger också upp egna bilder på sina egna konton 

där företagets produkter visas och finns taggade. 

6.1.5 Twitter 
Twitter är ett så kallat informationsnätverk där man som användare kan ta del av bland 

annat nyheter, information och tankar från både privatpersoner, kända personer samt 

företag. Här kan man välja att följa de personer eller företag man finner intressanta och det 

som skrivs, som kallas för tweets, får inte överstiga 140 tecken (Twitter, 2013). Du behöver 

själv inte vara aktiv och skriva tweets, utan har man gjort en användare kan man välja att 

bara följa andra genom text, bilder och filmer. Twitter grundades i USA men används av 

människor från nästan alla världens hörn och tjänsten finns idag tillgänglig på mer än 20 

olika språk. Twitter släpptes i juni 2006 och 2011, fem år senare, hade tjänsten 200 miljoner 

användare (Thoresson, 2011).  

 Tjänsten används av Långt Hår AB och genom denna digitala plats når företaget i realtid 

ut till bland annat kunder, samarbetspartners samt framtida potentiella kunder. Långt Hår 

AB uppdaterar nästan varje dag och ibland flera gånger om dagen och ungefär 170 personer 

följer företagets aktiviteter på Twitter. 

6.1.6 Youtube 
Youtube är en populär samlingsplats där de med en registrerad användare kan ladda upp 

filmer och filmklipp och låta andra kan ta del av dessa. Idag besöker över 1 miljard unika 

besökare hemsidan varje månad och varje minut laddas 72 timmar film upp (Youtube, 2013). 

Sajten öppnar även upp för kommunikation då det finns möjlighet till att gilla, kommentera 

och dela filmklipp på andra digitala platser. 

Tjänsten används inte bara av privatpersoner utan fler och fler företag och där även Långt 

Hår AB, börjar se fördelarna med att nå ut till sina kunder genom bland annat visning av 

reklamfilmer, information om företaget, produktbeskrivningar, instruktionsfilmer med mera. 

I dagsläge (maj 2013) följer 356 personer företaget på Youtube. 
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6.2 Analys 2: Nätnärvon sett genom rastret 
I den andra och sista delen i observationsstudien av Långt Hår AB:s nätnärvaro ser vi på 

deras aktiviteter genom rastret vi skapade vid vår litteraturstudie som var vårt första steg i 

metoden. Rastret behandlar, som tidigare nämnts, följande komponenter som är betydande 

för företag när det handlar om att skapa tillit till sina kunder (för en djupare beskrivning av 

dessa, se kapitel 5.3 Tillitsskapande strategier från år 2007 och framåt): 

  

●    Säker betalning 

●    Interaktion med kunder 

●    Mun till mun 

●    Ambassadörer och länkar från andra sajter 

6.2.1 Säker betalning 
På hemsidan kan man se att Långt Hår AB är godkänd medlem i Frisörföretagarna vilket är 

en utmärkelse som visar på professionalitet och garanterar att det är en trygg och säker 

leverantör av löshår. De har även certifieringen trygg e-handel som innebär att kunderna ska 

kunna känna sig trygga vid köp från denna webbshop. Långt Hår AB är tydliga med att visa 

vad som gäller vid handel av deras produkter på hemsidan och har valt att göra en egen del 

för just detta avsnitt på hemsidan som de kallar för kundtjänst och service där det går att läsa 

om deras betalnings- och leveransvillkor och här står det tydligt beskrivet hur de jobbar och 

vilka deras samarbetsparters är. 

Företaget visar här upp vilka samarbeten de har med olika typer av säkra 

betalningssystem så som bland annat Verified by visa, som visar på att säker betalning ska 

ske när man betalar via bankkort eller bankdosa på deras webbshop (VISA, 2013). De är 

också tydliga med att visa vilka typer av garantier de erbjuder sina kunder och vad dessa 

innebär och betyder. Här finns också instruktioner hur man ska gå tillväga om man skulle 

behöva returnera eller byta en vara samt att de här även väljer att lyfta fram och förklara 

kundtjänsten och den hjälp som finns att tillgå där. 

6.2.2 Interaktion med kunder 
Överlag, bland de använda digitala platserna, kan man se att Långt Hår AB använder sig 

mycket av interaktion och att mycket fokus ligger på att de ska vara kontaktbara och att det 

ständigt ska finnas uppdaterad information om både företaget och dess produkter. Dessa 

platser blir inte bara en kanal för företaget att kommunicera med sina kunder utan också ett 

slags stöd och hjälp mellan olika kunder. Här kan kunderna dela åsikter om företaget och på 

så sätt få en uppfattning om de är pålitliga eller inte. Långt Hår AB lägger även stor vikt vid 

kommunikation och för ständigt en dialog med kunder samt potentiella kunder via flera 

digitala platser och ger intrycket av att snabbt kunna svara på frågor och önskemål hos sin 

kundkrets. Detta syns tydligt på Facebook där ständigt öppna konversationer och integration 

mellan företag och kunder sker samt även konversationer mellan kunder och kunder. Här 

finns utrymme att ställa frågor och se nyheter från företaget samt att det här sker en öppen 

dialog mellan företag och kunder. 

Något som företaget också gör är att de på hemsidan är öppna när det kommer till de 

anställdas olika ansvarsområden och visar vad olika personers uppgifter inom företaget är. 
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Personalen är tydligt beskriven med bilder och namn och vilken uppgift samt roll varje 

enskild person har så att när interaktion sker, via bland annat svar på frågor, svaras med 

namn för att företaget ska uppfattas som personligt. 

Vi kan även se tecken på att ständig interaktion uppskattas och används av kunderna.  

Allra tydligast anser vi är Instagram, där många väljer att publicera bilder som de hänvisar 

till företaget genom att både genom så kallad taggning (#), där man gör bilden sökbar, samt 

att kunder direkt kan länka till Långt Hår AB genom ett @-tecken följt av företagets namn. 

Genom dessa två kan andra kunder finna dessa bilder och se direkt var produkten kommer i 

från samt få en diskussion med andra kunder. På Instagram består bilderna till största del av 

foton på kunder som fått hjälp med insättning av löshår. Detta blir även som en form av 

avlastning för företaget då kunderna kan hjälpa andra kunder att svara på funderingar och på 

så sätt få stöd från varandra utan att företaget är direkt inblandat. På Instagram uppdaterar 

företaget ofta, vilket även gäller Twitter och i dagsläget skulle man kunna säga att det i 

genomsnitt sker ungefär ett inlägg per dag. Kommunikationen som sker på dessa två, är allt i 

från erbjudanden, uppdateringar om nyheter. På företagets Twitter finns ännu inte många 

följare till företaget och man kan se att företaget uppdaterar ofta men att det inte sker mycket 

diskussion mellan följarna och företaget utan att företaget är mer aktivt än följarna. 

Det är inte bara på andras bloggar företaget är synligt på, utan även på deras företagsblogg 

där de publicerar bilder och texter för att hålla kunderna uppdaterade om vad som sker för 

tillfället. Dock är företaget inte lika aktiva på denna kanal som många av de andra då 

uppdateringar sker väldigt sällan. Långt Hår AB motiverar havandet av bloggen som en 

chans för läsarna och kunderna att komma bakom kulisserna på företaget och på så sätt 

komma ännu närmre företaget och de som arbetar där.  

Youtube är en kanal som också används relativt flitigt av Långt Hår AB där de bland annat 

publicerar instruktionsfilmer för hur insättning av löshår går till och fungerar även som en 

form av nyhetskanal där nya produkter kan visas upp och där kunder kan kommunicera med 

varandra på Långt Hår AB:s kanal. 

6.2.3 Mun till mun 
Långt Hår AB använder sig av några offentliga personer, vilket fungerar som en form av 

mellanled för Långt Hår AB:s produkter då potentiella kunder kan se att dessa offentliga 

personer använder sig av Långt Hår AB:s produkter. Långt Hår AB:s rykte byggs och 

påverkas också av den interaktion och den synbarhet de jobbar med. 

Att finnas tillgängliga och aktiva på flera platser så som sociala medier gör att människor 

uppmärksammar dem, lägger dem på minnet och eventuellt pratar om dem. Genom 

företagets användande av Instagram skapas samtal runt företaget och deras produkter. 

Instagram hjälper på så sätt till med spridningen till kunder. Förutom omdömesspridning via 

mellanled och att de är synliga på olika digitala platser, tillåts läsarna bland annat ta del av 

ett inlägg på Långt Hår AB:s blogg från 2012-10-19 där de redogör för ett projekt där de 

skapat en klänning gjord av hår som skulle auktioneras ut och där intäkterna gick oavkortat 

till Bröstcancerfonden. Satsningar likt dessa kan bidra till att fler potentiella kunder får upp 

ögonen för företaget och spridningar kan nå andra nyhetskanaler där varumärket blir ett 

samtalsämne och fångar konsumenters uppmärksamhet. 
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6.2.4 Ambassadörer och länkar från andra sajter 
Långt Hår AB jobbar i relativt stor utsträckning av så kallade ambassadörer vilket innebär att 

dessa personer använder företagets produkter, skriver om dem, länkar till företaget och på så 

sätt lockar ännu fler kunder till Långt Hår AB och bygger tillit hos kunderna. Dessa personer 

är inte sällan bloggare med stor läsarkrets och möjlighet att nå ut till en stor mängd läsare. 

Företaget nämns också på jämförelsesajter så som bland annat prisjakt.se samt rejta.se, 

vilket vi anser borde driva ännu mer trafik till Långt Hår AB:s hemsida och webbshop då 

jämförelsesajterna länkar till företaget. Detta gör även företaget än mer synligt och blir en 

källa för tänkbara kunder att hämta information om företaget samt se vad andra säger om 

dem. 

  



 

 25 

7. Kundens perspektiv på tillit vid e-handel 
I detta tredje och sista steg i vår metod ska vi nu göra ett perspektivskifte. Vi utför denna 

fokusgrupp för att kunna besvara en av forskningsfrågorna som innefattar att undersöka om 

kundens perspektiv för vad som skapar tillit vid handel från företag som är nätbaserade 

stämmer överens med de data vi samlade in steg 1 och 2 i vår metod. Rubrikerna som följer 

är utformade utifrån det tema som varje frågeställning från fokusgruppträffen belyste. 

Citaten nedan kommer från gruppdiskussionen där varje grupps talesman/taleskvinna fick 

föra sin grupps talan i ämnet. Frågeformuläret som deltagarna grundade sin diskussion finns 

även bifogat i bilaga 1.1. 

7.1 Sociala mediers påverkan på kunden 
Vår observationsstudie visade att Långt Hår AB är starka på de digitala platser där de är 

aktiva på och jobbar med förtroendebyggandet mot kunder på dessa platser. Vi vill nu 

undersöka hur kunderna själva anser att de påverkas, vad som är viktigt för dem och vad de 

själva anser påverkar deras köpbeteende på nätet. Utifrån detta diskussionsämne visade det 

sig att fyra av fem fokusgrupper ansåg att sociala medier har stor påverkan på deras 

köpbeteende. Facebook var ofta återkommande i diskussionen då deltagarna menade att 

vänners rekommendationer eller företagsannonser på sajten påverkade dem. Fyra av fem 

fokusgrupper var övertygade om sociala mediers påverkar deras köpbeteende på nätet: 

  

”Vi i grupp tre tycker att det känns säkrare om varan marknadsförs via sociala 
medier och rekommenderas av folk som man känner och då även på det sättet att 
man kanske även hittar produkter man inte skulle hitta annars. Kanske man köper 
det för att det har blivit rekommenderade av folk man litar på, eller det behöver inte 
just vara folk man litar på utan om många rekommenderar känns det mycket 
tryggare” (Grupp 3). 

  

Även grupp 1 var inne på liknande spår men tryckte på att i vilken grad de sociala medierna 

påverkar deras köpbeteende beror på hur man använder de digitala platserna och var man är 

aktiv. Dessutom gav de exempel på att recensioner var något som samtliga deltagare förlitar 

sig på när det gäller påverkan av köpbeteende: 

  

”Det beror först och främst hur man individuellt använder sociala medier. 
Information/recensioner är något som vi alla förlitar oss på, på internet, och på så 
sätt påverkar vårt köpbeteende” (Grupp 1). 

  

Grupp 2 som inte höll med om att sociala medier påverkade deras köpbeteende i samma grad 

som de andra grupperna, förtydligade att ingen av deltagarna i grupp 2 brukade handla på 

nätet, men att sociala medier, trots allt påverkade till viss del. Dock hävdade de att reklam 

från företag på sociala medier inte skulle påverka lika mycket som om en kompis skulle tipsa 

om en produkt. 
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”Vi är väl inte riktigt inne på samma spår. Till viss del så påverkar det ju. Nu är ju 
inte vår grupp sådär jätteaktiva vid just online-handel, men om det skulle påverka på 
nåt sätt är det väl att man hör att det är nån kompis som tipsar om nåt, att det är på 
den vägen. Vi kände allihopa att om man gillar ett företag på Facebook och då och de 
lägger ut så är det inte lika stor chans att man nappar på det jämför med om man 
skulle få ett tips av en kompis” (Grupp 2). 

  

Trots denna avvikande grupps åsikt var inställningen hos grupperna överlag i just denna 

fråga positiv. Grupperna ansåg att kopplingen mellan sociala medier och e-handel spelade 

stor roll och kunde påverka kunderna i deras besluts- och köpprocesser men där 

privatpersoners tipsande vägde tyngre än företagens egna annonser på de sociala medierna. 

7.2 Här söker kunden produktinformation på nätet 
Genom vår observationsstudie kunde vi kartlägga var Långt Hår AB är aktiva på nätet och var 

man kan läsa om deras produkter. Utifrån denna kunskap ville vi undersöka vilka 

informationskällor kunderna tyr sig till. Det visade sig att fem av fem grupper hävdade att de 

googlar för att få fram information om produkter på nätet.  Att vara sökbar och hamna högt i 

sökmotorer är enligt fokusgrupperna än idag viktiga aspekter för att fånga kunders 

uppmärksamhet. Utöver den populära sökmotorn Google var även forum, 

prisjämförelsesajter, Youtube och andra sociala medier vanligt förekommande i gruppernas 

svar på denna fråga. Grupp 3 svarade exempelvis att: 

  

”Ja, vi kan inte annat än hålla med. Google och Youtube och social medier. Vi skrev 
också att om man specifikt ska söka kläder kanske man går in på specifikt bloggar för 
att hitta vad man söker efter. Eller vill man köpa nåt unikt kanske man kollar 
Pricerunner, Prisjakt, för att de har just recensioner och prisjämförelser” (Grupp 3). 
  

Grupp 4 förtydligade hur man som kund resonerar i valet av informationssökningsalternativ 

beroende på vad man letar efter för produkt och hur insatt man är i var produkterna finns att 

få tag på. De nämnde också Google som alternativ men förtydligade att de i vissa fall 

använder sig av specifika hemsidor som är valda efter den produkt man söker efter. De gav 

exempel på att vid köp av dator eller datortillbehör kan Sweclockers som är specialiserade 

inom just detta kunde vara till stor hjälp; 

  

”Vi är inne på ungefär samma spår. Känner man till en dedikerad hemsida så kanske 
man går in på den, vill man kolla datorer kanske man går till Sweclockers, annars 
kanske man googlar istället” (Grupp 4). 

 
 Grupperna var eniga om Googles stora inverkan på kundernas val av företag, då höga 

sökträffar i sökmotorn skapar något form av trygghet. Utöver Google var även andra ovan 

nämnda informationsinhämtningsalternativ populära.  

Vid nästa fråga närmade vi oss studiens frågeställningar ytterligare med en fråga rörande 

handel från ett nätbaserat företag som deltagarna inte kände till sen tidigare och vad som 
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skapar tillit för kunden i en sådan situation. Långt Hår AB startade sin verksamhet från 

grunden på nätet och har under dessa år lyckats bygga upp ett förtroendestarkt varumärke i 

detaljhandeln och då specifikt inom löshår. Därför var den kommande frågan av stort 

intresse för oss. 

7.3 Tillit vid handel från okänd nätbutik 
Vi formulerade frågan på följande vis: vad är viktigt för er när ni handlar från en nätbaserad 

butik ni inte tidigare har handlat från? Vad skapar förtroende? Det visade sig att fem av fem 

grupper hävdade att säkra betalningsmöjligheter var av stor vikt när de besöker en sida de 

inte handlat från tidigare. Även fyra av fem grupper meddelade att designen också hade stor 

betydelse för beslutsfattandet om webbshopen kändes tillförlitlig eller inte. Hemsidan skulle 

enligt grupperna tilltala kunden, den skulle ge ett professionellt intryck samt vara lätt att 

navigera på. Grupp 3 förklarade detta på följande vis: 

  

”Sidan ska tilltala oss rent designmässigt och det ska vara lätt att navigera. Man 
kollar ju även upp recensioner av andra källor och om de har fått positiv feedback. Vi 
tycker att det verkar mer seriöst om det kopplat till några sociala nätverk så som 
Facebook, Twitter eller vad som helst. Positiv feedback från andra” (Grupp 3). 
  

Grupp 1 instämde med grupp 3 och pratade om vikten av hemsidors design och höll med om 

att utseendet var viktigt när de besöker en nätbaserad butik. De gav även ett konkret exempel 

för att visualisera vikten av bra design: 

  

”Går att jämföra med en fysisk butik ifall den ser ut som skit går man inte in och 
handlar där” (Grupp 1). 
  

Grupp 4 nämnde också designen och gav även exempel på hur Verified by Visa var en 

betalningsmetod som uppfattades som säker. Gruppen hävdade också att andra kunders 

omdömen och andra kommunikationsmöjligheter i form av support som ansågs vara viktiga 

aspekter för att man skulle våga handla från en sida man inte tidigare besökt: 
 

”Vi i grupp 4 kände också att utseendet är väldigt viktigt så det inte bara är 
ihopslaffsat. Till exempel Verified by Visa; det ska vara betalningsmetoder man 
känner igen, inte nåt skumt. Man ska också kunna ta kontakt med nån form av 
support, och om man ser feedback från andra så att man ser att det funkar bra.” 
(Grupp 4). 

  

Som både grupp 3 och 4 nämnde var även feedback från vad andra tycker om hemsidan och 

andra mediers utlåtande om sidan viktiga aspekter för att skapa tillit för företagets webbshop 

om man inte haft kännedom om sajten sen tidigare. Grupp 1 var även de inne på samma spår 

gällande vikten av andras åsikter och rykten om sajten och förklarade att om någon skriver 

om ett företag i ett forum och förklarar att köpprocessen hos det aktuella företaget gick bra så 

skapar det förtroende. 
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Av svaren att döma kunde vi konstatera att deltagarna var inne på liknande spår då 

design, tydliga köpprocesser, omdömen från andra kunder och bra kommunikation mellan 

företag och kund är viktiga komponenter kunderna letar efter när de besöker en sida för 

första gången. 

7.4 Kundens användning av sociala medier 
Genom vår tidigare observationsstudie kunde vi konstatera att Långt Hår AB var aktiv på fem 

sociala medier i dagsläget där engagemangen är av olika grad. Företagets val av sociala 

medier gjorde en fråga om deltagarnas användning av sociala medier intressant för oss då 

den skapar möjligheter att jämföra vilka sociala medier som fokusgrupperna använder med 

Långt Hår AB:s spridning på dessa.  

Fokusgruppernas resultat i denna fråga gav ett svar som visade att alla fem grupper 

använde sig av Facebook. Fyra av fem grupper använde olika typer av forum och även 

Twitter. Instagram, bloggar och Youtube nämndes hos tre av fem grupper vid redovisningen 

av svaren, och utöver dessa resultat nämndes även tre andra sociala medier en gång vardera 

under diskussionen. Dessa var Pinterest, Vine och Reddit. 

Utifrån ovanstående svar på frågan visade det sig att de sociala medier Långt Hår AB 

använder sig av (Facebook, Instagram, Bloggar, Twitter och Youtube) fick alla högt 

användarresultat hos fokusgrupperna. Utöver dessa fem sociala medier nämndes ytterligare 

tre sociala medier (Vine, Pinterest och Reddit) som företaget ännu inte börjat använda sig av. 

Slutligen valde vi att diskutera framtiden, vad kunderna själva hade för förväntningar på 

hur företag kommer jobba med sociala medier och hur de kommer jobba med att nå ut till 

sina kunder. Detta för att få ett kundperspektiv på framtida förväntningar och jämföra detta 

med hur Långt Hår AB arbetar i dagsläget och bädda för en diskussion om kommande 

utveckling och förväntningar. 

7.5 Företag och sociala medier i framtiden 
Vi bad fokusgrupperna diskutera hur företag kommer använda sig av sociala medier i 

framtiden och var de i sådana fall kommer synas. Även om det är svårt att sia om hur IT 

kommer användas i framtiden, bad vi dem ändå spekulera i vad de ansåg vara möjliga 

lösningar och vad de själva skulle uppskatta. Fem av fem grupper var eniga om att 

användandet av sociala medier i syfte att nå ut till sina kunder kommer att fortsätta vara 

aktuellt och även öka. Grupp 5 förklarar: 

  

”Ja, vi tror att fler företag kommer hitta ut på sociala medier, främst Facebook” 
(Grupp 5). 

  

Grupp 2 instämde att företag i en allt större utsträckning kommer att använda sociala medier 

men pratar mer specifikt om Facebook och hur det kan komma att utvecklas. De påpekade 

även hur viktigt det är att företag är aktiva på de platser de väljer att vara registrerade på och 

att de använder dessa i så stor utsträckning som det är möjligt, för att inte irritera kunder. 

Gruppens talesperson förklarade detta på följande vis; 
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”Vi tror att Facebook just och onlinebiten kommer fortsätta vara stor, och skillnaden 
är väl att fler företag kommer anamma det på allvar. För det är många som till 
exempel Umeå kommun som har gjort en sida som man kan lika4, men de har 
ingenting där. Företag kommer ta det på mer allvar, att de gör sin sida och verkligen 
använder den som en kanal för att nå ut till folk istället för att bara vara där och 
irritera” (Grupp 2).  

  

Fokusgrupperna menade att företag måste satsa på de kanaler de väljer att etablera sig på för 

att inte framkalla irritation eller andra negativa känslor hos användarna av det sociala 

mediet. Det var även grupp 3 inne på och tryckte på vikten av att företag uppdaterar och 

verkligen visar vilka de är och nämnde att de tror att företag kommer bli mer seriösa i sitt 

användande av bland annat sin egen hemsida. De trodde också att företagen kommer att vara 

mer uppdaterade och förklarar det som; 

 

”De kommer att synas där de väljer att synas” (Grupp 3). 
  

Talespersonen för grupp 3 fortsatte sedan att prata om framtiden och hur företag kan tänkas 

resonera kring företags sätt att nå ut till sina kunder och ger ytterligare exempel på 

nytänkande i att engagera kunderna på webben och tyckte detta vara ett smart drag av 

läskedrycksföretaget: 

  

”Vi tänker även på Coca-Cola-kampanjen med olika förnamn på flaskorna, där man 
kan beställa sitt namn. Folk tycker det är jättekul och spännande och tar kort på sina 
flaskor och lägger ut på Facebook och Twitter. Gratisreklam för Coca-Cola- det är ju 
jättesmart! De använder kunderna som gratis reklampelare i princip. Det kommer vi 
se mer av i framtiden” (Grupp 3). 

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fokusgrupperna var eniga i den sista frågan och 

argumenterade för hur sociala medier var den rätta vägen för företag att gå, både i dagsläget 

och om man blickar framåt. Men det krävs att företagen verkligen engagerar sig i de kanaler 

de väljer att etablera sig på då det annars kan få negativ respons från kunderna. Deltagarna 

ansåg att framtidsfunderingarna var intressanta att genomföra och gav oss spännande förslag 

på vad de menade är lyckade kampanjer och idéer som visar på hur företag kan jobba med 

interaktion med kunder för att sprida gott rykte. 

  

                                                
4 likea = gilla (författarens översättning) 
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8. Diskussion 
I detta kapitel avser vi att förtydliga de samband vi funnit mellan dagens tillitsskapande 

strategier, Långt Hår AB:s aktiviteter på nätet samt kundernas perspektiv på vad som är 

avgörande för dem när de handlar från en nätbaserad butik. Detta gör vi genom att analysera 

och diskutera resultatet av det vi funnit i vår trestegsmetod innehållande litteratursökning, 

observationsstudie och fokusgrupträff. 

8.1  Så arbetar Långt Hår AB idag 
När vi har studerat hur Långt Hår AB jobbar med digitala platser och hur deras beteende ser 

ut på dessa, blev det tydligt för oss att företaget lägger stort fokus på att interagera med sina 

kunder. De kommunicerar med sina kunder på alla de digitala platser de finns registrerade 

på och detta sker frekvent och i stor utsträckning. Detta visar sig vara ett bra strategiskt val 

av företaget då fokusgrupperna ansåg att tilliten till företag ökar ifall de finns tillgängliga i 

sociala medier. Deltagarna nämnde också att genom att företag finns registrerade på sociala 

medier skapas inte bara tillit utan företags seriositet förstärks och helhetsintrycket blir 

bättre.  

Fokusgrupperna diskuterade även hur påverkade de kunde tänkas bli genom att andra 

personer som använt sig av företagets produkter eller tjänster sprider omdömen vidare via 

bland annat sociala medier och menade att detta skapade ett förtroende och gott rykte för 

företaget. Vidare nämndes även att de i största mån litar på sina vänner och bekanta och att 

dessa fungerar som en form av stöttepelare och vägledare när det kommer till val av 

nätbaserade företag, då de helt enkelt får höra att andra har fått hem varor från företaget som 

de är nöjda med. McKnight och Chervany (2001-2002) beskriver detta fenomen, att lita på 

andra människor, som något som är närmast psykologiskt förankrat hos människor. Vi har 

helt enkelt en fallenhet att i stor utsträckning, lita på andra. 

Långt Hår AB använder sig, som tidigare nämnts, av ambassadörer och dessa kan 

jämföras med vännerna som fokusgruppsdeltagarna pratade om, då vi anser att många har 

ett slags förhållande till bland annat bloggare och därför litar på dem och deras omdöme när 

det kommer till företag och produkter. Carlsson (2009) nämner att när ett företag lyckas få 

ambassadörer som visar upp deras varumärke och sprider goda omdömen har företaget 

lyckats komma långt genom att företagets synlighet ökar och kunder börjar prata om 

varumärket. Finns det en trovärdighet i det som sägs eller skrivs sprids dessa goda omdömen 

(Nyberg, 2012) och fokusgrupp tre håller med i detta och nämner att det vid köp av bland 

annat kläder kan vara till stor hjälp att se vad bloggare länkar och rekommenderar. Detta 

betyder att bloggar har makt att påverka sina läsare och att läsarna får mer tillit till de 

produkter eller företag de skriver om. Detta har Långt Hår AB uppfattat och är därför väl 

utbredda på bloggosfären med både egen blogg samt ambassadörer på andras bloggar och 

nyttjar denna tillitsskapande strategi på ett bra sätt.  

Fokusgrupperna förklarade att det inte alltid behövde vara någon man känner som skapar 

förtroende för ett företag, utan att det lika gärna kan vara omdömen och kommentarer från 

andra människor, som de sedan tidigare inte har någon anknytning till. Detta kan bland 

annat handla om rekommendationer eller kommentarer på forum och omdömessajter. 
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När deltagarna söker efter information om återförsäljare av en specifik produkt söker de på 

olika forum för att se om företagen finns omnämnda där. Detta tolkar vi som att 

uppbyggnaden av gott rykte är viktigt för kunder, inte minst nya kunder, för att dessa ska 

våga handla från en ny nätbutik som de tidigare inte köpt i från. Om forum väger tungt för 

kunderna gäller det att företaget redan för början ser till att få goda omdömen och 

upprätthålla kommunikation med sina kunder för att undvika- och rätta till fel om det skulle 

uppstå problem med till exempel varor och leveranser. Carlsson (2009) pratar detta och 

nämner just att när en oberoende part pratar om ett företag, påverkas tänkbara kunder och 

väljer att lyssna på denne.  

Långt Hår AB är tydliga med att visa vad som gäller vid handel av deras varor på 

hemsidan och har valt att göra tillägna en egen del för just detta avsnitt på hemsidan. Detta 

anser vi bidrar till att skapa ett mer professionellt intryck av företaget då de tydligt kan 

presentera sina villkor och garantier. Denna tydlighet anser vi också skapar tillit för 

kunderna då det är lätt att uppfatta vilka förutsättningar som finns på just denna webbshop. 

Långt Hår AB väljer även att presentera vilka deras samarbetspartners är redan på 

förstasidan. Detta kan därigenom skapa en slags tilltro i ett tidigt stadie. Enligt det som 

McKnight & Chervany (2001-2002) kallar för institutionbaserad tillit, tenderar kunder att i 

stor mån tro att företag faktiskt har gynnsamma regler och bestämmelser samt att om något 

skulle gå fel med till exempel betalning eller leverans så finns det alltid lagar eller regler som 

hjälper till att ställa det till rätta igen. Väljer då företag att tydligt visa vilka regler som finns, 

anser vi att det stärker känslan av tillit.  Detta är även något som fokusgrupperna diskuterade 

kring och de nämnde även att det är viktigt att det på hemsidan står skrivet vilka regler som 

gäller för bland annat returnering av varor för att man som kund ska våga handla från ett 

företag för första gången. Detta stämmer bra överens med dagens strategier som hävdar att 

tillit skapas och behålls om företaget utger sig för att inneha en trygg säkerhetspolicy med 

säker betalning (Vossen & Hagemann, 2007).  

Vi kunde genom vår observationsstudie se att det skiljer sig i vilket utsträckning Långt 

Hår AB:s kunder är aktiva på de digitala platser där företaget finns. Företaget har flest följare 

på Instagram och Facebook med 11000 respektive 26000 följare medan det minsta 

följarantalet finns på Twitter med 170 personer. Varför är då Långt Hår AB:s kunder är mer 

aktiva på till exempel Instagram än Twitter? 

Möjliga förklaringar till detta kan vara att deras produkter lämpar sig bättre att delas som 

bild på en ren bilddelningssajt eller att det är mer vanligt bland deras målgrupp att ha ett 

aktivt Instagramkonto än ett Twitterkonto. Kanske är det så att Instagram är perfekt lämpat 

för just dessa produkter då potentiella kunder kan se hur det ser ut på andra kunder och se 

hur många som gillat och kommenterat produkten och att detta då skapar någon form av 

förtroende för företaget. Det som vi har sett är att Långt Hår AB väljer att länka till sin blogg, 

Facebook, Instagram samt Youtube från sin hemsida men att de inte länkar till sitt 

Twitterkonto. Detta skulle kunna vara en orsak till att följarantalet är avsevärt mycket 

mindre där, då deras konsumenter kanske helt enkelt inte vet att de finns på Twitter.  

Just att synas och vara tillgängliga anser vi värdesätts för att företaget då har en form av 

transparens och låter kunderna se vilka människorna bakom företaget är. Detta skapar i sin 

tur en form av relation till företaget och en känsla av tilltro till varumärket uppstår. Detta är 
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Långt Hår AB väldigt duktiga på och svarar som tidigare nämnt ofta kunder med sina 

personliga namn när frågor ställs samt att det på hemsidan presenteras vilka som jobbar för 

företaget, vilka uppgifter dessa har samt varje enskild persons mailadress finns angivet och 

att man på så sätt kan kontakta en specifik person direkt. 

Långt Hår AB har lyckats att rikta produkten till personer i den målgrupp som använder 

sig av samma kanaler som företaget är etablerat på och eftersom en stor del av 

förtroendeuppbyggande handlar om att lyckas sprida ett gott rykte och vi kan konstatera att 

de nyttjat kanalerna på rätt sätt. Enligt resultatet från fokusgrupperna visade sig att de 

digitala platser som Långt Hår AB använder aktivt idag, även är populära digitala platser ur 

ett kundperspektiv. Att vara synliga och finnas på samma platser som sina kunder kan vi 

därför konstatera att de lyckas bra med. Detta diskuterar även fokusgrupp 3 som hävdar att 

de söker via sociala medier för att skapa en uppfattning om företag, därför är det viktigt att 

de finns representerade på dessa. Samtidigt som det är bra att företaget syns och blir 

omtalade är det viktigt att komma ihåg att dåliga omdömen sprids snabbt och ibland även 

snabbare än goda recensioner. 

8.2 Långt Hår AB:s utvecklingsmöjligheter 
Denna uppsats har inte bara gett oss ny kunskap om e-handel och tillitsskapande utan 

även hjälpt oss att förstå vikten av att göra liknande typer av analyser som vi gjort. Företag 

som idag satsar på den virtuella marknaden kan möta många utmaningar. Inte minst 

utmaningen att ständigt vara synliga och att finnas där kunderna finns för att vara 

tillgängliga. Den typ av studie som vi har gjort, är därför något som vi anser att nätbaserade 

företag bör införa som rutin. Detta för att ofta få en jämförelse på om företaget jobbar på det 

sätt som kunderna vill att de ska göra samt för att ständigt få återkoppling om hur nätet och 

allt som det innefattar utvecklas. För det är just dessa typer av utmaningar som vi anser att 

Långt Hår AB ständigt måste hantera. Både tidigare forskning och resultatet av våra 

fokusgrupper visar att Långt Hår AB arbetar på ett välfungerande sätt just nu. Men hur ska 

företaget i framtiden arbeta för att fortfarande behålla sin ledande roll och fortsätta göra rätt 

och fortsätta vara framgångsrika?  

Vi anser att Långt Hår AB har stora möjligheter att utöka kundkretsen genom att ta sig an 

nya digitala platser för att på så sätt tilltala en större grupp av människor. Vi anser att om 

företag är duktiga på att bemästra den begränsning som finns på en del digitala platser, till 

exempel Twitter med sin begränsning på 140 ord, kan de göra succé och bli sedda. Speciellt 

om företag är snabba och börjar använda de nya sociala medierna i rätt tid. 

När fokusgrupperna diskuterade vad de trodde om företags framtida satsningar för att nå 

sina kunder kom det fram att deltagarna trodde att företag i framtiden skulle engagera sig i 

sammanhang som vid första tanke inte var självklart kopplat till deras varumärke. Långt Hår 

AB har redan idag valt att engagera sig i projekt som inte nödvändigtvis hör till deras 

verksamhet men som breddar deras spridning och fler kan få upp ögonen för deras 

produkter. Långt Hår AB utformade som vi tidigare nämnt en klänning gjord i hår till förmån 

för Bröstcancerfonden och genom satsningar likt denna lyckas de genomföra marknadsföring 

på ett annorlunda och uppmärksammande sätt. Detta är något som även efterfrågades av 

deltagarna i fokusgrupperna när vi diskuterade framtida utvecklingsmöjligheter för företag.  
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I och med att Långt Hår AB etablerat sig och blivit ännu större, har även målgruppen 

ändrats. Från att ha varit mest inriktat mot kvinnor i yngre åldrar finns nu även produkter 

som är anpassat för alla, oavsett ålder och kön. Att nu, genom möjligheterna i webb 2.0, 

kunna nå ännu fler målgrupper ger företaget en mer omfattande bredd och möjligheter att nå 

en större målgrupp.  

Precis som Vossen & Hagemann (2007) förklarar så bäddar nätet för försäljning av fler 

produkter i samma nisch jämfört med om Långt Hår AB istället satsat på att enbart etablera 

sig i fysiska butiker där det funnits logistikproblem som skulle lett till dålig lönsamhet på de 

varor som tar plats och som sällan säljs. The long tail (Vossen & Hagemann, 2007) visar på 

de fördelar e-handel för med sig då man som företag inte behöver begränsa utbudet utan 

kommer istället bli mer attraktiv i de kundkretsar de jobbar mot.  

Vi anser även att det i framtiden kommer behövas en annan typ av kompetens inom 

många nätbaserade företag. Vi tänker oss att det kommer krävas mer teknikkunnig personal 

som är duktiga på att se fördelarna med att hänga med och anpassa företagets utformning 

utifrån de möjligheter som nya typer av IT-artefakter ger. Detta bygger då på att företaget 

väljer att satsa och lägga pengar på ny typ av utrustning. För som utvecklingen ser ut idag så 

sker den väldigt fort och det handlar inte bara om att jobba med rätt strategier att nå ut och 

bygga tillit hos sina kunder, Det handlar även om att använda rätt typ av teknik och teknik 

som fungerar på den utrustning som kunderna använder sig av. Som det ser ut idag har 

Långt Hår AB den kompetens som företaget i dagsläget behöver men i framtiden kan det 

tänkas att de behöver utöka sin personalstyrka med andra typer av arbetsroller som inte 

finns idag. Bland annat då mer teknikinriktad personal och de som är duktiga på att förstå 

samband och hur interaktion sker mellan digitala artefakter och människor.  

Om vi fortsätter att blicka framåt och ser på tänkbara förbättringar för Långt Hår AB:s 

verksamhet skulle det kunna vara att förbättra designen på hemsidan ytterligare för att skapa 

ytterligare känsla av professionalitet. Webbshopen känns enligt oss, en aning ostrukturerad, 

med mycket bilder och information på samma ställe. 

Fokusgrupp 2 nämnde vid diskussionen att det är viktigt att hemsidan är enkel och 

strukturerad och att det går att jämföra med en vanlig butik. Med detta menade de att om en 

fysik butik är rörig uppstår samma känsla där som för en nätbaserad butik- nämligen ett 

amatörmässigt intryck som inte skapar tillit.  

Vi ser redan nu hur företag börjar jobba alltmer med mobila lösningar och att betalning 

ska vara säker och fungera till smartphones och vi anser att det kommer bli mer av detta i 

framtiden. Vi hävdar att fokus kommer ligga på att utveckla bra förutsättningar för mobil e-

handel då de flesta medbringar sin mobil vart de än befinner sig och i större mån än vad de 

har med sig sin laptop. Därför måste även Långt Hår AB jobba med utvecklingen av 

webbshopen så att den blir oberoende av vilken artefakt du väljer att besöka sidan via och på 

så sätt blir mer användarvänlig. 

E-handel är lättillgängligt och det går att beställa varor 24 timmar om dygnet, 7 dagar i 

veckan. I och med bra mobila lösningar anser vi att handel via webbshopar kommer öka 

ytterligare då mobil e-handel gör att tillgängligheten blir ännu större. I framtiden anser vi att 

företag kommer måsta jobba mer aktivt med de nya digitala platserna och inte bara finnas 

där för att det är något nytt, utan verkligen jobba med platsen för att maximera nyttjandet av 
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de fördelar som det medför. Som fokusgrupp 2 nämnde kan annars företagssidor som inte 

uppdateras och inte nyttjas det på rätt sätt uppfattas som irriterande då man som kund inte 

får ut det man vill av det. 

Vi anser att företags användande av sociala medier på ett genomtänkt sätt för att nå fram 

till sina kunder, bara är början. Vi ser att företag kommer fortsätta att använda sig av digitala 

platser men att de eventuellt måste vara ännu snabbare att börja använda nya sociala medier 

för att på ett så snabbt sätt som möjligt nå potentiella kunder även där. Då har de chans att 

bli stora på dessa platser innan konkurrerande företag tar mark där. Då många digitala 

platser är gratis tänker vi att företag i framtiden kommer använda sig av dessa ännu mer för 

att slippa betala för annonsplatser som den mer traditionella marknadsföringen har sett ut.  
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9. Slutsatser 
I detta sista kapitel kommer vår studies frågeställningar besvaras utifrån de slutsatser vi 

kommit fram till genom vår trestegsmetod innehållande litteraturstudie, observationsstudie 

och fokusgrupper. 

Genom vår studie kan vi konstatera att synen på tillit och hur man skapar och 

upprätthåller tillit inom e-handeln har förändrats under årens gång. Många nya möjligheter 

för relationsskapande med kunder uppkom genom webb 2.0:s intåg år 2007. Strategierna 

som var viktiga förut har idag inte en lika betydande roll och finns istället invävt i de aktuella 

strategierna för tillitsskapande. Ett exempel på detta är hur de tidigare strategierna lade stor 

vikt på att säljaren är den person som den utger sig för att vara, och detta ser vi gå igen i 

dagens strategier i att integrera med sina kunder. Möjligheterna att få en inblick i vem 

personen eller personerna bakom företaget anser vi skapar en annan inställning till företaget 

och känns tryggare då det får en mer personlig prägel.  

De två tillitsskapande strategierna interaktion med kunder och bygga ett gott rykte kan 

vi, genom vår trestegsmetod, konstatera är extra viktiga för att locka till sig kunder när man 

ska starta företag på nätet. Både den tidigare forskningen lyfter fram dem, våra fokusgrupper 

värderar dessa högt samt att Långt Hår AB har jobbat med dessa två tillitsskapande 

strategier. Vad kunder tycker och skriver om företaget kan vem som helst ta del av och att 

öppet låta kunder interagera på företagets kanaler är i sig ett risktagande som vi anser visa på 

en hög grad av seriositet, godtrogenhet och kvalitet hos företaget som på så sätt skapar 

förtroende hos kunderna.  

Genom vår studie kan vi även dra slutsatsen att de generella strategier vi tagit med i vårt 

raster passade för nätbaserade företag. Utöver dessa vill vi utifrån fokusgruppernas resultat 

utöka strategierna med ytterligare en tillitsskapande strategi som behandlar designen på 

hemsidan/webbshopen. Den skillnad vi fann mellan resultatet från våra fokusgruppers 

åsikter och vad de generella strategier vi hittat visar, kan enligt oss bero på att temat vid 

fokusgruppträffen handlade om företag som kunden inte besökt tidigare, medan strategierna 

från litteraturstudien är mer generella då de lika gärna kan rikta sig till ett företag med redan 

etablerat varumärke där designen inte uttalat blir lika viktig som andra faktorer vid 

tillitskapandet inom e-handel. Därför väljer vi att, utifrån kundernas perspektiv på vad som 

skapar tillit för en nätbaserad butik, lägga till hemsidans design som ytterligare en 

komponent till samlingen tillitsskapande strategier för just nätbaserade butiker. Här handlar 

det om att hemsidan ska se professionell ut och framförallt vara logiskt uppbyggd och då det 

enligt vår studie skapar tillit hos kunderna. Detta resultat är givetvis beroende av det raster vi 

använt. Hade vi haft annan litteratur att utgå ifrån eller att någon annan utförde 

litteratursökningen hade denna nya kategori kanske inte varit avvikande från det alternativa 

rastret. 

Givet den föränderliga bransch e-handeln faktiskt är och då teknikutvecklingen går väldigt 

fort, anser vi att dock det finns en risk att som företag helt utgå och förlita sig på generella 

strategier för att lyckas med e-handel. Det kan finnas mer specifika och typiska strategier för 

olika typer av företag med olika målgrupper, målsättningar, produkter och andra 

förutsättningar. Detta är något som vidare forskning skulle kunna behandla.  
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Resultatet från vår studie visar att Långt Hår AB har förstått vad som skapar tillit hos 

kunderna vid e-handel i dagsläget och vi kan därför dra en slutsats att detta är en möjlig 

förklaring till företagets framgång på nätet. Vi kan konstatera att kundernas syn på tillit 

stämmer överens med de strategier som Långt Hår AB jobbar med och att de på så sätt gör 

rätt i dagens läge. Företaget började sälja en produkt som var rätt i tiden med hjälp av 

digitala platser där deras kunder fanns och jobbar fortfarande effektivt med de kanaler de 

valt att etablera sig på. Det är viktigt att företaget finns där kunderna finns och att företaget 

följer de trender som råder för att kunna nå ut till en större kundgrupp. Detta är något som 

Långt Hår AB har lyckats bra med. 

Vi kan utifrån denna studie även konstatera att det är oerhört viktigt för företag att 

ständigt sträva efter att vara på nya digitala platser och att framförallt inte luta sig tillbaka 

trots sin framgång. Det finns i dagsläget en rad olika företag som insett vikten av att vara 

synliga och att jobba på det sättet som Långt Hår AB gör och konkurrensen har hårdnat. Vi 

anser därför att det är av betydelse att i framtiden fortsätta att försöka vara tidigt ute när nya 

digitala platser uppkommer och att företaget då måste jobba aktivt med dessa för att det ska 

få en positiv effekt hos kunderna. Efter vår studie kan vi bekräfta att talesättet ”syns man 

inte, så finns man inte” går att applicera på företags nätnärvaro.  

Om man ser till alla de fyra strategier som vi tidigare nämnt, jobbar Långt Hår AB tydligt 

med just dessa och har på så sätt lyckats bygga ett starkt och etablerat företag med hög 

omsättning och framförallt klarat av att skapa tillit till sina kunder, vilket kan vara avgörande 

för företag som är nätbaserade. I dagens läge, när det finns bra hjälp att få för att bygga en 

webbshop och starta en verksamhet, anser vi att nyttjande av de kanaler som finns och vara 

innovativ på nya plattformar är vägen att gå för att snabbt bli etablerade och vinna mark. Det 

som möjligtvis är allra viktigast men också svårast är att, som Långt Hår AB:s ägare uttrycker 

det; att ha rätt tillvägagångssätt och unika strategier (Dahlberg, 2010). 
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 11 Bilagor 

11.1 Frågor till fokusgrupperna 
 

Fråga 1 

Tror ni att sociala medier påverkar er och era köpbeteende på nätet? I sådana fall, på vilket 

sätt? 

  

Fråga 2 

Var söker ni information om produkter på nätet? 

  

Fråga 3 

Vad är viktigt för er när ni handlar från en nätbaserad butik ni inte tidigare har handlat ifrån? 

Vad skapar förtroende? 

  

Fråga 4 

Vilka sociala medier använder ni idag? Både nätbaserade och mobila 

  

Fråga 5 

Hur tror du företag kommer använda sig av sociala medier i framtiden? Var kommer de att 

synas? 
  


