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Abstrakt 
Bland dagens framgångsrika organisationer finns det en gemensam nämnare, nämligen 
kundnöjdhet, och dessa företag jobbar frekvent med att bygga långvariga kundrelationer. För 
att förstå sina kunder kan företag med hjälp av CRM ta reda på vad som påverkar kunderna 
positivt till att vilja bli och fortsätta att vara kunder, framförallt på den digitala marknaden. Vi 
befinner oss i en digitalisering där fler och fler företag övergår till en digital affärsmodell. Det 
finns dock många kunder som fortfarande vill genomföra sina affärer via analoga kanaler, 
exempelvis telefon. Med hjälp av CRM-komponenterna digital lojalitet, digital tillit och 
teknisk funktionskvalitet syftar den här rapporten till att ge ett bidrag till hur ett företag kan 
öka volymen av affärsavslut på sin digitala plattform vid professionella affärer och därigenom 
utveckla en mer kunddriven digitaliserad affärsmodell. !
Digital lojalitet berör de långvariga relationerna mellan kund och företag, alltså att kunder är 
återkommande. Digital tillit avser om kunderna litar på företaget, och i detta fall vem kunden 
litar på av den digitala plattformen eller säljaren som finns tillgänglig via telefon. Teknisk 
funktionskvalitet behandlar det område som avser den digitala plattformens funktioner och 
navigation, alltså faktorer som exempelvis användarvänlighet, steg i köpprocessen, design och 
information.  !
En enkät skickades ut till 14 335 företagskunder för att samla in material som kunde svara på 
rapportens syfte. Svaren tolkades och analyserades sedan på ett kvalitativt vis. Studien visar 
att kunderna som besvarade enkäten anser att det är för lite produktinformation, komplicerad 
navigation, att de vill ha personlig kontakt samt att de önskar ett feedback-system på 
företagets digitala plattform. Om ett företag åtgärdar dessa delar bör lojaliteten öka till 
företaget, även likt tilliten samt att den tekniska funktionskvaliteten bör tilltala kunderna mer. 
Detta bidrar till ökad volym av affärsavslut på ett företags digitala plattform vid professionella 
affärer. !
Nyckelord 
Digital lojalitet, digital tillit, teknisk funktionskvalitet !!!!!!!!!!
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Abstract 
Among todays successful companies, they all make allowance for customer satisfaction. They 
frequently work to build long term relationships with their customers. To fulfill this, the 
companies need to understand their customers. By working with CRM, they can find out what 
variables that positively influence people to be customers in a long term relationship. There is 
an ongoing digitalization in the world where more and more businesses transcend to having a 
digitalized business model. However, there are still a lot of people that use the telephone to 
call and place an order, instead of placing it on the digital platform. With the help of the 
components of CRM; digital loyalty, digital trust and technical function, this study intend to 
contribute to an increased volume of business closures on the digital platform regarding 
business-to-business, B2B. Through this, a company will have the opportunity to develop a 
more customer driven, digitalized business model.  !
Digital loyalty concerns the long term relationships between the customers and the business, 
customer retention in other words. Digital trust refers to the reliability of the businesses, in 
this case whether the customers trust the personal sellers or the digital platform. The technical 
function regards the digital functions and navigation, u.e. in the context of usability, the steps 
in the buyer process, design and information.  !
Key words 
Digital loyalty, digital trust, technical function quality !!!!!!!!!!!!!!!!!
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1.0 Inledning 
1.1. Bakgrund 
Bland dagens framgångsrika organisationer finns det en gemensam nämnare, nämligen 
kundnöjdhet. Dessa organisationer jobbar mycket och konstant med att bygga upp långvariga 
kundrelationer (Armstrong, Kotler, Harker och Brennan, 2009; Turban, King, Lee, Liang och 
Turban, 2015). Att kunna hantera dessa relationer, genom customer relationship management 
(CRM), sägs vara något utav det viktigaste inom den moderna marknadsföringen, menar 
Armstrong et al. (2009). CRM kan ses som ett verktyg där ett företag hanterar sina kunders 
uppgifter, vilket kan handla om tidigare köp och aktiviteter. Detta görs för att företaget ska 
kunna skapa en bild och se ett mönster i kunders beteende. Därigenom kan de skapa en 
relation mellan dem själva och kunden och dessutom kunna maximera kundens lojalitet 
gentemot företaget (Armstrong et al., 2009; Rad, Ghorabi, Rafiee och Rad, 2015). CRM kan 
även ses som ett rent försäljningsverktyg för företag, så de i samband med att de marknadsför 
sig också kan kommunicera med kunderna (Lipiäinen, 2015). Företaget kan då interagera med 
sina kunder snabbare, skapa en effektivare attraktion då de har kundinformationen lagrat samt 
att det blir en mindre kostnad för företaget att föra ut information till sina kunder (Rad et al., 
2015). !
Den starkast drivande faktorn för CRM är då att företaget underhåller relationerna med 
kunderna, tätt följt av att få kontakt med nya kunder (Reinarzt, Krafft och Hoyer, 2004). 
Armstrong et al. (2015) konstaterar att business-to-business (B2B) har förändrats avsevärt de 
senaste åren, med en ökning i antal köp via digitala plattformar. Reinarzt, Krafft och Hoyer 
(2004) samt Wilson (2010) menar att ju mer ett företag investerar i att implementera CRM, 
desto bättre ekonomisk utdelning får de på längre sikt eftersom kunder väljer att återkomma.  !
Turban et al. (2015) skriver att kundlojalitet består av komponenterna tillit, tillfredsställelse 
samt engagemang. Tillit och tillfredsställelse är tillsammans väsentliga då de brukar leda till 
att kunder blir engagerade i att återvända till den digitala plattformen. När lojalitetsprogram 
introducerades på marknaden användes de främst hos företag inom hotellkedjor, restauranger, 
banker och återförsäljare för att nämna några. Programmen har sedan spridits till de flesta 
branscher när det gäller B2B. Dessa programmen har därefter digitaliserats för att attrahera 
kunder till att göra fler köp via digitala plattformar. Ett sätt för att kunna jobba med att öka 
kundnöjdheten på digitala plattformar, menar Yang och Fang (2006) är att ta sig tid att lyssna 
till sina kunder och deras preferenser. Om ett företag tar reda på vilka faktorer det är som 
påverkar huruvida en kund blir nöjd eller missnöjd, kan de få fram referenser som talar om 
hur de ska utforma service och navigation på sin digitala plattform.  !
Wilson (2010) skriver att fler besökare kan komma att tycka att en digital plattform är mer 
attraktiv om den är utformad på bästa möjliga vis med vissa marknadsföringsstrategier, till 
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exempel att erbjuda rea eller kampanjer. Genom att då vara uppmärksam på vad som fungerar, 
och inte fungerar, på en digital plattform kan hjälpa ett företag att bli mer attraktiva på den 
digitala B2B-marknaden. Kunderna värdesätter även säkerheten, i meningen att konfidentiell 
information ska hanteras varsamt. Har kunderna då blivit tillfredsställda efter att ha varit inne 
på en digital plattform, kan det öka chanserna till att kunderna gör ytterligare köp i framtiden.  !
Möjligheterna med digital CRM är att kunder kan göra affärer med företag oberoende var, när 
och hur kunden väljer att lägga sin beställning. Alltså, att kunderna exempelvis kan befinna 
sig både på och utanför kontoret, närsomhelst under dygnet och antingen via en smartphone, 
surfplatta eller dator. Även Rad et al. (2015) skriver att genom digital CRM kan kunder 
interagera med företag genom många olika kommunikationskanaler, till exempel via internet 
samt telefon för att nå säljare och hjälpcenter. Turban et al. (2015) menar att både privata och 
företagskunder ofta använder dessa kanaler, framförallt den digitala plattformen, men vissa 
variabler skiljer B2B och B2C (business-to-customer) åt. Det är bland annat att 
företagskunder oftare gör större beställningar sett till produkt- och kapitalvolym. Därav är 
processen med förhandlingar och köpbeslut mer komplexa jämfört med när det gäller B2C. !
1.2. Problemdiskussion 
Inom ramen för CRM ryms alltså bland annat begreppen lojalitet, tillit och teknisk 
funktionskvalitet. Digital CRM behandlar alltså ett stort område, där ett företag ska kunna 
hantera sina kundrelationer. Ibland kan det vara problematiskt att få ut synergier ur detta 
(Lipiäinen, 2015). Den digitala marknaden för CRM är fortfarande ung och det finns många 
applikationer och teknologier att utveckla, förbättra och effektivisera för att kunna erbjuda 
bättre kvalitet på kundservice, menar Rad et al. (2015). !
Det är då väsentligt att kunna kombinera sin marknadsföring och kommunikation, som ofta 
ger ett värde för både företagen och kunderna (Lipiäinen, 2015) samt ekonomisk vinst för 
företaget (Reinarzt, Krafft och Hoyer, 2004). B2B omfattar mer produkter och kapital i 
rörelse, jämfört med B2C, och är därför mycket större och mer avancerad. Köpprocessen hos 
inköparna på ett företag, eller kunderna, involverar mer komplexitet med exempelvis val av 
leverantör och vilken av dessa som gagnar kunderna mest. Att då förstå beteendet hos 
kunderna är ytterligare en väsentlig aspekt att ha i åtanke hos säljarna (Armstrong et al., 
2015). Att få kunden att känna sig just bekväm, förstådd och få den att uppleva ett värde kan 
då vara ledorden för en ökning av lojalitet och intäkter. Värdet, i detta fall, kan påverkas av att 
få service av just en personlig försäljare (Echchakoui, 2016). !
Betraktas nyckeltalet lönsamhet, visade en studie att ett företags kunder som gjorde 
återkommande köp inte var de som bidrog till ökad lönsamhet. Det var istället de kunderna 
som spontant genomförde köp, men som sedan försvann från företagets digitala plattform 
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(Reinartz och Kumar, 2002). Författarna menar då att företag inte behöver fastna vid tanken 
om att skapa lojalitetsprogram, utan att de istället kan fokusera på att hitta ett sätt att jämföra 
lojalitet med och vad det ger i lönsamhet. Om företaget lär sig att förstå kundernas behov, kan 
de fokusera och lägga resurser på det som är relevant just för att tillfredsställa kunderna. 
Enligt Storbacka och Lehtinen (2000, s. 113) finns tanken om att  “[…] tillfredsställda kunder 
är lojala och lojala kunder är lönsamma […]”. Författarna menar även att företagen behöver 
bryta ned sådana påståenden till frågor som kan ge svar till vilka faktorer som bidrar till att 
kunden blir antingen tillfredsställd, lojal eller lönsam eftersom de samtidigt påstår att dessa tre 
egenskaper inte alltid hänger samman.  !
Den digitala tilliten, som likaså är en bidragande del till lojalitet (Cyr, 2008), kan vara en 
väsentlig faktor för ett företag att erhålla från kunder. Tillit avser då att företagets image visar 
att de är pålitliga och kan kommunicera till sina kunder på ett uppriktigt vis. Om till exempel 
produkten, som har levererats till kunden, inte överensstämmer med det som har utlovats kan 
kunden förlora tillit till företaget och välja att inte genomföra något köp hos dem (Turban et 
al., 2015). Trots att ett företag försöker bygga upp starkare band för tillit, till exempel att höja 
säkerheten på den digitala plattformen, genererar det inte alltid i ökade köp (Schlosser, White 
och Lloyd, 2006). Tillit kan bland annat skapas genom att det finns en tydlig och enkel 
navigation på den digitala plattformen (Cyr, 2008). Kunden föredrar exempelvis oftast att den 
digitala plattformen är välutformad, och den ska helst framkalla en känsla som gör att kunden 
kan lita på företaget (Schlosser, White och Lloyd, 2006).  !
Den tekniska funktionskvaliteten erbjuder bland annat att digitala användare kan göra allt från 
att sköta banken till att söka efter information samt shoppa på digitala plattformar. För att 
erhålla nöjda kunder är det centralt att ha fungerande funktioner. Dessa kan till exempel vara 
att ha full access till information samt en organisatorisk struktur och ett system som tillåter att 
kunder enkelt kan beställa via den digitala plattformen. Det är även viktigt att kunna erbjuda 
en väl tillgänglig kundservice (Gunasekaran, Marri, McGaughey och Nebhwani, 2002). Bland 
annat kan navigationen på den digitala plattformen vara av stor vikt för att de olika 
funktionerna ovan ska fungera effektivt och därmed tillfredsställa kunderna. Om inte 
navigationen kan leda kunderna till rätt funktion, kan det bli problematiskt för dem att hitta 
rätt av egen förmåga vilket då kan resultera i frustration och icke nöjda kunder (Cyr, 2008). !
Många kunder kan även anse att det är opersonligt att bemötas av teknik när det gäller 
kundservice och då kan den personliga kontakten med säljare hjälpa ett företag att få ett lyckat 
digitalt CRM (Reinarzt, Krafft och Hoyer, 2004). Kunder tycker ibland att den tekniska 
supporten kan missförstå frågan som kunden ställer och de kan därför uppleva att den 
personliga kontakten bidrar med ett värde som skapar tillfredsställelse. Det ger 
förhoppningsvis en större chans till långsiktig lojalitet (Salomonsson, Åberg och Allwood, 
2001). Trots att dagens samhälle är mitt i digitaliseringen (Kennedy, 2006) och att de digitala 
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plattformarna ofta är fullt utrustade med funktioner som höjer användarvänligheten är det 
ändå en stor del som avslutar sina transaktioner via telefon med personlig kontakt 
(Gunasekaran et al., 2002). !
Avslutningsvis, så finns det ett behov av att företag idag identifierar vad det är som gör att 
kunderna blir lojala, känner tillit samt vilka tekniska funktioner på den digitala plattformen 
som de uppskattar för att de ska genomföra sina köp digitalt. Då många plattformar anses vara 
korrekt utformade, som Gunasekaran et al. (2002) ovan menar, är det ändå ett intressant 
beteende när kunder trots det väljer att lägga sin order via telefon istället för att fullfölja via 
den digitala plattformen. Speciellt om kunderna anses vara lojala, känna tillit och uppleva att 
navigationen på plattformen är tydlig. Det finns en möjlighet att det ändå saknas något hos 
företaget om de inte får fler av sina kunder att välja den digitala plattformen framför den 
analoga. Det upplevs att det inte finns tillräckliga forskningsresultat som direkt påvisar hur ett 
företag ska göra för att få kunder att gå från att ringa in sina beställningar till att lägga sin 
order digitalt istället. Den här rapporten menar därför att bidra med en ökad förståelse för 
kunders beteende och rörelsemönster till när det gäller att göra ett av avslut på en digital 
plattform inriktat på en B2B-marknad. !
1.3. Problemformulering 
Hur kan digital lojalitet, digital tillit och teknisk funktionskvalitet bidra till ökad volym av 
affärsavslut på ett företags digitala plattform vid professionella affärer?  !
1.4. Syfte 
Syftet är att utreda professionella kunders kanalval vid affärsavslut. Detta för att kunna 
utveckla en mer kunddriven digital affärsmodell med koppling till digital lojalitet, digital tillit 
och teknisk funktionskvalitet. !!!!!!!!!!!!!
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2.0 Teori 
För att en kund ska vara lojal mot en digital plattform så är tillit en viktig bidragande faktor 
till det beteendet, likväl som kundens upplevda behov av tillfredsställelse. Att just tillit och 
tillfredsställelse leder till lojalitet är oberoende av vilken kultur kunden kommer från. I länder 
där kulturen förespråkar att människor arbetar proaktivt för att undvika osäkerhet kring 
processer är det dock än mer väsentligt för företag att satsa på tillit. Ett sätt till att uppnå 
denna tillit är att arbeta med tydlig navigation på den digitala plattformen, Cyr (2008). 
Nedan redogörs rent teoretiskt för de tre blocken digital lojalitet, digital tillit samt teknisk 
funktionskvalitet.  !
2.1. Digital lojalitet 
Lojalitet definieras som att tidigare kunder återkommer vid senare tillfällen och fortsätter att 
köpa varor från samma försäljare under en längre tid (Turban et al., 2015; Echchakoui, 2016; 
Zineldin, 2012). Digital lojalitet utgår från samma definition med skillnaden att det sker till ett 
företag som säljer direkt via en digital plattform. Det finns även en faktisk påverkan på den 
digitala lojaliteten och återkommande kunder till en digital plattform beroende på hur många 
positiva kundrecensioner som ett företag får (Turban et al., 2015).  !
Kennedy (2006) anser att när en digital CRM är designad som en digital lojalitetscykel har 
den utformats korrekt i ett företag. Cykeln, som betraktas som en iterativ process, ska då 
skapa långvariga fördelar som används för att stärka konkurrensförmågan. Dessa 
konkurrerande fördelar skapas genom företagets aktiva förbättringsarbete och omstrukturering 
kring sitt arbetssätt till att kunder ska vilja stanna kvar och återkomma till att göra inköp hos 
dem. Storbacka och Lehtinen (2000) finner det väsentligt för ett företag att avsätta resurser på 
att utveckla sina befintliga kundrelationer än att satsa på att skapa nya. För att företag då ska 
kunna fokusera på att stärka sina nuvarande kundrelationer, menar Echchakoui (2016) och 
Turban et al. (2015) att företaget behöver lära sig om kundernas behov, interaktion samt att 
erbjuda utmärkande service. Storbacka och Lehtinen (2000) framhäver särskilt att kundernas 
faktiska köpbeteende är väsentligt att studera för att uppskatta hur relationsvärdet ser ut 
mellan kund och företag. Zineldin (2012) skriver att långsiktiga relationer byggs på att 
fokusera just på kundens behov, att skapa en tillfredsställande miljö och förstå vilka 
motivationsfaktorer kunden stimuleras av för att genomföra ett köp samt att vilja vara en del i 
en långsiktig relation, alltså att vara lojal till företaget.  !
Turban et al. (2015) föreslår då att genomföra en undersökning  för att kunna ta reda på om en 
kund är återkommande eller inte. Det är centralt att analysera kring köpbeteendet. Analysen 
bör fokusera kring kundernas köpmönster, vad som avgör att en kund inte bara surfar runt på 
ett företags digitala plattform och vad det är som gör att kunden faktiskt lägger en order samt 
hur den mest optimala digitala plattformen skulle se ut om kunderna fick bestämma. Det 
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analyserande företaget kan då få reda på hur de exempelvis kan annonsera mer effektivt, 
prissätta produkter, designa sin digitala plattform utifrån kundernas kriterier och hur 
kundservicen skulle kunna hanteras (Turban et al., 2015). De skulle därav kunna bli 
konkurrenskraftiga i de delar som avgör om kunden väljer att genomföra ett köp hos det 
aktuella företaget eller ej (Kennedy, 2006). !
Armstrong et al. (2015) skriver att det finns tre olika slag köpare på affärsmarknaden;  !

• Den återkommande köparen som köper utan att modifiera någonting med beställningen, 
och som utgår från en färdig lista av återförsäljare som de tidigare har köpt varor utav och 
varit nöjda.  

• Den återkommande köparen som modifierar sina beställningar med exempelvis pris, 
villkor eller specifikationer på varorna. Denna typ av köpare kan kräva mer av försäljaren 
genom support och kunskap att kunna besvara på kundens frågor.  

• Den nya kunden som aldrig tidigare lagt en beställning hos företaget. Här krävs det oftast 
som mest av försäljarna att bistå med support, information och påverkan till att erhålla 
denna kund till att återkomma vid andra köp.  !

Alla tre typerna, alltså även den nya kunden, kan vara väsentliga att uppmärksamma enligt 
Armstrong et al. (2015), och de påstår även att kunderna påverkas av de ekonomiska och 
personliga faktorerna, alltså att att erbjuda rätt produkt till rätt pris samt att bistå med social 
kognitiv kompetens. Företagen kan också jobba med att öka lojaliteten hos kunderna genom 
att säljarna agerar på ett sätt som skapar mervärde för kunderna. Alltså ska företagen och 
säljarna inte bara leverera företagets faktiskt värde genom deras produkt eller tjänst, utan även 
jobba med det upplevda värdet hos en kund med allt runt omkring. Det kan exempelvis vara 
service (som att vara tillgänglig för kunden) och helhetsupplevelsen (som att kunden upplever 
hela processen fram till köp som smidig). !
Hur kunden upplever företagets service och helhetsupplevelse kan bero på hur en försäljare 
karaktäriserar sig och interagerar med kunden, vilket då kan influera till en positiv relation 
med kunden. Ofta resulterar det i ett kundbeteende som exempelvis ökar lojaliteten och 
engagemanget från kunden (Echchakoui, 2016). Med engagemang menar Zineldin (2012) att 
det finns en ömsesidig vilja att samspela i en långvarig relation mellan kund och 
försäljningsföretaget, och att kunden i det här fallet är villig att fortsätta sina köp hos 
företaget. Armstrong et al. (2016) och Echchakoui (2016) tillägger även att om försäljaren har 
ett gott rykte kan det öka både kundlojaliteten samt hur kunden väljer att fördela sina utgifter 
till företaget. Företaget kan erhålla mer av kundens plånbok, alltså att företaget får en större 
andel av kundens totala utgifter genom att kunden väljer att göra fler av sina köp hos 
företaget. Armstrong et al. (2016) menar att företaget kan erhålla detta om de arbetar med att 
förbättra sina erbjudanden just till den kunden, exempelvis att de erbjuder högre service som 
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att de erbjuder andra rekommenderade produkter sett till kundens tidigare köphistorik. 
Armstrong et al. (2016) och Echchakoui (2016) menar att ju mer kunden då köper, ju mer 
precis personlig utformad service-erbjudanden kan företaget ge och därmed kanske även 
erhålla en större andel av kundens plånbok. !
Det finns alltså ett mervärde i att behålla sina befintliga kunder lojala och att ha en stark 
relation, i form av att företagen helst ska plantera sig i kundens medvetande, känslor och 
plånbok. Om det aktuella företaget är det första kunden tänker på, så är det oftast en stark 
relation som finns dem emellan och större chans att kunden väljer att handla av företaget. 
Långsiktiga kunder kan hanteras på ett annat sätt, gentemot hur arbetet mot att etablera nya 
kunder går till, och detta kan då minska kostnaderna för företaget (Storbacka och Lehtinen, 
2000). Zineldin (2012) nämner två begrepp; stark och mjuk lojalitet. De starka lojala 
kunderna är mindre priskänsliga och föredrar att förhandla med ett företag endast. Mjuka 
lojala kunder är mer priskänsliga och kan även välja att handla hos andra liknade 
branschföretag. Kunder som tenderar att byta leverantör går det att ställa fråga frågor om de är 
osäkra på företagets produkter, om konkurrerande företags produkter är bättre, vilka attribut 
dessa har och vad som skulle kunna förbättras med företagets produkter.  !
Hsu, Wang och Chih (2011) har kommit fram till att lojalitet till digitala plattformar ofta är 
positivt relaterat till bland annat tillit. Förslagsvis kan företag först lära sig om kundbehoven 
för att sedan kunna erbjuda tillförlitliga tjänster via deras plattform. Genom att höja denna 
standard på den digitala platsen, leder till ofta till att servicen till kunder höjs kvalitetsmässigt, 
tilliten förstärks och höjer därav även kundlojaliteten. !
2.2 Digital tillit 
Enligt (Turban et al., 2015) kan tillit definieras på flera olika sätt men rent generellt så 
förklaras begreppet som viljan att lita på att en person eller organisation, att de levererar det 
som de utlovat att de ska göra. När det kommer till handel och relationer över digitala 
plattformar så har tillit visat sig vara av extra stor betydelse. Den digitala definitionen har 
således bäring på den analoga beskrivningen, men med komplettering av följande områden:  !

• Kunds tillit till försäljare 
• Kunds tillit till det digitala systemet 
• Tillit mellan köpare och säljare 
• Tillit till utländska affärspartners 
• Tillit till digitala kommunikationskanaler 
• Tillit till digital annonsering !
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Att skapa en trygghet och tillit hos kunden är en väsentlig del i den digitala marknadsföringen 
och CRM. Det är mer troligt att en kund genomför ett köp om de får en positiv känsla och att 
det är tryggt att handla på ett företags digitala plattform än om de skulle få en negativ känsla. 
Kunden påverkas till köp av att en trygghetskänsla frambringas innan de bestämmer sig för att 
genomföra ett köp via en digital plattform. Sett till relationer och tillit så menar författarna att 
det finns två olika typer av just relationer när det handlar om digitala plattformar. En relation 
är den tillit som kunden känner till säljaren på företaget, köpare-säljare, och den andra är den 
tillit som kunden känner till plattformen som affären görs på, köpare-plattform. Dock är 
relationen och den tillit som kunden känner till plattformen extra viktig när det kommer till 
försäljning via en digital plattform, menar Lu, Fan och Zhou (2016). !
2.2.1. Hur ett företag kan öka dess digitala tillit 

Enligt Turban et al. (2015) är tillit fundamentalt för en lyckad handel via digitala plattformar. 
Därav är det viktigt för företag att öka dess tillit inom området, vilket det finns olika sätt att 
arbeta på för att uppnå. Exempel på detta är hur ett företag kan förbättra sin digitala plattform, 
säkerhet från tredje part, fastställa trovärdighet, feedback-system samt positivt rykte.  !

• Att förbättra den digitala plattformen innebär att den ska leverera kvalitet i form av enkel 
och snabb navigation samt information som gör att den ser trovärdig ut.  

• Säkerhet från tredje part innebär att inneha ett certifikat från tredje part. Den tredje parten 
kan vara exempelvis en agentur som kritiskt granskar digitala plattformar. Detta leder till 
ökad trovärdighet och säkerhet av den digitala plattformen. 

• Fastställa trovärdighet menas med att visa på en säker digital plattform som gör att 
kunden vågar lämna ut personlig information, genomföra transaktioner och att företaget 
visar på kompetens. 

• Feedback-system, som kan finnas installerat på den digitala plattformen, kan kunder 
betygsätta produkter eller hela tjänster via. Detta så andra kunder kan ta del av deras 
erfarenheter och information. 

• Positivt rykte kan byggs upp kring företag. Dessa rykten kan exempelvis föras vidare 
muntligen mellan kunder, antingen viralt eller i den praktiska världen. !

När det kommer till att ett företag ska förbättra sin digitala plattform så beskriver Gregg och 
Walczak (2010) hur viktigt det är för kunden att företaget har just en väl fungerande digital 
plattform, vilket ökar kundens tillit till företaget. Om ett företag erhåller hög kvalitet på sin 
digitala plattform så medför detta hög trovärdighet. I sin tur innebär det därmed raka 
motsatsen för de företag som inte har en väl fungerande digital plattform och låg kvalitet, 
deras trovärdighet hos kunderna är låg. 
  

!8



!
Vid en studie som genomförts av Gregg och Walczak (2010) visade det sig att högre kvalitet 
på en digital plattform är intresset för att genomföra ett köp 12 % högre, jämfört med de 
digitala plattformar där kvaliteten är låg. Då framkom även att 35 % av kunderna får 
uppfattningen om att ett företag är mer professionellt om de har hög kvalitet på sin digitala 
plattform än om de har låg kvalitet. Kunderna förväntar sig inte att ett företag med låg kvalitet 
på sin digitala plattform kan genomföra och slutföra hela köpprocessen. Det är således av stor 
vikt att god kvalitet erhålls på den digitala plattformen för att tillit ska kunna skapas hos 
kunden, viljan av att genomföra ett köp ska uppstå samt för att kunden även kan vara beredd 
att betala ett högre pris om de litar på att de får sin vara. Detta gäller då både nystartade och 
mer etablerade företag inom en stor bredd av olika produktkategorier. Här kan också tilläggas 
hur Cyr (2008) menar att även designen på en digital plattform är avgörande för kundens tillit 
och tillfredsställelse. Detta gäller då alla typer av design, både visuellt, informativt i både text 
och bild samt i ren navigation, oberoende av vilket land eller kultur det handlar om i världen.  !
Cyr (2008) skriver att säkerhet från tredje part, och synligt certifikat eller säkerhetssymbol, 
ökar tilliten för kunden till en digital plattform, det ökar trovärdigheten. Enligt Özpolat och 
Jank (2015) kan dock för många certifikat eller symboler på en digital plattform ge motsatt 
effekt. Vid fler än två tenderar kunderna att bli mer skeptiska och trovärdigheten sjunker, 
likaså chansen till ett avslut på den digitala plattformen. Vidare menar författarna att dessa 
symboler ger störst effekt för små företag eller på nya kunder, men det är således positivt för 
både kundens köpupplevelse och företagets säljvolym. De konstaterar dock att då dessa 
symboler visas så ökar chanserna till ett avslut på den digitala plattformen, detta för att en 
känsla av tillit förmedlas och uppfattas av kunden.  !
Författarna Özpolat och Jank (2015) skriver att generellt sett så är det mindre chans till ett 
avslut om varorna i kundkorgen har en högre summa. När det kommer till dessa symboler så 
är det heller ingen som får dessa avslut med kundkorgar, vars innehåll är av högt värde, att 
öka. Vidare är chansen större att kunder som är vana vid att handla på digitala plattformar 
kommer till ett avslut, än vad nyblivna kunder på digitala plattformar är. Säkerhetssymbolerna 
är då av högre värde för de som inte är vana och bekväma med digitala köp, medan de som är 
vana värderar symbolerna lägre. De vana kunderna genomför sina köp ändå för att de redan 
har kunskap om att göra avslut via digital plattform.  !
När ett företag bör fastställa trovärdighet är det viktigt att ha ett väl fungerande tekniskt 
system vilket även är avgörande för att kunder ska våga lita på den digitala plattformen. Detta 
kan handla om att de ska våga lämna ut sina personliga uppgifter i systemet. Dock stärks 
denna tillit hos en kund genom den sociala kontakten, att en kund ofta vill känna sig trygg 
med både den digitala plattformen och de fysiska säljarna för att genomför ett köp är vanligt, 
skriver författarna Lu, Fan och Zhou (2016). Vidare författar Schlosser, White och Lloyd 
(2006) att det är då risken är hög för kunden vid ett köp på en digital plattform som det är 
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viktigt att den är väl utvecklad genom att företaget har gjort bra investeringar i den digitala 
plattformen. Det leder i sin tur att kunden känner förtroende för just den digitala plattformen 
och företaget bör då alltså ha en väl utvecklad sådan. Kundens beslutsfattning om att göra 
köpet eller inte, påverkas således av förtroendet för den digitala plattformen. När risken är låg 
påverkas inte kundens köpbeteende eller beslutsfattning av hur mycket som investerats på den 
digitala plattformen och om den därmed är lika utvecklad. Författarna fortsätter med att 
säkerhetsystem på en digital plattform, exempelvis när det kommer till betalning, inte är 
avgörande för att öka kunders köp på just digitala plattformar. Dock ökar det trovärdigheten 
till de företag som visar på hög säkerhet för privat och känslig information, för kunder som 
redan handlar via digitala plattformar.  !
För att skapa tillit hos kunderna kan ett företag ha ett feedback-system installerat på sin 
digitala plattform. Kunder kan då registrera sina åsikter, omdömen och ge feedback för vissa 
produkter eller sett till hela företaget och dess service. På så vis kan nya kunder som aldrig 
tidigare handlat där se vad tidigare kunder tycker och genom detta känna en viss tillit genom 
andras erfarenheter (Turban et al., 2015). Enligt Strauss och Frost (2014) kan dessa system se 
olika ut och företaget väljer själva hur de ska bygga upp dess funktioner. Genom detta verktyg 
kan företaget hålla bättre koll på sitt egna rykte och vidta åtgärder om så skulle behövas. 
Kunder kan även sätta betyg i dessa system, vilket då blir synligt för andra kunder och 
företagen kan i sin tur få fram statistik över sina besökares aktiviteter på den digitala 
plattformen. Systemet är alltså till för både kunder och själva företaget, så kunder kan finna 
tillit och se andra kunders omdömen samt att företaget kan hålla kolla på sitt rykte. !
Positivt rykte är något som onekligen är viktigt för företag, och extra mycket idag då kunders 
erfarenheter kan spridas med eldens hastighet över nätet. Innebörden av ett rykte definieras 
som det betraktaren själv uppfattar och tolkar. När det kommer till media så finns det många 
tillfällen och möjligheter för personer att skapa samt forma ett rykte om ett företag, dess varor, 
varumärke och anställda exempelvis. Med dagens spridning av internet och sociala medier så 
har företagen själva inte längre samma kontroll över deras rykte. Detta har gjort att företag nu 
måste vara mer lyhörda, övervakande  och engagerade på sociala medier, annars kan de få 
betala ett dyrt pris, skriver Strauss och Frost (2014). En studie av Gebauer, Füller och Pezzei 
(2013) visade på att ett positivt rykte kan öka kunders vilja att betala, medan ett negativt rykte 
kan minska människors vilja att bli kund hos det omtalade företaget. Ett positivt rykte kan 
också utvecklas genom att företaget uppträder ärligt och sanningsenligt, och undviker att 
exempelvis manipulera sina intressenter. Företaget kan annars riskera att betala det dyra 
priset, till följd av kunder som sprider negativa ord till sina medmänniskor. Detta resulterar då 
oftast i att företaget erhåller ett mindre bra rykte och folk blir mindre benägna att göra köp. !
Strauss och Frost (2014) ger ett företag som exempel som råkade ut för just detta på sociala 
medier. Efter att de använt ämnen i sina produkter som direkt hotar miljön fick de ta emot 
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mycket kritik på sin Facebook-sida. Företaget hotade då med att ta bort alla kommentarer 
angående ämnet och tog inte sitt ansvar i frågan vilket gjorde problemet ännu större. Inte 
förrän företaget hade fått mottaga ännu mer kritik och utlöst ett mindre krig på deras 
Facebook-sida, insåg de att deras varumärke var i fara och gick då ut med en offentlig ursäkt. 
Allt detta hände på mindre än två dygn och det visar på vilken genomslagskraft internet har 
idag. Bästa sättet för företag att behandla denna typen av kritik är därför att direkt be om 
ursäkt och ta ansvar för det som skett. Detta sätt har visat sig vara det som gör minst skada på 
företaget och varumärket. !
2.2.2. Kommunikationskanaler 

Teknologin och dess kommunikationskanaler har utvecklat sättet som företag kan 
kommunicera samt interagera med sina kunder på. Det har gått till en mer digitaliserad värld 
med internet. Detta har inte bara påverkat själva försäljningen och kommunikationen utan 
även låtit kunder bli mer delaktiga och få mer inflytande över företagen. Genom sociala 
medier kan kunder fritt uttrycka sig och deras åsikter får snabbare spridning, författar Straker 
och Wrigley (2016). Därför är förståelsen för hur en kund känner och uppfattar en vara eller 
ett märke viktigt att idag ha stor kunskap om från företagens sida. Det kan påverka kundernas 
beteende, engagemang och köpmönster på både ett positivt samt negativt sätt (Straker och 
Wrigley, 2016; Straker, Wrigley och Rosemann, 2014). !
Det är dock inte alltid helt säkert att försöka utveckla kundernas uppfattning om ett företag via 
digitala kanaler. Företagen måste först förstå hur och varför kunder beter sig som de gör för 
att kunna förmedla den känsla och uppfattning som de vill att kunderna ska ta in. Eftersom 
kunders beteende styrs och drivs av sina känslor för ett företag så måste företagen förstå vad 
kunderna söker och vad som ger dem det värde som de söker. Om ett företag engagerar och 
interagerar med kunder via digitala kanaler kan företagets tillväxt öka genom deras 
avkastning. Målet är således att rent emotionellt engagera kunden i företaget. För att komma 
dit krävs en kombination av emotionell förståelse för kunderna, kunskap om kunders digitala 
rörelsemönster, kreativt tänkande samt en tydlig strategi för relationen mellan företaget och 
kunden, enligt Straker och Wrigley (2016). !
Den mänskliga faktorn är en värdeskapande del i kundernas köpprocess. Genom att 
kommunicera muntligt med säljarna, får kunderna uppleva att även en annan människa förstår 
det som kunden söker, istället för att kundernas frågor besvaras genom teknik. Den kognitiva 
förståelsen är ofta viktig för att kunden ska vilja lägga en beställning hos ett företag, i syfte att 
oklarheter kan besvaras, eventuella ändringar och problem kan lösas samt att det blir en 
korrekt beställning (Salomonsson, Åberg och Allwood, 2011; Urban, Hauser, Liberali, Braun 
och Sultan, 2009). Oklarheterna kan vara allt från hur produktkvalitet exempelvis färg och 
storlek, prisfrågor, leveranser och om produkten finns i lager. Att kunderna då får höra en 
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annan röst som bekräftar, förstår och kommer överens med vad kunden är ute efter, skapar ett 
upplevt värde i köpprocessen av kunden, menar Salomonsson, Åberg och Allwood (2011).  !
Salomonsson, Åberg och Allwood (2011) nämner att det finns tre sorters färdigheter i hur 
säljarna kan kommunicera med kunder via telefon på ett effektivt vis; genom att ge 
uppmärksamhet åt kunden, att vara lyhörd och att vara mottaglig för det som kunden önskar i 
sitt samtal. Att ge uppmärksamhet åt kunderna innebär i detta fall att den anställda i 
telefonsupporten förstår och kan ge ett syfte till kundens alla frågor, alltså att svara på de 
frågor och funderingar som kunden ställer. Att vara lyhörd menas med att supporten 
informerar, förklarar och bemöter kundens känslor och behov på ett lämpligt vis. Detta för att 
skapa ett värde åt kunden som består utav kognitiva och emotionella faktorer, alltså att kunden 
upplever att samtalet har tillfredsställt hans eller hennes behov av att bli förstådd och 
uppmärksammad. Den tredje färdigheten handlar om att supporten visar förståelse, förtydligar 
och upprepar kundens önskemål för att i första hand slippa felaktiga beställningar, men även 
för att kunden ska känna sig förstådd och respekterad. !
Yang och Fang (2004) kom även fram till att ytterligare faktorer som påverkar kundnöjdheten 
för en digital plattform är att säljare finns tillgängliga för eventuella frågor från kunderna, att 
det finns kompetens till att lösa eventuella problem, användarvänlighet, att kunna lita på att 
ordrar samt att betalning och löften behandlas varsamt, att företaget är tillmötesgående och att 
företaget ständigt jobbar för förbättring. Dessa faktorer förekommer ofta i den service som 
anses vara traditionell, till exempel att kommunicera via e-mail eller telefon, förutom 
användarvänligheten som endast förekommer på den digitala plattformen. Ofta vill en kund ha 
en mänsklig röst i andra änden på telefonlinjen när ett problem har uppstått eftersom de även 
uppskattar att säljare finns tillgängliga åt dem. Att ha säljare tillgängliga är en annan väsentlig 
faktor. Trots att det oftast går fortast att kunna lösa ett problem eller lägga en order över 
telefon, kan det även vara en faktor som gör att kunderna blir missnöjda om det tar lång tid att 
komma fram via telefon. !
2.3. Teknisk funktionskvalitet 
Enligt Zineldin (2012) leder CRM tillsammans med kvalitet till kundtillfredsställelse och 
lojalitet. Om kunder blir tillfredsställda, blir de ofta lojala vilket kan leda till en långsiktig 
relation mellan företag och kund. Det lättaste sättet att mäta kvaliteten kan vara genom att 
upptäcka en tydligare koppling mellan kundlojalitet, CRM och kvalitet. Det finns en ökning i 
användningen av digital teknik, exempelvis digital plattform, vilket gör att det finns många 
förbättringsområden för företag som har en digital plattform.  !
Förutom en lyckad CRM kan även funktionerna på den digitala plattformen vara drivande 
faktorer. Det handlar då främst om exempelvis den egna produktens tekniska egenskaper,  den 
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funktionella kvaliteten med hur produkten har levererats och hur ambitiösa företaget kan vara 
med att genomföra ständiga förbättringar och lösningar kring produkten (Zineldin, 2012). 
Studien hos Cyr (2008) visar på att navigationen på en digital plattform är positivt relaterat till 
hur en kund blir nöjd efter ett besök. Ju bättre navigation, desto bättre resultat. Zeithaml, 
Parasuraman och Malhotra (2002) menar även att faktorer såsom användarvänlighet, säker 
hantering av personliga uppgifter, pålitlighet och design på digitala plattformar är väsentliga. !
När en kund träder in på en digital plattform (Wilson, 2010) nämner Zineldin (2012) att hur en 
kund ser på produkters kvalitet kan påverkas av exempelvis hur väl produkten stämmer 
överens med informationen som har angetts, hur säkert återförsäljarna hanterar sina 
orderleveranser samt hur de arbetar med sina kundrelationer. !
Enligt Zineldin (2012) samt Lu, Fan och Zhou (2016) är den tekniska och funktionella delen, 
hur alla funktioner och tekniker fungerar, på en digital plattform väsentlig för att övertyga 
kunderna om att det egna företaget är fördelaktigt gentemot konkurrerande företag. Zineldin 
(2012) samt Eriksson och Vaghult (2000) hävdar att genom att erbjuda kunderna funktion och 
rätt teknik på plattformen är det ofta ett säkert kort för att tillfredsställa kundernas behov samt 
att etablera en långvarig relation. Med att göra sina kunder tillfredsställda genom den tekniska 
funktionskvaliteten avses att tjänsten ska förstås och upplevas tillfredsställande. Den syftar 
även till att verksamheten ständigt ska kunna genomföra innovativa serviceförbättringar. Detta 
ska då leverera kundtillfredsställelse samt inspirera kunderna till att vilja vara lojala, som har 
nämnts i tidigare kapitel. Eriksson och Vaghult (2000) och Guzzo, Ferri och Grifoni (2016) 
tillägger att det finns en uppfattning om att ett företag som ständigt jobbar med att uppdatera 
och utveckla sin digitala plattform, har större chans att behålla sina kunder. Kunderna i det här 
fallet menar att de hellre föredrar en digital plattform som gör små förbättringar hela tiden, än 
att en stor förändring sker vid ett tillfälle vilket kan resultera att det blir svårhanterat för 
kunderna. Det är väsentligt, anser Guzzo, Ferri och Grifoni (2016) att företagen säkerställer 
användarvänligheten, i syftet om att öka frekvensen av att fler kunder kan göra köp via digital 
plattform och att de då förstår alla funktioner i en miljö de känner sig bekanta. !
Lu, Fan och Zhou (2016) förklarar att det finns två delar av en digital plattform som är lika 
väsentligt att bygga upp. Den första delen med funktioner som gör att kunder aktivt kan delta i 
olika sociala sammanhang, exempelvis att de kan skaffa personliga profiler, kommentera olika 
produkter och att de kan chatta med säljarna. Den andra delen är att den digitala plattformen 
byggs upp av tillförlitliga IT-funktioner för att kunderna ska våga genomföra ett helt köp. Med 
dessa IT-funktioner menas då hur väl den digitala plattformen fungerar och att den inte 
kraschar när kunden exempelvis ska genomföra en transaktion eller gå vidare till nästa steg 
eller en annan flik på den digitala plattformen. Yang och Fang (2004) menar också på detta 
med att kunderna ska kunna lita på dessa funktioner, som då är en av de viktigaste faktorerna 
för kundnöjdhet.  
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Yang och Fang (2014) pratar även om användarbarheten, som ska vara enkel och effektiv i 
syftet att kunna navigera på den digitala plattformen samt att den ska fungera smidigt och gå 
snabbt att navigera sig runt på, alltså att användarna ska kunna byta sidor på ett smidigt vis. 
Guzzo, Ferri och Grifoni (2016) instämmer i att en digital plattform och  dess uppbyggnad 
påverkar kundernas beteende, men att den sociala faktorn påverkar också. Den sociala faktorn 
består i detta fall av att andra människor och media skapar indirekta faktorer som påverkar hur 
en kund uppfattar och upplever den digitala plattformen, exempelvis feedback på sociala 
medier. Den upplevda användbarheten kan påverka frekvensen av användning och att kunden 
anammar fenomenet med att genomföra ett köp digitalt, och inte bara visar en tendens att de 
kanske kommer att göra det.  !
Enligt Zineldin (2012) ska det finnas tillräcklig med information om produkten, men Yang 
och Fang (2004) anser att det dock finns en balans för hur mycket information det ska finnas 
på platsen, då en informationsfattig digital plattform kan göra att kunderna lämnar, medan en 
för informationsrik digital plattform gör att kunden kan bli förvirrad av volymen i sig. !
2.3.1. Beteende på digital plattform 

Schlosser, White och Lloyd (2006) påstår att det är nödvändigt att ett e-handelsföretag 
investerar i sin digitala plattform, i form av att identifiera de faktorer som gör att 
kundfrekvensen ökar. Detta kan då öka i att kunderna visar på ett digitalt köpbeteende. Urban 
et al. (2009) skriver att det kognitiva beteendet är individuellt och således inte samma hos 
alla, kunder tolkar information på olika sätt. Det kan då finnas olika beteende hos kunden som 
kan vara nödvändiga att känna till.  !
Zhang, Dran, Small och Barcellos (1999) och Urban et al. (2009) nämner två olika typer av 
kognitiva betenden som alla på olika sätt behandlar den information som finns att ta in. Den 
första typen är den analytiska kunden som vill bryta ned informationen i olika delar och på så 
sätt få ut maximalt värde ur sammanhanget, varje del ska noggrant undersökas och analyseras 
(Urban et al. 2009). Zhang et al. (1999) pratar om denna kundtyp som sökare utav motivation, 
alltså att de letar efter kvalitet på digitala plattformar. I detta fall menas det med att det till 
exempel finns detaljrik information, att den digitala plattformen är användarvänlig och väcker 
intresse hos kunden med  enhetlig och konsekvent informationsspridning, alltså att designen 
på den digitala plattformen är stringent. Den andra typen kan vara mer holistisk och ha mer av 
en helhetssyn på saker samt reagerar på det totala sammanhanget (Urban et al., 2009) och 
helst ska kunden tydligt och snabbt kunna ledas igenom hela köpprocessen utan att stöta på 
problem (Zhang et al., 1999). !
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Medan Urban et al. (2009) menar att B2B-marknadsföringen helst ska rikta in sig mot 
kundgruppen som har antingen ett mer holistiskt eller mer analyserande synsätt att tolka 
informationen på den digitala plattformen, anser Zhang et al. (1999) istället att båda 
kundtyperna behöver tas i beaktning när designen på den digitala plattformen utformas. De 
mest kritiska funktionerna för den analyserande kunden, till exempel fungerande aktiva länkar 
och snabb laddningstid, bör finnas med och samtidigt byggas upp med de motiverande 
faktorerna, till exempel detaljrik information om produkter och processer, för att skapa 
fördelar gentemot sina konkurrenter. !
Företag brukar ta reda på vad kunderna vill ha, vad de söker för information och hur de vill ha 
det presenterat på en digital plattform, för att förstå vad som får dem att genomför köp. Säljare 
har länge jobbat med att undersöka detta, men nu måste detta dock föras över till de digitala 
plattformarna. Ett sätt att anpassa den digitala plattformen är genom olika typer av banners 
efter just holistiskt eller analytiskt kognitivt beteende. För att ta reda på vad kunden som just 
klickade in på en digital plattform har för kognitivt beteende så kan tidigare klick och besökta 
digitala plattformar tas tillvara på. Genom att kunden, eller besökaren, godkänner 
användningen av cookies kan det kognitiva beteendet lagras och banners på den digitala 
plattformen kan då anpassas efter just den kunden på ett flertal digitala plattformar, menar 
Urban et al. (2009). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3.0 Metod 
I det här kapitlet presenteras tillvägagångssättet för att få fram resultatet på denna studies 
problemformulering och syfte. Metoden utgår från vad Åsberg (2001, s. 68) definierar som 
“det sätt på vilket jag samlar in data för att nå kunskap om någonting”. Först förklaras vilken 
forskningsansats som studien har utgått ifrån, sedan presenteras forskningsstrategi som har 
tillämpats för att samla in datan och analys samt sedan presenteras det praktiska 
tillvägagångssättet för att samla in den empiriska datan. Inkluderat i detta kapitel redogörs 
även bland annat enkäter, källkritik, val av litteratur och respondenter, operationalisering 
samt kvalitetsmått. 
 

Figur 3.1, Egen figur - En övergripande sammanställning av detta kapitels metoder !
3.1. Forskningsmetod 
3.1.1. Deduktiv forskningsansats 

I deduktiva teorier säger Bryman och Bell (2011) att forskarna utgår från det egna vetandet 
kombinerat med teoretiska prövningar om ett visst område som sedan ställs mot empirisk 
granskning. Åsberg (2001) beskriver det som att forskaren deducerar, alltså härleder, 
påståenden som undersöks i förhållande till redan konstaterade påståenden. De påståenden 
ställs vidare även i förhållande till bevis och empirisk data som tagits fram av forskaren.  !
Det är väsentligt att forskarna genomför en grundlig genomgång av teori för att sedan kunna 
operationalisera detta. Det innebär att forskarna ska vara noggranna med att ange huruvida de 
ska genomföra datainsamling för att kunna ställa de teoretiska aspekterna mot det empiriska 
materialet. Den deduktiva processen når sedan ett resultat som då har analyserats av forskarna 
(Bryman och Bell, 2011).  !

Teori → Observationer/Resultat 
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3.1.2. Kvalitativ kontra kvantitativ forskningsstrategi 

Deduktiva teorier brukar ofta förhålla sig till kvantitativa undersökningar. Då handlar det 
oftast om att de teoretiska prövningarna fungerar som en intresseinriktning, som forskarna 
utgår ifrån när de ska genomföra sin datainsamling (Bryman och Bell, 2011).  !
Bryman och Bell (2011) skriver att den kvalitativa forskningen handlar mer om ord, än om 
siffror som det gör i kvantitativ forskning. Ofta kan kvalitativ forskning utspela sig i 
fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. Åsberg (2001) menar att även enkäter kan ingå 
eftersom det går att blanda de olika metoderna, trots att Bryman och Bell (2011) menar att 
enkäter tillhör den kvantitativa forskningen. !
När det talas om kvalitativ forskningsstrategi ligger fokuset på att få in egenskaper av datan 
som är holistisk och kvalitativ, för att det sedan ska gå att tolka och förstå de resultat som 
visar sig. Det syftar alltså på att skaffa kunskap och förståelse om det. När det istället talas om 
den kvantitativa datans egenskaper brukar det omfatta information om kunskapen i form utav 
exempelvis mängd och storlek (Åsberg, 2011).  !
Flermetodsforskning 
Både Åsberg (2001) och Bryman och Bell (2011) menar att det går att blanda kvalitativ och 
kvantitativ metod. Det är mer vanligt idag med kombinationsstudier, alltså att bedriva 
forskning med mixade metoder. Forskningen som då utövas är en mixad metod av kvantitativ 
och kvalitativ forskning. !
Kvalitativ analys av kvantitativ data 
Bryman och Bell (2011) menar att kvalitativt analysera kvantitativ data är något som intresset 
har ökat för den senaste tiden. Detta skriver författarna beror på det fokus som idag finns för 
att genom skrift redogör för det resultat som kommer fram vid både kvantitativ och kvalitativ 
forskning. Forskare vill på så sätt övertyga läsaren om den trovärdighet som finns i resultatet 
och således inte endast genom presentation av själva resultatet i siffror. Författarna hänvisar 
till Gephart (1988) som benämner ett kvalitativt synsätt på en kvantitativ forskningsmetod 
som etnostatistik, vilket då menas med “ett stadium av konstruktionen, tolkningen och 
beskrivningen av statistiken i kvantitativ forskning” (Gephart, 1988, s. 99). Alltså, en ökad 
sensitivitet framkallas då för hur så kallade statistiska argument kan användas, detta för att 
öka trovärdigheten i forskningens resultat för olika målgrupper. Vidare anammas detta då för 
att genom språk och text styrka argumenten för validitet i forskningsresultatet. Bryman och 
Bell (2011, s. 625) skriver att “den avgörande synpunkten i detta sammanhang är emellertid 
att den kvantitativa forskningens särart kan belysas med hjälp av ett kvalitativt synsätt”.  !
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3.1.3. Studiens forskningsmetod 

Denna studie har utgångspunkt från en deduktiv ansats med en kombinerad forskningsstrategi. 
I första hand undersöktes de vetenskapliga teorierna noggrant, för att sedan skapa en 
kvantitativ enkät. Den empiriska datan i studien har sedan ställts mot teorin i en analys, och i 
själva analysen valdes svaren att tolkas kvalitativt. Analysen består därav inte av siffror och 
dylikt, utan har istället ett tolkande och djupgående förhållningssätt till den empiriska datan 
och teorin.  !
I och med att rapporten har en kvantitativ metodinsamling och en kvalitativ analys, har även 
fyra olika kvalitetsmått använts för att erhålla starkare bäring i rapporten. De olika 
kvalitetsmåtten kopplas alltså både till den kvantitativa metodinsamlingen och den kvalitativa 
analysen. Vidare läsning om detta hittas i kapitel ”3.6 Rapportens kvalitetsmått”. !
3.2. Insamling av empirisk data 
En typ av datainsamlingsteknik är intervjuer, som kan definieras som ett strukturerat samtal 
mellan två parter. Varje part kan i sin tur involvera en eller flera personer, skriver Christensen, 
Engdahl, Grääs och Haglund (2001). Det finns några olika sorters intervjuer att använda sig 
av, och det är då syftet med intervjun som avgör vilken sort som bör användas (Bryman och 
Bell, 2011).  !
Insamling av empirisk data för denna studie 
Bland annat så har möten och intervjuer hållits för att samla in den empiriska datan till denna 
studie. Denna insamling skedde genom Runelandhs kontaktpersoner, både genom personliga 
möten och genom Skype-möte på datorn. Mötena kan också definieras som intervjuer då 
frågor ställts vid dessa tillfällen till de som arbetar på Runelandhs.  !
Våra kontaktpersoner på Runelandhs är VD Sven Hansson och E-handelsansvarig för 
företagets digitala plattform Fredric Johansson. Genom att samarbeta med Runelandhs har en 
önskan framkommit av Sven och Fredric att se hur företagets kunder beter sig på deras 
digitala plattform, varför de väljer att antingen göra avslut via telefon eller just den digitala 
plattformen. Företaget har under en tid sett att en del av deras kunder använder den digitala 
plattformen som underlag för sin beställning, där de samlar information om produkten. Dock 
ringer många kunder sedan in sin order i köpprocessens slutskede, istället för att göra sina 
avslut via den digitala plattformen. Företaget har då börjat undra varför det finns ett sådant 
glapp som gör att kunderna väljer att inte avsluta sina köp via den digitala plattformen, utan 
istället ringer.  !
En enkätundersökning genomfördes för att se vad kunders beteende på en digital plattform 
kan grunda sig i, och den utformades i sin tur genom en grundlig operationalisering utefter 
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teorikapitlet. Eftersom enkäten är en så pass omfattande del i denna studie så ligger den 
separat, under “3.5 Enkät” i detta kapitel.  !
3.2.1 Ostrukturerad och strukturerad intervju 

Om en intervju är ostrukturerad så innebär det att intervjuaren endast med hjälp av lösa 
minnesanteckningar ställer frågorna till respondenten. Det finns alltså inte ett strikt 
schema med slutna frågor att följa till punkt och pricka, intervjuaren ser endast till att 
täcka de delar som han eller hon måste få med. Det kan handla om att intervjuaren 
endast ställer en fråga och utefter det svaret utvecklar intervjun. En strukturerad intervju 
utförs efter en så kallad intervjuguide där intervjuaren har en lista över de teman som bör 
täckas. Respondenten har dock stor frihet att själv utforma svaren efter eget tycke och det 
finns även utrymme för följdfrågor här som är relaterade till en fråga från intervjuguiden, 
även om de inte är med i listan från början. Vidare behöver frågorna heller inte komma i 
någon förutbestämd ordning, författar Bryman och Bell (2011).  !
3.2.4 Frågeformulering  

Enligt Christensen et al. (2001) är det viktigt att intervjuaren har god kunskap inom området 
som frågorna kommer handla om. Detta för att kunna ställa så bra frågor som möjlig och på så 
vis även kunna få ut så bra svar som möjligt. Bryman och Bell (2011) fortsätter med att det 
finns två olika grundtyper av frågeställningar att använda sig av vid en intervju, nämligen 
öppna och slutna frågor. Vid en öppenfråga kan respondenten själv utveckla sina svar och 
även vidare förklara dem. Författarna menar att en följdfråga bör ställas för att ta reda på 
varför respondenten svarade som den gjorde. Christensen et al. (2001, s. 170) nämner “Vilka 
metoder har ni använt för att marknadsföra er?” som ett exempel på en öppen fråga.  !
Christensen et al. (2001) skriver att motsatsen till öppna frågor således är slutna frågor. 
Skillnaden är att slutna frågor används då intervjuaren vill ha mer specifika svar, men kan 
även användas då intervjuaren vill ha redan existerande fakta bekräftad. Svaren på sådana 
frågor är ofta korta, så som nej, ja, ålder, kön etc. Alltså är “Hur gammal var du när du åkte 
utomlands första gången?” ett exempel på en sluten fråga (Christensen et al., 2001, s. 170). !
Denna studies intervjuer och frågor  
Den första intervjun ägde rum på Runelandhs kontor i Kalmar den 21 mars 2016. Då hölls en 
personlig intervju av Louise Ek och Emelie Sundgren med de två kontaktpersonerna på 
Runelandhs, Sven och Fredric. Intervjun var då av ostrukturerad karaktär med öppna frågor. 
Detta var första gången parterna möttes och därför var strukturen en aning mindre strikt. Det 
hölls mest en dialog kring företaget och syftet med den kommande studien. !
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Intervju nummer två hölls mellan samma respondenter och intervjuare men över “telefon” på 
datorn, genom programmet Skype. Denna intervju definieras därför som en telefonintervju, 
vilken ägde rum den 4 april 2016. Vid detta tillfälle var det istället en strukturerad intervju 
med slutna frågor som hölls.  !
3.3. Insamling av teori 
Insamlingen av det teoretiska underlaget har hämtats främst från tryckt litteratur samt artiklar. 
De teoretiska ramverket har baserats på de faktorer som den här rapporten syftar till att finna 
resultat, alltså hur digital lojalitet, digital tillit och teknisk funktionskvalitet kan bidra till ökad 
volym av affärsavslut på ett företags digitala plattform vid professionella affärer. Sökningar av 
vetenskapliga artiklar har gjorts i Linnéuniversitetets egna sökmotor One Search samt Google 
Scholar. Det senare alternativet har främst använts i syfte att söka upp primärkällor, som 
tidigare har nämnts i andra artiklar.  !
Sökorden har formats, ur en snöbollseffekt (se nedan förklaring), för att täcka de områden 
som har behandlats i våra tre delkapitel om Digital lojalitet, Digital tillit samt Teknisk 
funktionskvalitet. Enligt Bryman och Bell (2011) är ett snöbollsurval ett angreppsätt att skapa 
kontakt med vissa människor (men i den här studien begrepp) för att sedan kunna kontakt med 
ytterligare begrepp och utöka begreppsområdet tills det har blivit mättat. Exempel på sökord, i 
den här studien, har varit loyalty, e-loyalty, e-trust, e-crm, b2b, customer behaviour, technical 
function quality och dessa har sedan kombinerats i olika former för att hitta artiklar som har 
kunnat täcka upp rapportens olika områden. Anledningen till att sökorden har varit på 
engelska är för att skapa fler och mer lämpliga sökresultat att kunna använda. !
Alla artiklar har granskats av andra oberoende forskare och är därför vetenskapligt 
publicerade. All litteratur har granskats främst utifrån vilka förlag som har låtit publicera 
boken. Källorna som har använts har alltså kritiskt granskats och flera källor har även använts 
för att ge styrka till teorierna. Källorna har även inhämtats från år 2000 och framåt, för att 
innehållet i rapporten ska ha en så uppdaterad och trovärdig information som möjligt. 
Forskarna i denna rapport har varit noggranna med att vara just källkritiska, precis enligt de 
kriterier som Thurén (2013) behandlar nedan.  !
3.3.1 Källkritik 

Thurén (2013) påpekar att det finns en rad väsentliga faktorer att beakta när teoriunderlag 
väljs, några utav dem är följande: !

• Att precisera och definiera vilka ord och begrepp som är avgörande för forskningen för att 
undvika missförstånd om det finns flera tolkningar av ett och samma uttryck. 
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• Att säkerställa att källorna som används är vad de utger sig för att vara, så att falsk 

information förhindras att spridas vidare. 
• Att källorna är uppdaterade till samtid och med så detaljerad kunskap som möjligt för att 

skapa trovärdighet. 
• Att vara opartisk i sina val av källor för att ytterligare stärka tillförlitlighet och äkthet. 
• Att visa försiktighet med att generalisera fakta taget från källorna, då generalisering inte 

alltid är representativt. !
3.4. Operationalisering 
Bryman och Bell (2011) beskriver operationalisering som ett mått på ett visst begrepp att 
komma fram till. En teknik kan vara att konstruera ett dokument med ett antal strukturerade 
frågor, exempelvis till en enkät. Detta dokument ska grunda sig i teoretiska källor, för att 
kunna utforma dessa frågor som ska användas för att få fram empirisk data.  !
Denna studies operationalisering 
Utifrån det teoretiska underlaget har frågor utformats och sedan använts i enkäten. Frågorna 
har hämtats från de olika ämnesområden som täcker denna rapport och de har även en 
teoretisk bäring. Utformningen av operationaliseringen har utgått från de olika blocken; 
Digital lojalitet, Digital tillit och Teknisk funktionskvalitet och de tillhörande frågorna 
inklusive svarsalternativ ligger under sina respektive block. Exempelvis har fråga 5 delats upp 
eftersom att svarsalternativen har bäring från både Digital tillit och Teknisk funktionskvalitet. 
Likadant gäller det för fråga 13. Se operationaliseringen i Bilaga 1.  !
Varje svarsalternativ har i operationaliseringen benämnts med en romersk siffra efter numret 
på frågan. Detta för att läsaren lätt ska kunna urskilja vilken fråga som svarsalternativet 
tillhör. Även då svarsalternativet från samma fråga kan tillhöra olika block, som tidigare 
nämnts, ansågs det tydligare att benämna svarsalternativen på något sätt. I fråga 5 var det 
dessutom två svarsalternativ som har sin grund i både blocket Digital tillit och Teknisk 
funktionskvalitet, nämligen svarsalternativ nummer nio och tio, alltså 5.IX och 5.X. Inom 
blocket Digital tillit har dessa även benämnts med bokstaven a och under blocket Teknisk 
funktionskvalitet har de benämnts med bokstaven b, så 5.IX a och 5.IX b bland annat.. Detta 
för att visa på vår medvetenhet om att samma svarsalternativ finns på mer än ett ställe i den 
frågan.  !
I operationaliseringen är det även en del celler som inte innehåller någon underrubrik eller 
källa. Underrubrik har det då inte funnits något utan det har legat direkt under antingen 
blocket Digital lojalitet, Digital tillit eller Teknisk funktionskvalitet som redogörs för i spalten 
längst till vänster (se Bilaga 1). När det kommer till källor så är det endast själva frågan som 
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saknar en sådan hänvisning, men detta för att de flesta frågeställningen inte grundar sig i en 
speciell teori utan det är istället svarsalternativen som redogör för olika teorier.   !
3.5. Enkät 
Bryman och Bell (2011) skriver att digitala undersökningar har ökat och det finns två sätt som 
dessa kan skickas ut. Bland annat genom e-post, som oftast används i samband med 
homogena grupper på digitala plattformer, kan en enkät skickas ut som en bifogad fil. Det går 
även att skapa en enkät på en specifik digital plattform, då forskarna kan utforma och designa 
enkäten på ett mer professionellt sätt. Fördelarna med en digital undersökning kan vara att det 
är smidigt för respondenten, då den kan scrolla upp och ner i dokumentet hur den vill. !
Generellt sett är en enkät lik en strukturerad intervju, det enda som egentligen skiljer dem åt 
är att det i regel inte finns någon intervjuare närvarande när respondenten besvarar frågorna. 
Vidare är en enkät ett billigt sätt för forskare att få resultat till sin studie. Vid en enkät finns 
det heller ingen risk att intervjuaren påverkar respondentens svar, det finns alltså ingen så 
kallad intervjuareffekt. Faktorer som social eller etnisk bakgrund och kön på intervjuaren kan 
annars påverka respondenten vid en intervju (Bryman och Bell, 2011).  !
En annan fördel med enkäter är att respondenten själv kan välja när den ska besvara enkäten 
och helt efter eget behov. Till skillnad från en intervju, som troligtvis sker vid en sedan 
tidigare inbokad tid, så kan respondenten anpassa tiden själv efter möjlighet, när han eller hon 
vill besvara enkäten. Det finns även en risk att olika intervjuare formulerar frågorna olika vid 
samma undersökning, men den risken elimineras vid enkäter (Bryman och Bell, 2011).  !
Det finns även en del nackdelar med enkätundersökningar. Det finns en risk för att 
respondentens interesse för frågorna kan svalna om han eller hon ej anser dem viktiga och 
relevanta. Vidare finns det ingen intervjuare som kan hjälpa till vid oklarheter eller förklara 
frågorna om respondenten inte förstår, skriver Bryman och Bell (2011).  !
3.5.1 Övergripande information om denna studies enkät 

Följande delar i detta kapitel har ordningen Utformning av enkät, Utformning av frågor, Val 
av respondenter, Åtgärder för att minska bortfall samt Avläsa resultat och analys. Se tabell 
“Enkät” samt vidare data i detta metodkapitel för ytterligare information.  !
Den enkät som gjordes för denna studie skickades ut till respondenterna onsdagen den 4e maj 
2016, vid kl 15 på eftermiddagen. Tanken var att den skulle kommit ut måndagen innan, på 
morgon den 2e maj, men att “bygga” enkäten i Runelandhs program tog längre tid än de 
räknat med. Enkätens utskick blev därav aningen försenat, i kombination med andra 
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arbetsuppgifter på företaget för de ansvariga. Tisdagen den 10e maj, kl 23:59, stängdes sedan 
enkäten ned och den kunde inte längre besvaras av respondenterna.  
 

Figur 3.2. egen figur - En övergripande sammanställning av denna studies enkät  !
3.5.2 Utformning av enkät  

Bryman och Bell (2011) menar att en enkät inte bör vara för tätt utformad när det kommer till 
dess layout. Den ska vid första anblick så luftig och inbjudande ut samt se professionell ut i 
designen. Detta för att det ska vara inbjudande för respondenten att besvara enkäten, istället 
för att avskräcka. Vidare ska det helst finnas variation på typsnitt, storlek och stil på texten. 
Detta för att ge en variation och bredd i enkäten, både till respondenten och forskarens fördel. 
Vid slutna frågor, som även är vanligast vid en enkätundersökning, är det dock viktigt att 
svarsalternativen är tydliga. Det ska också finnas ett tydligt budskap i enkätundersökningen så 
att respondenten enkelt kan se innebörden. Alltså ska en enkät upplevas attraktiv för 
respondenten och även vara tydlig för att inte förvirra då den besvaras.  !
Utformning av denna studies enkät 
När det kommer till layouten så användes Runelandhs färdiga enkät-verktyg som hjälp. 
Frågorna utformades av författarna genom en grundläggande operationalisering utefter det 
teorikapitel som arbetats fram för studien. När frågorna var färdigformulerade skickades dem 
till företagets E-handelsansvarige Fredric som med hjälp av en kollega lade in våra frågor i 
deras program. Layouten utgörs av en professionell och “ren” stil där respondenterna lätt kan 
urskilja vad som tillhör vilken fråga samt svarsalternativ. Storleken och stilen på texten 
varierar i enkäten för att det ska “hända lite” i texten (se Bilaga 2). 
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3.5.3 Utformning av frågor 

Som tidigare nämnts så är en enkät mer eller mindre som en strukturerad intervju och att det 
då passa sig bäst med slutna frågor. En komplett redogörelse för slutna och öppna frågor hittas 
i kapitel “3.2.3 Frågeformulering”. Vad Bryman och Bell (2011) påpekar är att alla frågor 
dock inte passar in i en enkät, som öppna frågor, vilket oftast upplevs som jobbigare att 
besvara av respondenten.  !
Svarsalternativen bör med fördel ställas upp vertikalt då det gör det tydligare för vilket eller 
vilka svarsalternativ som valts, även om horisontellt också förekommer. Exakta instruktioner 
på hur frågorna ska besvaras bör också anges för att göra det extra tydligt för respondenten. 
Genom tydliga instruktioner kan således missförstånd och otydliga svar elimineras. Det kan 
även ge forskaren klara svar och viktig, korrekt information (Bryman och Bell, 2011) .  !
En variabel definieras som ett attribut eller en egenskap och den förändras från fall till fall. 
Människor, fabriker eller organisationer kan exempelvis vara en variabel. Vidare är en fråga i 
en enkät en typ av variabel, i vilka informationen varierar. Den informationen definierar olika 
typer av variabler, där exempel är normalvariabler, dikotoma variabler och ordinalvariabler, 
varav en typ kallas för Likertskala.  !
Nominalvariabler, även kallat kategorivariabler, är variabler som innehåller kategorier som 
inte går att rangordna. Det går alltså inte visa på att en kategori är “mer” eller “större” än en 
annan. Exempel på nominalvariabler är “Du var osäker på frakten” och “Du ville förhandla 
om pris” (se Bilaga 2). Dikotoma variabler består av data med endast två kategorier, alltså två 
svarsalternativ. Ofta kan dock dessa variabler behandlas som nominalvariabler eftersom 
svarsalternativen i regel inte kan rangordnas. Exempel på dikotoma variabler är “Man/
Kvinna” eller “Telefon/Internet” (se Bilaga 2). Vidare finns det även så kallad Likertskala som 
är en typ av flerindikatorsmått eller multipla mått. Här får respondenten bedöma i vilken grad 
en fråga, i form av ett påstående, stämmer in på han eller henne. Ofta är det en skala på 
exempelvis fem eller sju nummer där ett kan stå för “stämmer inte alls” och exempelvis fem 
står för “stämmer mycket bra”. I skalan brukar ett mittenalternativ även finnas, i avseende att 
respondenten inte ska behöva ta ställning till något som denne inte tidigare har tänkt på. 
Författarna menar att ofta definieras även en Likertskala som ordinalvariabel, vilken i sin tur 
definieras som en variabel med kategorier som kan rangordnas (Bryman och Bell, 2011).  !
Utformning av denna enkäts frågor 
I enkäten finns det mestadels slutna frågor, förutom två öppna frågor av lättare karaktär, 
respondenten behöver alltså inte skriva några långa utförliga svar på dem (se Bilaga 2). för 
dessa öppna frågor. I den femte frågan finns det två stycken “öppna svarsalternativ”, det vill 
säga att hela frågan är inte en så kallad öppen fråga utan en sluten fråga. På slutet har 
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respondenterna dock möjlighet att själv fylla i ett svarsalternativ om de tycker att det svar de 
skulle vilja ge saknas bland våra alternativ. Det andra “öppna svaret” finns där om de vill 
utveckla något då just den frågan är den längsta i enkäten och kanske kan upplevas som den 
mest komplicerade. 
  
När det kommer till instruktioner på hur respondenterna ska besvara frågorna så tror och anses 
de vara tydligt utformade. Varje fråga har en “undertext” där det antingen står Kan välja mer 
än ett svarsalternativ eller så står det Välj ett svarsalternativ, och på de korta öppna frågorna 
har respondenten ombetts att svara i heltal. Alla svarsalternativ är även placerade vertikalt 
under frågan, för utom när det kommer till Likertskalan då det fyller en tydlig funktion och de 
naturligtvis ska vara placerade horisontellt. Vidare förekom ej begreppet “digital plattform” i 
enkäten, utan istället användes termerna “hemsida” och “webbutik”. Begreppet “navigation” 
användes inte heller i enkäten, utan ersattes av “orientering”. Detta för att göra det så tydligt 
som möjligt och för att inte förvirra respondenterna med en mer svårgreppbar samt akademisk 
term. 
  
I enkäten användes dikotoma variabler, nominalvariabler samt likertskala som brukar 
definieras som ordinalvariabler. Exempel på dikotoma variabler i studiens enkät är “Telefon/
Internet”, exempel på nominalvariabler är “Du var osäker på frakten” och “Du ville förhandla 
om pris” medan exempel på en fråga med Likert-skalan är “Till Runelandhs känner jag tillit 
och att de hanterar mina uppgifter, ordrar och åsikter varsamt” - “Stämmer inte alls 1, 2, 3, 4, 
5 Stämmer mycket bra”.  !
I enkäten utformades även två frågor om respondenternas kön och ålder, vilka placerades som 
de första frågorna. Anledningen till att dessa var med i enkäten var för att få inledande 
information om respondenterna, har ingen teoretisk bäring och är därför inte med i 
operationaliseringen. I och med detta gav frågorna ingen vikt för själva rapportens syfte och 
har därför valts att inte presenteras i det empiriska samt analytiska materialet.  !
3.5.4 Val av respondenter 

Enligt Bryman och Bell (2011) brukar en enkät på något sätt skickas ut direkt till potentiella 
respondenter, vilket gör det till en attraktiv och effektiv form av undersökning, både sett till 
geografiskt område, tid och pengar. Författarna nämner även icke-sannolikhetsurval, vilket är 
en form av urval som inte görs utifrån några sannolikhetsprinciper. Det är problematiskt att 
generalisera populationen då forskarna oftast studerar en eller få individer i ett specifikt fall. 
Bekvämlighetsurval är en typ av icke-sannolikhetsurval. Det syftar till att urvalet består av de 
personer som har varit tillgängliga för forskarna i det givna ögonblicket. Sannolikheten för 
svarsfrekvens brukar vara hög. Det är dock omöjligt att generalisera resultaten eftersom 
forskarna inte kan urskilja vilken population ett eventuellt stickprov skulle representera.  
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Val av respondenter till denna studies enkät 
Enkäten skickades ut till befintliga kunder hos Runelandhs. Dessa befintliga kunder fanns i 
Runelandhs system sedan innan och har alltså genomfört minst ett köp under de senaste ca två 
åren, 14-03-09 - 16-05-04. Kundgruppen tillhörde en kategori där de hade börjat med att 
besöka Runelandhs digitala plattform för att sedan lägga sin order antingen via telefon eller 
fullföljde ordern via den digitala plattformen. Det skickades totalt ut 14 335 utskick, som då 
skulle spegla den beskrivna kundgruppen. Den totala svarsfrekvensen blev 396 stycken, och 
av dessa var 246 stycken giltiga svarsresultat. Med giltiga svar menas de enkäter som var 
ifyllda till sista frågan. !
3.5.5 Åtgärder för att minska bortfall  

Bryman och Bell (2011) menar att ofta är det ett större bortfall av respondenter vid en enkät 
än vid intervjuer, det finns då även risk för att validiteten på resultatet blir lägre. För att 
förebygga detta finns det ett par åtgärder en forskare kan vidta vid utformningen av frågorna 
och själva enkäten. !

• Introduktionsbrev - genom en inledande text förklarar forskaren syftet med 
undersökningen, hur respondenten har valts ut samt varför undersökningen är viktig.  

• Ej svarat - forskaren ska på något sätt kunna hålla koll på och se vilka individer som ännu 
inte besvarat enkäten, för att då kunna skicka ut en påminnelse eller två. Det är viktigt att 
skicka ut påminnelser, de fungerar verkligen menar författarna. I påminnelsen bör 
enkätens syfte och mål upprepas för att påminna de eventuella respondenterna om detta. 

• Kort enkät - det är inget mysterium att en kortare enkät har högre svarsfrekvens. Dock är 
det lite av en gråzon här eftersom det är svårt och veta exakt när en enkät blir “för lång”. 
Om frågorna är relevanta och intressanta för respondenten samt om ett noggrant urval av 
respondenter gjorts är toleransen högre för en “längre enkät”.  

• Tydliga instruktioner och layout - genom att ange tydliga instruktioner samt att ha en 
luftigare och “renare” layout så underlättar det för respondenten att besvara enkäten och 
bortfallet blir då lägre.  

• Intressanta frågor - som inledande fråga eller frågor av en enkät bör det vara några som 
troligtvis kommer intressera respondenten lite extra, för att verkligen “fånga in” dem. Det 
är då större chans att de slutför hela enkäten. 

• Få öppna frågor - ju färre öppna frågor en enkät innehåller desto högre svarsfrekvens är 
sannolikt att få. Respondenten behöver då inte själv utforma långa svar utan kan istället 
vid slutna frågor bara kryssa i ett eller flera val.  

• Incitament - att ge respondenten något i gengäld och som tack för att de delatar i 
undersökningen har visat sig fungera väl oftast. Det kan då vara i form av en rabattkod, 
lotter eller biobiljetter. Detta incitament bör dock skickas med direkt när enkäten skickas 
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ut än att det ska skickas till respondenten i efterhand. Det är vidare bevisat att individer 
inte brukar behålla incitamentet helt cynisk, utan att då faktiskt besvara enkäten. Det finns 
även bevis på att incitamentets värde inte spelar någon större roll, ett lägre värde ger lika 
hög svarsfrekvens som ett högre värde. !

Åtgärder för att minska bortfall av denna enkät 
För att försöka eliminera bortfall och lägre validitet har hänsyn tagits till vissa faktorer. 
  

• Introduktionsbrev - Till och börja med skrevs ett inledande meddelande där det berättades 
vad undersökningen handlar om, varför den görs, att den är till dem som är Runelandhs 
kunder och att företaget gör det i samarbete med oss från Linnéuniversitetet. 

• Ej svarat - Måndagen den 9e maj 2016, vid kl 14 på eftermiddagen, gick det ut ett 
automatiskt påminnelse-mail till alla respondenter som inte hade besvarat enkäten då, 
vilka enkät-programmet självt höll koll på. Det var då den enda och sista påminnelsen om 
att sista datum för att besvara enkäten var på tisdagen, den 10e maj kl 23:59. Enligt 
beräkningar antogs att en vecka skulle räcka eftersom enkäten skickades ut till så pass 
många kunder, även därav ansågs en påminnelse räcka.  

• Kort enkät - En medvetenhet finns om att enkäten är ganska omfattande och en del har 
relativt långa svarsalternativ, men resonemangen talade ändå för att det är Runelandhs 
befintliga kunder som är respondenter och därav tros de har ett intresse för företaget och 
att hjälpa Runelandhs att utvecklas inom olika områden. Alla teori-områden behöver 
också täckas, och med dessa punkter i åtanke tros ändå kunderna vara villiga att besvara 
enkäten.   

• Tydliga instruktioner och layout - Som sagt anses tydliga instruktioner vara utskrivna för 
hur respondenterna ska besvara frågorna samt en stilren layout. 

• Intressanta frågor - Åter igen anses enkäten vara intressant för Runelandhs kunder och 
därför tros många besvara den i förhållande till om det hade varit respondenter utan någon 
relation till företaget. 

• Få öppna frågor - Det har även nämnts att enkäten ej innehåller många öppna frågor eller 
några som kräver speciellt långa utläggningar av respondenten. 

• Incitament - Som incitament har en överenskommelse gjorts med Runelandhs om att de 
som besvarar enkäten får 15 % rabatt vid sitt nästa köp på deras digitala plattform. 
Företaget tyckte absolut att det var värt den rabattsatsen för att kunna få in så många svar 
som möjligt på enkäten. Rabatten är inte bara en typ av betalning och “tack” för de kunder 
som deltar i undersökningen, det blir också indirekt ett sätt att försöka få fler kunder att 
handla via företagets digitala plattform, vilket också är målet med resultatet av 
undersökningen.  !
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3.5.6 Avläsa resultat och analys 

Reciprok analys menas med att forskarna kan genomföra en sorts forskning, men att sedan 
analysera den mot den motsvarande forskningsmetoden. Exempelvis, att en kvantitativ 
datainsamling kan analyseras kvalitativt och vice versa. Att genomföra en kvalitativ analys av 
kvantitativ data, som då oftast handlar om siffror, utgör en presentation av datan samt ett 
försök på övertygelse om trovärdigheten i resultaten. Det kvalitativa synsättet på kvantitativ 
forskning består ofta av tolkning av datan för att belysa forskningens syfte och kan inte 
generaliseras (Bryman och Bell, 2011).  !
Avläsa resultat och analys av denna studies enkät 
Avläsningen av enkätens svar beskrevs i kapitel 4. Empirisk data redogörs i både antal eller 
procent. Procenttalen är dock avrundade till närmsta heltal för att slippa decimaler och på så 
sätt göra det hela mer tydligt och lättöverskådligt. Det visas även tillhörande stapeldiagram till 
respektive resultat.  !
Analysen bestod sedan av ett kvalitativ angripssätt, alltså att det var tolkningen av den 
empiriska datan som det var fokusering på. Anledningen till att en tolkande analys valdes var 
för att öka övertygelsen om trovärdigheten i resultaten samt för att kunna återge en detaljerad 
utredning mellan det som teorin sade mot den empiriska datan. I och med att en kvalitativ 
analys har använts i denna rapport och att resultatet i empirin inte har kunnat generaliserats, 
har därför fallföretaget Runelandhs benämnts i analyskapitlet.  !
3.6. Rapportens kvalitetsmått 
3.6.1. Validitet 

Validitet innebär att “man mäter det man ger sig ut för att mäta” och menas då med att 
forskningen som görs är giltig (Åsberg, 2001, 2. 64). Bryman och Bell (2011) menar att 
validitet handlar om ifall det mått forskaren använder verkligen mäter det begrepp som är 
avsett att mäta. Exempelvis så kan det handla om att studenter anser att frågorna på tentan 
egentligen inte alls har att göra med hur pass väl kursmålen blivit uppnådda, och det gäller då 
(mätnings)validitet. Vidare brukar fem olika typer av validitet benämnas, nämligen, 
ytvaliditet, samtidig validitet, prediktiv validitet, begreppsvaliditet och konvergent validitet. 
  
Till att börja med är ytvaliditet ett sätt att spegla innehållet i det aktuella begreppet och det 
pratas då om hur hög ytvaliditet ett mått har. Exempelvis kan en expert frågas om det första 
intrycket av ett mått speglar det begrepp som det faktiskt handlar om. Samtidig validitet 
handlar om att olika fall skiljer sig åt, vilket forskaren är medveten om och vilket då är 
relevant för begreppet då det kommer till ett visst kriterium, som exempelvis människor. 
Vidare är prediktiv validitet en forskare testar validiteten i ett mått genom ett framtida 
kriterium, till skillnad från samtidig validitet som mäts i nuet. Exempelvis kan en forskare titta 
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på framtida antagen nivå av frånvaro på en arbetsplats, när arbetstillfredsställelse ska mätas på 
ett visst sätt. Begreppsvaliditet gäller då en forskare från en teori deducerar de hypoteser som 
är aktuella i en undersökning. Exempelvis kan en forskare titta på vilken effekt på vissa 
upplevelser av arbetet teknologin har, arbetar individer som är mer tillfredsställda med sin 
arbetstillvaro mer sällan med rutinuppgifter? Slutligen nämns konvergent validitet som jämför 
olika mått och ställer dem mot varandra, då måtten är utvecklade med hjälp av andra typer av 
tillvägagångssätt. Exempelvis kan en enkät samt observationer titta på samma fråga och sedan 
jämföra resultatet (Bryman och Bell, 2011).  !
3.6.2. Reliabilitet 

Reliabiliteten menas med hur noggrann forskarna har varit vid mätning och att hur pålitlig 
forskningen är (Åsberg, 2001). Bryman och Bell (2011) förklarar definitionen av ordet som 
vad som behandlar pålitligheten och den så kallade följdriktigheten av mätningar och mått på 
ett begrepp. När det kommer till reliabilitet så brukar tre olika betydelser nämnas, nämligen 
stabilitet, intern reliabilitet samt interbedömarreliabilitet. 
  
Det förstnämnda, stabilitet, handlar om tidsperspektivet för måttet, om det över en längre 
period inte förändrar resultatet av ett visst urval. Alltså så att resultatet inte flukturerar och 
precis som benämningen avslöjar, stabiliteten i mätningen. Detta kan exempelvis handla om 
en viss grupps attityd till en viss fråga eller ämne. Den andra betydelsen, intern reliabilitet, 
handlar om hur pålitliga och korrekt använda indikatorerna inom en skala är. Det som då 
menas är hur väl respondenternas poäng, eller nivå på svar, av indikatorerna stämmer överens 
med deras poäng på resterande indikatorer. Den sistnämnda betydelsen av reliabilitet, 
interbedömarreliabilitet, rör hur exempelvis två olika observatörer bedömmer, tolkar eller 
översätter data. Vid subjektiva bedömningar kan detta således skilja sig åt mellan två olika 
individer och det finns alltså en risk att deras bedömningar inte är tillräckligt lika. Ett exempel 
på detta problem kan vara då kategorisering ska ske av olika typer av inslag i media och svar 
av öppna frågor kanske ska kategoriseras (Bryman och Bell, 2011).  !
3.6.3.Trovärdighet till rapporten 

Bryman och Bell (2011) föreslår att ett av kriterierna för kvalitativa undersökningar ska vara 
trovärdighet, vilket i sig täcker in de fyra delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmering.  !

• Tillförlitligheten innebär att den sociala verkligheten som beskrivs i forskningen ska 
tydligt framgå och överensstämma. Det kan därför vara väsentligt att det finns en 
trovärdig respondentvalidering, alltså att resultaten som framkommer kommuniceras till 
de personer som har varit deltagande i processen. Detta för att forskarna ska kunna 
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försäkra sig om att resultatet är trovärdigt och sanningsenlig i överensstämmelse med 
undersökningspersonerna. 

• Överförbarhet menas med den sociala verklighet som har studerats detaljera skat 
beskrivas så att läsare av rapporten kan bedöma huru pass överförbara resultaten är till en 
annan miljö än det som faktiskt har studerats.  

• Pålitlighet syftar till att alla delar av rapporten ska ha antagit ett granskande synsätt, alltså 
att alla faser grundligt redogörs, exempelvis problemformulering, undersökningspersoner, 
beslut angående data-analys och så vidare, och att andra personer sedan granskar detta för 
att bedöma kvaliteten på de olika processutförandena.  

• Konfirmering menas med att bekräfta styrkan i det som forskarna har kommit fram till, att 
de har genomfört forskningen i god tro utan inslag av egna värderingar. !

3.6.4. Äkthet i rapporten 

En annan kriteria för kvalitativa undersökningar, är enligt Bryman och Bell (2011) äktheten. 
Forskningen ska då ge en rättvis bild av forskningen, exempelvis att val av respondenter 
tydligt beskrivs så att läsare förstår att det är den valda urvalsgruppen som speglar resultatet 
och ingen annan. Den ska även kunna hjälpa de deltagande personerna i forskningen att förstå 
omgivningen, hur andra personer i omgivningen uppfattar saker och ting, om de kan 
genomföra en förändring samt att ge möjligheter till deltagarna att kunna vidta åtgärder efter 
det resultat som har framkommit.  !
3.6.5. Etiska överväganden 

Det finns etiska regler som behandlar frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 
Principen är alltså att de som ingår i undersökningen ska få göra det frivilligt, 
undersökningsfrågorna får ej inkräkta på personernas integritet, deras uppgifter ska behandlas 
konfidentiellt och svaren från personerna ska behandlas med anonymitet. För att de 
personerna ska våga delta är det av vikt att forskarna informerar om den aktuella 
undersökningens syfte, att det är frivilligt att ingå i undersökningen, att de deltagande i 
undersökningen är och förblir anonyma och deras uppgifter behandlas med största möjliga 
konfidentialitet, att de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för forskningens 
ändamål och att forskarna ej får ge vilseledande eller falsk information om undersökningen 
(Bryman och Bell, 2011).  !!!!!!!
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4.0 Empiri 
Nedan redogörs resultatet för den enkät som skickades ut till Runelandhs kunder onsdagen 
den 4 maj 2016. Totalt var det 396 st respondenter som deltog i undersökningen men eftersom 
150 av dem inte besvarade hela enkäten sorterades dessa bort och endast de 246 personer 
som besvarat hela enkäten räknas med i sammanställningen. Enkäten finns som Bilaga 2. 
Frågorna i detta kapitel är även indelade efter samma block som återfinns i teorikapitlet; 
digital lojalitet, digital tillit samt teknisk funktionskvalitet.  !
4.1. Digital lojalitet 
I operationaliseringen härleddes fråga 3, 8 och 12 samt ett av svarsalternativen i fråga 13 i 
enkäten till digital lojalitet. Följande presenteras svaren på dessa frågor.  !
Hur många köp har du gjort hos Runelandhs de senaste två åren?  
Denna fråga var en öppen fråga där respondenten ombads att svara i heltal, alltså antal köp. 
Detta gjorde att vissa svarade 0 vilket ej är korrekt eftersom enkäten endast skickades ut till 
kunder som gjort en order under de senaste två åren. Detta är garanterat då endast de kunder 
som faktiskt har lagt en order under denna period valts ut, vilket gjordes genom Runelandhs 
kunddatabas som innefattar sådana möjligheter. Se vidare diskussion kring detta i “8.0 
Reflektion”. !
Det vanligaste antalet köp som gjort var ett köp, vilket gjorts av 31 % av de som besvarade 
denna fråga. Sett till de tre vanligaste antalen köp som gjorts så var det ett, två eller tre köp 
som då gjorts av 31 %, 19 % respektive 13 % av de som besvarat denna fråga. Antalet köp 
och därmed även procenten minskade naturligt ju högre antal köp svaren kom upp i. Vad som 
dock är anmärkningsvärt är att 9 st köp under perioden motsvarade 1 % av de som besvarat 
frågan, men sedan visar det sig att 10 st köp under perioden har plötsligt gjorts av 9 % av de 
som besvarade frågan. Se vidare diskussion kring detta i “8.0 Reflektion”. !
Vad är det som gör att du skulle vilja lägga en order på Runelandhs hemsida mer än en 
gång?  
Denna fråga var en sluten fråga där respondenterna kunde välja mer än ett svarsalternativ. På 
svaren som handlade om ifall Runelandhs har bra priser, bra kvalitet samt att kunderna gjort 
flera köp hos företaget och är nöjda, var det väldigt jämn svarsfrekvens mellan 25 %, 25 % 
respektive 26 % av alla svar på denna fråga. Dock var det 2 % som svarade att det berodde på 
att de hört positiva rykten om företaget. 14 % ansåg att de trivdes med Runelandhs digitala 
service och 8 % upplevde att de inte kunde hitta det de var ute efter hos någon annan 
återförsäljare. !!
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Jag tycker att min relation till Runelandhs är… 
På denna fråga svarade respondenterna genom en Likertskala, där siffran ett (1) motsvarade 
att påståendet inte stämde alls, siffran tre (3) att det var varken eller och siffran fem (5) där 
påståendet stämde mycket bra. Här kunde respondenten endast välja ett svarsalternativ. !
...att de ofta är mitt förstahandsval när jag ska genomföra köp av lager- och 
kontorsinredning. 
De flesta respondenterna valde svarsalternativet i mitten, siffran tre (3), som tolkas som 
neutralt eller “varken eller”. Det var 48 % som valde siffran tre (3) med 35 % svarade siffran 
fyra (4), alltså mer positivt, som då är svarsalternativet som är näst högst rankat på skalan. På 
siffran fem (5) tyckte 4 % att de hade en stark relation till Runelandhs och 5 % ansåg att de 
hade en svag relation, samt  7 % som ansåg att den var ganska svag. !
...att de erbjuder bäst service på marknaden. 
Liksom föregående är mittenalternativet, siffran tre (3), det alternativ som fått högst 
svarsfrekvens med 57 %. Återigen, likt föregående fråga är det även här övervägande positiva 
svarsalternativ i övrigt, alltså att resterande svar i huvudsak handlar om siffran fyra (4), 29 %, 
och siffran fem (5) erhöll 5 %. Likaså erhöll siffran två (2) 5 %, medan 4 % angav att de hade 
en svag relation (1).  !
...att de har bäst produkter på marknaden. 
Även i denna fråga ser svarsfrekvensen liknande ut, det är mittenalternativet, siffran tre (3), 
som flest respondenter valt, vilket motsvarade 59 %. Svarsalternativet med näst högst 
svarsfrekvens var åter siffran fyra (4) med 29 % och siffran fem (5) har 4 % svarat. 
Alternativet “ganska svaga relation” (2) erhöll 6 % och “svag relation” (1) 2 %.  !
Till Runelandhs känner jag… 
Även på denna fråga svarade respondenterna genom en Likertskala, där siffran ett (1) 
motsvarade att påståendet inte stämde alls, siffran tre (3) att det var varken eller och siffran 
fem (5) där påståendet stämde mycket bra. Här kunde respondenten endast välja ett 
svarsalternativ. !
...att jag gärna återkommer för fler framtida köp. 
De flesta kunderna ställde sig till den halvan av Likertskalan som hade en positiv 
överensstämmelse. Flest respondenter, 50%, svarade att det stämmer bra (4) att de gärna 
återkommer till Runelandhs för fler framtida köp, 28 % svarade att det stämmer mycket bra 
(5). 18 % svarade varken eller (3), medan endast 2 % för vardera alternativ svarade att de inte 
gärna återkommer för framtida köp, siffran ett (1) och två (2).  !
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4.2 Digital tillit 
I operationaliseringen härleddes fråga 4, 7, 9 och en del av svarsalternativen från fråga 5 
samt 13 i enkäten till digital tillit. Följande presenteras svaren på dessa frågor.  !
Hur lägger du din slutliga order hos Runelandhs? 
På frågan om hur kunderna lägger sin slutliga order hos Runelandhs, svarade 31 % personer 
att de valde telefon och 69 % personer valde internet. Detta visade att majoriteten av de 
svarande valde att lägga sin order via den digitala plattformen. Resterande som valde att ringa 
in sin fråga, erhöll en följdfråga i enkäten som handlade om varför de inte valde att lägga sin 
order via internet.  !
Om du INTE valde alternativet Internet på föregående fråga, varför valde du att inte 
göra det? 
Detta var en fråga där respondenterna, som svarade att de lagt sin slutliga order via telefon, 
kunde välja mer än ett svarsalternativ. Respondenterna erhöll tolv olika svarsalternativ samt 
en möjlighet till att utveckla sina svar med egna ord. Under digital tillit härleddes åtta 
svarsalternativ. Resterande alternativ återfinnes under Teknisk funktionskvalitet nedan. !
De svarsalternativ som härleddes från digital tillit var “Du vet inte hur du lägger en order på 
internet och via en webbshop” 0 %, “I din order handlar det om så stora summor så du tycker 
det känns osäkert” 2 %, “Du var osäker på leveranstiden” 7 %, “Du var osäker på frakten” 4 
%, “Du ville förhandla om pris” 9 % och “Du litar inte riktigt på Runelandhs och känner inte 
till företaget så bra” 2 %. De två sista alternativen fick flest antal röster; “Du ville ha 
personlig service och kontakt via telefon” som erhöll 52 % och därav majoriteten och “Övrig 
produktfråga, ex. om produkten fanns i lager, annan färg eller annat mått” som erhöll 16% av 
respondenternas röster.  !
De som valde att lägga till kommentarer har skrivit att det inte är möjligt att ersätta ett 
personligt möte med en digital plattform, rörande rabatt, kvalitet, leveranstid, 
detaljinformation och produktinformation. Några andra har skrivit att den personliga 
kontakten känns mycket hjälpsam och professionell samt att de får snabba svar på frågor om 
sådant de själva inte har kunskap om. Någon har även skrivit att han/hon inte var nöjd med 
köpet som genomfördes hos Runelandhs, vare sig med hanteringen av köpet, reklamationerna 
eller resultatet av produkten. En person skrev även till att han/hon inte kommer att välja den 
digitala plattformen för framtida köp då “sådana företag går bort”.  !
Skulle du känna dig säkrare med att lägga en order på Runelandhs hemsida om de: … ?  
Två svarsalternativ fick lika många antal röster, 29 %. Dessa syftade till att om Runelandhs 
förbättrade sin digitala plattform till mer lättorienterad samt om Runelandhs hade ett system 
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där kunder kunde betygsätta och ge omdömen som alla kunde se så skulle kunderna känna sig 
säkrare med att lägga en order via den digitala plattformen. Alternativet “Har ett positivt 
rykte, exempelvis att du har hört mycket bra om Runelandhs” röstade 23 % på, medan de två 
sista inte var lika kritiska punkter för att kunderna skulle känna sig tryggare. De två sista löd 
“Hade certifieringar och säkerhetssymboler på hemsidan, ex. ISO” samt “Hade känslan av 
högre säkerhet på hemsidan vid ex. betalning”, på 7 % respektive 11 %.    !
Vid genomförande av köp, vad litar du mest på?  
På denna fråga kunde respondenterna välja endast ett alternativ. 60 % svarade att de litade 
mest på säljaren vid genomförande av köp, medan 40 % svarade på den digitala plattformen. !
Varför litar du mest på säljaren? 
Av dessa 60 % som litade mest på säljaren, nämnde många i sina kommentarer att de ville åt 
den personliga kontakten. Den personliga kontakten gav respondenterna bland annat trygghet, 
förtroende, bekräftelse, förståelse, ett bollplank att diskutera med och en person som skulle 
kunna lösa eventuella problem. De litade även mest på säljaren för att de då kunde ställa 
frågor som rörde exempelvis produkter, en fördjupning av kompletterande information, 
dubbelkoll av varan samt för att erhålla snabba svar. Några stycken nämnde även att de inte 
litade på den digitala plattformen då den kunde generera felaktig information, felbeställningar 
eller att det saknades någon funktion vid beställningen som gjorde att den personen var 
tvungen att ringa till Runelandhs. Till sist fanns det några som skrev att det hade med åldern 
att göra eller att de föredrog den analoga kanalen framför den digitala. !
Varför litar du mest på hemsidan? 
Av de 40 % som litade mest på internet svarade många att det hade med tydligheten att göra. 
Till exempel nämnde de att informationen fanns svart på vitt, att det inte skulle gå att 
missförstå den skiftliga texten och att de tydligt kunde se vad det var vad de la i sin 
beställning. Någon hade varit missnöjd med sitt tidigare samtal med en säljare, då det hade 
blivit missförstånd vilket ledde till missnöjdhet. Några skrev även att det var bäst med att få 
en egen uppfattning utan att någon säljare försökte påverka, försköna produkten eller 
merförsälja. Många av respondenterna berättade att de endast hade lagt sin order digitalt och 
hade ingen uppfattning om att ha kontakt med säljaren då de inte hade haft något behov av att 
diskutera med någon samt att någon jämförde olika återförsäljare med varandra via den 
digitala plattformen. Några få nämnde att de var vana vid att lägga ordrar via digital plattform 
och kunde spara in tid på detta sätt.  !
Till Runelandhs känner jag… 
Denna fråga erbjöd  respondenterna att svara genom en Likertskala, där siffran ett (1) 
motsvarade att påståendet inte stämde alls, siffran tre (3) att det var varken eller och siffran 
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fem (5) där påståendet stämde mycket bra. Här kunde respondenten endast välja ett 
svarsalternativ. !
...tillit och att de hanterar mina uppgifter, ordrar och åsikter varsamt. 
Till detta alternativ angav de flesta siffran fyra (4) på Likertskalan, som stämmer bra, och 
representerade 43 %. Det andra och tredje mest frekventa svaren fick nästan lika många 
röster, men fler svarade siffran tre (3) och därav varken eller, 28 %, och följdes tätt av 
stämmer mycket bra med 26 %. Sammanlagt 4 % kände att det inte stämde alls att de litade på 
Runelandhs och att de hanterade kundernas uppgifter, ordrar och åsikter varsamt.  !
4.3 Teknisk funktionskvalitet 
I operationaliseringen härleddes fråga 6, 10, 11 och en del av svarsalternativen från fråga 5 
samt 12 i enkäten till teknisk funktion. Följande presenteras svaren på dessa frågor.  !
Om du INTE valde alternativet Internet på föregående fråga, varför valde du att inte 
göra det? 
Under teknisk funktionskvalitet härleddes tre svarsalternativ för denna fråga av totalt tolv 
alternativ samt möjligheten till att utveckla sina svar med egna sina egna ord. Resterande 
svarsalternativ återfinnes under Digital lojalitet ovan.  !
De svarsalternativ som härledde från teknisk funktionskvalitet var “Du tycker att det är just 
Runelandhs hemsida som är krånglig” som erhöll 0 %, “Du tycker att det finns otillräckligt 
med information om produkterna på hemsidan” med 3 % samt “Vårt ordersystem tillåter oss 
inte att välja hur och var vi kan lägga order” som erhöll knappt 1 %.  !
Om du fick ändra något på Runelandhs hemsida, vad skulle det då vara?  
I denna fråga var det svarsalternativet som handlade om att respondenten ansåg det finns för 
lite produktinformation som  39 % av respondenterna valde. De ansåg således att detta är ett 
problem på Runelandhs digitala plattform. Svarsalternativet om att respondenterna önskar en 
förbättring på den visuella designen låg på 20 % av de som besvarat frågan. Detta var en 
sluten fråga där respondenten kunde välja flera svarsalternativ, om de önskade förbättring på 
mer än en del av den digitala plattformen. Majoriteten var vidare nöjda med smidigheten att ta 
sig till kundvagnen samt ansåg inte att det fanns för mycket produktinformation, genom 4 % 
respektive 2 %. Resterande alternativ “flikarna som syns på startsidan behövs struktureras 
om” erhöll 13 %.  Alternativen om att det är för många steg i köpprocessen och att 
produktkategorierna inte överensstämmer med de produkter som presenteras under respektive 
kategori erhöll båda 11 %.  !!
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Hur brukar du klicka dig in på Runelandhs hemsida?  
Eftersom att det gick att kryssa i flera svarsalternativ på denna fråga, har några valt att göra 
just det. Majoriteten av respondenterna klickar sig in på Runelandhs digitala plattform främst 
genom att skriva in runelandhs.se direkt i adressfältet, nämligen 66 %. Det minst frekventa 
tillvägagångssättet var genom sociala medier med knappt 1 %. Det var även 14 % som hade 
sparat Runelandhs som en snabbflik och 19 % brukar klicka sig in via länkar.  !
När du är inne på Runelandhs webbutik, tittar du mest på … ?  
På denna fråga fanns det endast två svarsalternativ och det blev relativt jämnt resultat. De som 
tittar mest på helhetsbilden när de är inne på Runelandhs digitala plattform var 55 %, att det 
exempelvis är kort och koncis information, att designen är tilltalande samt att det är 
lättöverskådligt. Resterande 45 % tittar mest på detaljerna när de besöker Runelandhs digitala 
plattform.  !
Till Runelandhs känner jag… 
Denna fråga erbjöd, som tidigare nämnt, respondenterna att svara genom en Likertskala, där 
siffran ett (1) motsvarade att påståendet inte stämde alls, siffran tre (3) att det var varken eller 
och siffran fem (5) där påståendet stämde mycket bra. Här kunde respondenten endast välja ett 
svarsalternativ. !
...att de har en hemsida där jag lätt kan orientera mig och genomföra köp. 
Här svarade 48 % att det stämde bra (4) att de kunde orientera sig lätt och genomföra köp på 
Runelandhs digitala plattform. Vidare svarade 34 % att det var varken eller (3), och på 
tredjeplats svarade endast 10 % att det stämde mycket bra (5). Minst antal röster fick 
alternativen ett (1), stämmer inte alls, med 3 % och två (2), stämmer inte, 5 %. !!!!!!!!!!!!!!
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5.0 Analys 
I detta kapitel presenteras fyra delar, där de första tre behandlar en analys av teori och 
empiri utifrån de tre blocken digital lojalitet, digital tillit och tekniska funktioner. Den sista 
delen är en slutanalys som innefattar alla tre blocken, där istället olika frågor från enkäten 
analyseras mot varandra. Detta för att visa på hur de olika blocken hänger ihop och hur vissa 
faktorer påverkar varandra. !
5.1. Digital lojalitet 
Avseende resultatet på hur många köp som respondenterna hade gjort hos Runelandhs de 
senaste två åren, hade majoriteten gjort upp till fem köp. Det mattades sedan av när det kom 
upp till högre antal köp, dock med en plötslig topp på 10 stycken genomförda köp. Enligt 
Turban et al. (2015), Echchakoui (2016) och Zineldin (2012) definieras lojala kunder som de 
som är återkommande och som gör köp från samma försäljare under en längre tid. Sett till 
respondenternas svar, går resultatet i linje med nämnda författares teorier och de flesta är 
således lojala mot Runelandhs, vilket motsvarar 67 %.  !
Turban et al. (2015) menade att det är väsentligt att veta vad som gör att kunden faktiskt 
lägger en order på en digital plattform. I enlighet med det som respondenterna då svarade på 
vad det var som skulle göra att de ville lägga fler ordrar på Runelandhs digitala plattform, 
hägrade framförallt att Runelandhs hade bra priser, bra kvalitet på produkterna och att de hade 
varit nöjda med sina tidigare genomförda köp. Dessa tre kan vara några av de fördelar som 
Kennedy (2006) pratar om för att skapa långvariga fördelar i syfte att stärka 
konkurrensförmågan. Speciellt väsentligt är det för att få kunder att vilja återkomma för att 
genomföra fler köp samt att som Storbacka och Lehtinen (2000) skriver att det är fördelaktigt 
att utveckla sina befintliga kundrelationer istället för att skapa nya. Respondenterna ansåg 
även att det var viktigt för dem att trivas med Runelandhs digitala service och att få en positiv 
upplevelse av den, vilket i enlighet med Armstrong et al. (2015) är ett centralt sätt att skapa 
mervärde för kunderna. Sett till procentandelen var det dock inte den mest avgörande faktorn 
till varför kunderna skulle lägga en order digitalt. Det var heller inte det mest avgörande att 
Runelandhs skulle ha unika produkter gentemot sina konkurrenter, vilket kopplas till 
Armstrong et al. (2015) som menar att alla kundtyper brukar påverkas av ekonomiska och 
personliga faktorer, alltså att det är viktigt att ha rätt produkt till rätt pris. Runelandhs behöver 
därför inte satsa på att försöka hitta nya unika produkter, utan istället satsa på att ha bra 
kvalitet på sina produkter, bra priser och att erbjuda bra service vid genomförandet utav köp. 
Armstrong et al. (2015) och Echchakoui (2016) anser nämligen att även den kognitiva sociala 
upplevelsen är viktig att satsa på för att öka kundlojaliteten. Dessa författare menar även att 
genom ett gott rykte kan ett företag få en större andel av kundernas plånbok, men enligt det 
empiriska resultatet om positiva kundrecensioner var det minst viktigast för ett företag i 
praktiken. I alla fall sett till frågan i att skapa fler lojala kunder. Att ha positiva 
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kundrecensioner tolkas istället till att det påverkar den nya kunden, som Armstrong et al. 
(2015) menar behöver mer support, information och påverkan till att genomföra köp. Detta 
resultat om att positiva kundrecensioner inte är lika viktiga för de lojala kunderna, som att få 
rätt produkt till rätt pris med en positiv upplevd service tolkas alltså till att den egna upplevda 
erfarenheten är viktigare framför att läsa om andras upplevda erfarenheter. Ett företag skulle 
alltså konstant behöva jobba med kvalitet riktat mot den enskilda kunden för att denne ska 
vilja återkomma till företaget och genomföra fler köp.  !
I avseende till hur stark relation kunderna ansåg sig ha till att Runelandhs skulle vara 
förstahandsvalet vid köp av lager- och kontorsinredning, menade nästan hälften att de hade en 
neutral relation. Om respondenterna hade varit lojala till Runelandhs hade fler kryssat i att 
Runelandhs var deras förstaval, men så var inte fallet denna gång. Totalt 39 % tyckte att de 
hade en positiv relation till att Runelandhs är deras förstahandsval, men det är ändå 
majoriteten som anser att de inte behöver gå in på Runelandhs digitala plattform i förstahand 
för att försäkra sig om att de kan hitta vad de är ute efter där. Storbacka och Lehtinen (2000) 
menar om att företag behöver se till att skaffa sig en position i kundens medvetande, känslor 
och plånbok för att erhålla högre lojalitet, tolkas som att Runelandhs inte riktigt har lyckats 
med detta sett till resultaten. Kopplat till Zineldins (2012) resonemang om stark och mjuk 
lojalitet, hör respondenterna troligen till kundtypen av mjuk lojalitet. Alltså, att de har större 
tendens till att byta leverantör om de hittar bättre alternativ hos någon utav dem. För att 
Runelandhs då ska kunna öka sina chanser till att få en starkare lojalitetskänsla från kunderna, 
behöver de jobba mer för att skaffa en position i kundens medvetande och känslor för att 
därav erhålla större andel av deras plånbok. För att även förstå kundernas beteende i detta 
resultat, menar Zineldin (2012) att ett företag skulle behöva ta reda på vad det är som 
konkurrerande företag har för bättre alternativ eftersom att Runelandhs inte alltid är 
förstavalet hos en stor del av kunderna.  !
Beträffande till hur Runelandhs erbjuder bäst service på marknaden ställde sig flertalet av 
respondenterna sig till att de var neutrala. Storbacka och Lehtinen (2000) skriver att om ett 
företag kan ta reda på hur relationen är mellan kund och företag, kan de se hur ett företag kan 
fokusera på kunden och dess behov för att känna tillfredsställelse och motivation till att 
genomföra köp. Turban et al. (2015) anser att efter en sådan undersökning kan företaget få 
reda på hur kundservicen skulle kunna hanteras. Enligt denna underökning visade det sig att 
majoriteten tycker att Runelandhs service på marknaden är varken positiv eller negativ, utan 
den är neutral. Om relationen är neutral, blir tolkningen att servicen inte motiverar till att ett 
köp kommer att genomföras. Armstrong et al. (2015) påpekade, som tidigare nämnt, att det 
även är väsentligt att uppmärksamma kunder kognitivt, att kunderna känner ett upplevt värde 
att de blir uppmärksammande och att tid finns till dem. Att fler än hälften kryssar i en neutral 
relation, visar att de antingen inte märker av servicen för att den är så pass effektiv eller att 
Runelandhs behöver stärka den digitala servicen så att kunderna känner en faktisk 
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tillfredsställelse efter att ha genomfört ett köp. Positivt till resultatet var att sammanlagt 9 % 
ställde sig negativa till att Runelandhs erbjuder bäst service, medan sammanlagt 34 % hade en 
positiv inställning till detta. Dock, de negativt inställda tillsammans med de neutrala 
respondenterna gör att Runelandhs har majoriteten av dessa att övertyga om att de har bäst 
service på marknaden.  !
Frågan om Runelandhs erbjuder den bästa produkterna på marknaden visade ungefär samma 
resultat som med bästa servicen på marknaden. Alltså, 59 % ställde sig neutrala till detta, 
medan sammanlagt 33 % var positiva och sammanlagt 8 % ställde sig negativa. Att det var 59 
% som var neutrala i denna fråga, visar att det finns människor att nå ut till och övertyga att 
Runelandhs har de bästa produkterna på marknaden, inklusive de 8 % som var negativt 
inställda till detta. Återigen handlar det om att ha rätt produkt till rätt pris, som Armstrong et 
al. (2015) menade. Frågor som Runelandhs bör ställa sig själva är om de har de rätta 
produkterna på marknaden eller om de har rätt information om produkterna så som Turban et 
al. (2012) och Kennedy (2006) menar, att företagen kan utforma sin digitala plattform utefter 
kundernas önskemål och för att bli konkurrenskraftiga. Om Runelandhs lyckas med att 
erbjuda de bästa produkterna kan de även erbjuda ännu bättre service, för att sedan bli 
förstahandsvalet hos kunderna när de ska handla något inom kontor- och lagerinredning.  !
Trots att många ställde sig neutrala till frågorna ovan, så var det ändå 50 % och 28 % som 
ställde sig positiva till att återkomma till Runelandhs för fler köp i framtiden. Som Zineldin 
(2012) sa att långsiktiga relationer byggs på fokus på kundens behov, en tillfredsställande 
miljö och att det finns motivationsfaktorer som påverkar kunden till att genomföra köp. I en 
sådan långsiktig relation anses kunden att vara lojal. Sett till resultatet på denna fråga, att 
totalt 78 % gärna återkommer för fler köp tolkas till att de vill vara en del i en långsiktig 
relation och är därför lojala, trots att de kanske inte tycker att Runelandhs erbjuder bäst 
service eller produkter på marknaden. Det finns alltså även ett potentiellt engagemang hos 
kunderna, i enlighet med Echchakouis (2016) och Zineldins (2012) resonemang om att det är 
en ömsesidig vilja till att ingå i en relation till återförsäljaren och att återkomma för fler köp i 
framtiden.  !
5.2. Digital tillit 
Av de som besvarade enkäten är det 69 % som väljer att lägga sin order via den digitala 
plattformen och 31 % som helst lägger den via telefon. Det är intressanta siffror då det är så 
pass många fler som menar att de helst lägger sin order via den digitala plattformen. Detta 
beror naturligtvis på vilka som svarar på enkäten av de som den skickats ut till. Det känns 
ganska naturligt att fler som besvarar en digital enkät är vana användare av digitala 
plattformar. Yang och Fang (2004) menar nämligen att kunder oftast vill ha en mänsklig röst i 
en telefon till hjälp då de har frågor om produkter etc. Detta kan dock visa på att det mer 

!39



!
sällan uppstår problem vid order på Runelandhs digitala plattform och att fler B2B-kunder då 
”smärtfritt” kan lägga sin order via den kanalen. Yang och Fang (2004) nämner även att en del 
kunder rent av kan bli missnöjda efter telefonkontakt med ett företag då det kan ta lång, eller 
åtminstone längre, tid att komma i kontakt med någon på företaget. Att säljare finns 
tillgängliga via den digitala plattformen, för att hjälpa till där, är något som ökar 
kundnöjdheten mycket. Dessa faktorer kan därmed vara bidragande till att 69 % kontra 31 % 
väljer att lägga sin order på den digitala plattformen respektive via telefon. 
  
Varför kunderna inte väljer att lägga sin order via den digitala plattformen undersöktes och att 
kunder inte vet hur de lägger en order digitalt visade sig inte vara något problem för 
respondenterna, vilket berör det som Straker och Wrigley (2016) skriver om. Genom olika 
kommunikationskanaler och har de idag utvecklats på ett sådant sätt så kunderna kan välja 
vilken de ska använda, och idag är de digitala kanalerna och internet ett allt mer vanligt 
alternativ. Då detta inte är något problem enligt respondenterna är detta något som 
Runelandhs kan lägga mindre fokus på eventuellt. Dock bör företaget vara uppmärksamma 
kring detta mot alla kunder, det är onekligen långt ifrån alla Runelandhs kunder som har 
besvarat enkäten vilket betyder att andra kan ha svårigheter av denna anledning. Speciellt 
genom att ha föregående resonemang kring telefon kontra digital order, då det troligen är fler 
”digitalt erfarna” kunder som besvarar enkäten än de som inte har den erfarenheten.  
  
En annan anledning till att respondenterna inte vill lägga sin order digitalt undersöktes, och då 
om det berodde på att kunderna tyckte det kändes osäker för det handlade om så stora 
summor. Özpolat och Jank (2015) författar kring detta genom att mena på färre avslut på en 
digital plattform om kundkorgen innehåller varor som har en högre summa. Alltså ju större 
ekonomiskt värde varorna har, desto färre avslut blir det enligt författarna. Eftersom det var 2 
% av respondenter som menade att detta var anledningen kan studien inte heller visa på att 
detta är något som Runelandhs bör lägga för mycket kraft på. Dock kan detta vara fallet i vid 
en del tillfällen vilket ändå bör tas i beaktning 
  
Några anledningar som hade högre svarsfrekvens var de som handlade om leveranstiden, 
frakten, pris eller samlat som övriga produktfrågor. Detta täcker Salomonsson, Åberg och 
Allwood (2011) i deras teori kring personlig kontakt. De skriver att ofta vill kunder ha 
personlig kontakt och känna att det är någon som förstår dem samt snabbt och lätt kan besvara 
deras frågor och reda ut oklarheter. Sett till de 36 % som totalt svarade att de saknade 
information och då behövde ta personlig kontakt kan det konstateras att det är en ganska stor 
del. Detta är således något som de flesta ser som ett problem och då vill ha hjälp med. Detta 
var därmed den näst största anledningen till varför kunder ringer in sin order till Runelandhs. 
En tolkning kan vidare vara att respondenterna då ofta är osäkra på, eller oerfarna till, att 
kunna hitta information på den digitala plattformen. De värdesätter att få tala direkt till en 
person, som då snabbt och lätt kan besvara deras frågor istället för att de ska leta och vara 

!40



!
osäkra på om det faktiskt är rätt information. När de samtidigt då har säljaren i telefonen så 
blir det troligtvis enklast att fortsätta med sin order hos säljaren, istället för att lägga på och 
fortsätta via den digitala plattformen. 
  
Vidare var det 2 % av respondenterna som menade att de inte riktigt litar på Runelandhs och 
känner inte till företaget så bra. Lu, Fan och Zhou (2016) skriver att det är större sannolikhet 
att en kund handlar på ett företags digitala plattform om denne har en positiv känsla om 
företaget samt plattformen och verkligen känner tillit gentemot Runelandhs i detta fall. Om 
kunden har en positiv bild och känsla för företaget kan detta frambringa köp på den digitala 
plattformen. De 2 % visar att Runelandhs inte har några speciella problem i denna fråga och 
där av är detta inte en av de större anledningarna till att kunder ringer in sin order istället för 
att lägga den digitalt. 
  
Att respondenterna ville ha personlig service och kontakt via telefon var den största 
anledningen till att kunder ringer in sin order till Runelandhs, vilket 52 % menade. Detta var 
anledningen med högst svarsfrekvens i frågan om anledning till att ringa in order. Enligt 
Salomonsson, Åberg och Allwood (2011) är behovet av just den personliga kontakten och av 
den kognitiva förståelsen samt bekräftelsen väldigt stor för kunder som vill genomföra ett 
köp. Att bli förstådd, höra en mänsklig röst på andra sidan luren, få uppmärksamhet och få 
sina önskningar och krav uppfyllda är rent av avgörande för att kunden ska genomföra sitt köp 
hos företaget, vilket då oftast blir via telefon. Det är alltså precis så viktigt för Runelandhs 
kunder som författarna menar vilket tydligt visas i denna studie. Detta svarsalternativ var med 
god marginal den största anledning för kunderna att de ringer in sin order. Onekligen har 
företaget personlig kontakt med sina kunder, dock bör de eventuellt titta efter om de kan 
tillfredsställa detta behovet hos kunderna på ett mer effektivt sätt för företaget. 
  
Avslutningsvis kunde respondenterna själva fylla i svar ett öppet svarsalternativ, om varför de 
hellre ringer in sin order efter att ha tittat på den digitala plattformen. Det var ett par som 
fyllde i detta alternativ för att vidare utveckla sitt redan ikryssade svarsalternativ eller ville 
tillägga något. Detta framgår då dessa formuleringar mest var kompletteringar av tidigare 
angivna svar som sagt. Förutom en respondent på detta alternativ så menade majoriteten att de 
vill ha personlig kontakt eller för att de vill ställa frågor. Att dessa kunder ville utveckla sina 
svar är naturligtvis positivt och ger oss en bättre bild av det som de anser som ett problem. 
Det kan även tyda på att de tycker det är ett så pass stort problem att de vill trycka ytterligare 
på det samt ge mer detaljer kring anledningen. 
  
Vidare angavs ett par alternativ till vad som skulle kunna få kunderna att känna sig säkrare vid 
en order på Runelandhs digitala plattform. Respondenterna var då positiva till ett feedback-
system, vilket 29 % menade på skulle öka chansen till att de la en order via Runelandhs 
digitala plattform. Där skulle kunder kunna dela med sig av sina erfarenheter efter att ha 
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handlat på Runelandhs.se och ge betyg efter deras upplevelse. Ytterligare 29 % menade även 
på att företaget behövde förbättrar sin digitala plattform. Det definierar Gregg och Walczak 
(2010) som att den digitala plattformen bör hålla hög kvalitet för att kunder ska genomföra 
köp via den kanalen. Även Cyr (2008) menar att kvaliteten är av allra största vikt sett till både 
den visuella designen, informationen i både text- samt bildformat och i ren navigation på den 
digitala plattformen. Genom studien är det klart att kunderna vill se en förbättring inom dessa 
områden. Sett till tidigare resultat kan det konstateras att kunderna eftersöker mer och korrekt 
information, eller att Runelandhs åtminstone behöver vara tydligare och mer konkreta med 
informationen för varje produkt. Även själva navigationen kan med fördel förbättras och 
kategorier skulle exempelvis kunna ses över. När det kommer till feedback-system skriver 
Turban et al. (2015) att det kan för många kunder ge tillit för företaget om de kan se hur andra 
kunder har värderat sin köpupplevelse hos Runelandhs. Om det är positiva omdömen kan 
andra kunder känna sig mer trygga i att handla från den digitala plattformen. Strauss och Frost 
(2014) menar att det är ett sätt för både kunder och företaget självt att hålla reda på kunders 
uppfattning om tidigare köp. Runelandhs kunder visar genom denna undersökning att de ser 
mycket positivt på en sådan funktion och gärna hade sett en sådan på företagets digitala 
plattform. Här finns alltså två viktiga förbättringsområden för Runelandhs. Bevis på att 
kunder skulle vilja se en förändring av funktionen och utformningen av den digitala 
plattformen finns i flera frågor i enkäten, samt att kunderna önskar en installation av ett 
feedback-system.  
  
I fråga om vad som skulle få kunderna att känna sig säkrare på Runelandhs.se menar 23 % att 
ett positivt rykte är något som är viktigt för kunderna för att genomföra köp på den digital 
plattformen. Strauss och Frost (2014) författar att ett rykte idag kan spridas otroligt snabbt 
genom alla olika digitala medier, vilket gör att företag idag måste vara mer försiktiga och 
lyhörda för kunders åsikter då de själva inte längre har lika stor kontroll. Gebauer, Füller och 
Pezzei (2013) menar även att ett positivt rykte kan vara avgörande för ett köp från kunden. 
Med tanke på hur frågan är formulerad, tolkar man den höga frekvensen på detta svar som att 
Runelandhs behöver bättra på sitt rykte för att kunderna ska vilja genomföra köp hos 
företaget. Dock är alla kunder som besvarat denna fråga redan just kunder, vilket talar emot 
att denna anledning är en förutsättning för att de ska känna sig säkra. Hade de inte känt sig 
säkra samt känt tillit till Runelandhs så hade de troligtvis inte genomfört något köp hos 
företaget. Det skulle kunna vara en anledning till att kunderna skulle känna sig säkrare, men 
överlag återfinns inga andra tendenser i enkäten på att kunderna skulle vara missnöjda med 
Runelandhs rykte. Tvärt om är det över lag en positiv bild och rykte av Runelandhs hos deras 
kunder, med vissa förbättringsområden såklart. Denna höga svarsfrekvens kan tyda på att 
kunderna tycker detta är en viktig aspekt hos företag i allmänhet för att kunder ska vilja lägga 
order via digitala plattformar. 
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I studien undersöks även om certifieringar och säkerhetssymboler på den digitala plattformen 
samt känslan av högre säkerhet på den digitala plattformen vid till exempel betalning, hade 
fått kunder att känna sig säkrare vid en digital order. Detta menar 7 % respektive 11 % att det 
hade gjort. Vad gäller certifieringar från tredje part så författar Cyr (2008) att det ökar tillit hos 
kunder för ett företags digitala plattform. Samtidigt författar Özpolat och Jank (2015) att för 
många symboler kring certifiering kan ge motsatt effekt. Enligt författarna är det även mer 
avgörande för en kund som är ovan vid att handla på digitala plattformar än en som är van vid 
det. Dock är detta som sagt inget som Runelandhs kunder tycker är viktigt eller avgörande för 
att de ska känna tillit till Runelandhs digitala plattform. Här återfinns också se ett samband till 
att det i fråga fem endast var 2 % av respondenterna som svarade att de ”inte riktigt litar på 
Runelandhs och känner inte till företaget så bra”. Kunderna ser därför ut att ha stort 
förtroende och tillit för Runelandhs, rent säkerhetsmässigt och sett till företagets 
professionella nivå. Vad som dock är anmärkningsvärt är att några författare menar att ett 
sådant certifikat och symbol är avgörande för den oerfarna kunden på digitala plattformar. 
Kanske vet respondenterna, kunderna, själva inte om att det är avgörande med en sådan 
symbol. Eftersom Runelandhs vill få fler av de som idag ringer in sin order, som ibland är mer 
oerfarna vid att handla på digitala plattformar antar vi, till att handla via deras digitala 
plattform kan detta absolut vara något att fundera över. 
  
Vidare skriver Lu, Fan och Zhou (2016) om säkerhet på digitala plattformar, vid exempelvis 
betalningar. Ett väl fungerande betalningssystem är viktigt för att kunden ska känna sig trygg 
och det är till och med avgörande i vissa situationer för om kunden lägger ordern eller ej. Här 
spelar både säljarna och den digitala plattformen en stor roll för att kunderna ska känna tillit. 
Alltså, känner kunden sig trygg med säljarna så känner de sig trygga med den digitala 
plattformen. Därav är den personliga kontakten fortfarande viktig om ett företag vill få 
kunderna att känna sig trygga och lägga order via den digitala plattformen. Det var ganska få 
som hade svarat att de ville känna högre säkerhet på Runelandhs digitala plattform, när det 
kom till betalningar exempelvis, endast 11 %. Åter igen finns ett samband mellan detta och 
certifiering av säkerhetssystem vid betalning, det skulle absolut vara något för Runelandhs att 
titta på för att alla kunder ska känna sig trygga i denna fråga. Att tänka på för Runelandhs är 
det författarna skriver om den personliga kontakten. Även de kunder som handlar via den 
digitala plattformen är det viktigt att behålla den personliga kontakten med. 
   
I vidare frågor undersöks vem respondenterna litar på mest vid en order, då 60 % menar 
säljaren och 40 % den digitala plattformen. Detta visade sig ge bra utfall och många 
värdefulla svar kunde samlas in. Detta speciellt när det kommer till varför de som väljer 
säljaren, alltså att lägga sin order via telefon, gör just det men även vad de som lägger den via 
den digitala plattformen faktiskt har för orsak till det. Genom en sammanställning och 
kategorisering av de vidare öppna följdfrågorna kunde den största anledningen till varför 
majoriteten av kunderna ville ringa in sin order utläsas, vilket var för att ”ställa frågor”, tätt 
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följt av anledningen ”personlig kontakt”. Här kan konstateras att dessa två kategorier och 
anledningar går hand i hand för då en kund ringer in vill de troligtvis ställa frågor och då 
direkt till en säljare, alltså personlig kontakt. En hel del av de som svarade det ena alternativet 
av dessa angav även det andra. Åter igen finns det bevis på att detta är de största 
anledningarna till varför kunderna ringer in sin order till Runelandhs, trots att de först varit 
inne och tittat på den digitala plattformen. Detta är onekligen något Runelandhs måste 
förbättra. 
  
Vidare var resterande 40 %, som lägger sin order via den digitala plattformen, övertygade om 
att det är det säkraste och tydligaste sättet att lägga order på. De menar att det då är mindre 
risk för fel, kunden ser exakt hur många varor som valts, vilken produkt, när den levereras, 
totala summan etc., svart på vitt. Dessa kunder angav även att de på ett lättare sätt kan jämföra 
priser med andra företag och heller inte har något behov av att ha direktkontakt med en 
säljare, de vet att en säljare ändå kontrollerar ordern i efterhand. Lu, Fan och Zhou (2016) 
menar att det finns två olika typer av tillit på digitala plattformar, dels det som de känner 
direkt för själva plattformen med alla faktorer som det innebär och tidigare nämnts, alltså 
köpare-digital plattform. Dock innebär det även förtroendet till de säljarna och företaget som 
är kopplat till den digitala plattformen, köpare-säljare. Därigenom kan ett samband tydas 
mellan att titta på en digital plattform, leta upp de produkter som önskas beställas, för att 
sedan ringa in ordern till en säljare, så som många av Runelandhs kunder gör. De har en sista 
fråga om produkten och önskar personlig kontakt. Sen finns det också de av Runelandhs 
kunder som då litar tillräckligt eller mer på den digitala plattformen och lägger sin order där. 
Det intressanta här är att se skillnaden mellan anledningarna till varför kunden väljer säljaren 
framför den digitala plattformen, samt hur fler kunder kan flyttas över från säljaren till den 
digitala plattformen. Alltså då se vad Runelandhs behöver förändra för att det ska kunna ske, 
enligt kunderna själva. För att få fler kunder att gå ifrån telefon till att lägga sin order via 
digital plattform, är det tydligt att finns en del att förändra på den digitala plattformen 
eftersom att det ändå är 31 % av respondenterna som väljer att ringa in istället. 
  
I frågan hur pass mycket tillit kunderna känner till att Runelandhs hanterar deras uppgifter, 
order och åsikter varsamt, så menade 69 % att de litar på Runelandhs i denna fråga, genom att 
välja nummer fyra och fem på en Likertskala. Nummer tre på skalan, alltså ett neutralt svar 
var det 28 % som svara. Detta tyder på att de åtminstone inte är negativa kring denna från hos 
Runelandhs. Det är inget jättepositivt svar, nummer tre, men frågan är då varför de valt det 
alternativet. De kanske inte har någon speciell uppfattning om det eller inte funderat på det, 
men uppenbarligen verkar det gått bra eftersom de inte ger ett negativt svar, alltså nummer ett 
eller två på skalan. Alla kanske heller inte har lagt en order via just den digitala plattformen 
och kan därför inte uttala sig om detta och väljer då nummer tre. Det är således 97 % som ger 
ett neutralt till positivt svar. Resterande 3 %, som då svarat negativt, kan man absolut fundera 
över, även om det är så lite andel. Detta skriver Schlosser, White och Lloyd (2006) om, att det 
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är viktigt för kunderna att den digitala plattformen är väl utvecklad och av god kvalitet för att 
de ska känna tillit till företaget. Denna utvecklade del kan då handla om ett säkerhetssystem 
vid betalning författar dem, och fortsätter med att detta kan vara avgörande för de kunder som 
handlar via digitala plattformar, till om de ska genomföra ett köp på just den plattformen eller 
inte. Dock menar författarna vidare att en sådan känsla av säkerhet inte är något som är 
avgörande för oerfarna kunder, som är nya med att handla via digitala plattformar. Alltså kan 
inte Runelandhs genom sådan säkerhet få oerfarna kunder, som idag inte vill lägga order via 
digitala plattformar utan istället via en säljare och telefon, att gå över till just digital order. 
Siffrorna visar som sagt även att denna fråga inte är något problem för Runelandhs. !
5.3. Teknisk funktionskvalitet 
Cyr (2008) hävdade att navigationen på en digital plattform är en central del i att skapa 
tillfredsställelse av kund. Då endast 0 % av enkätens respondenter ansåg att Runelandhs 
digitala plattform är krånglig, var detta inte en utav de mest kritiska förklaringarna till att 
kunderna väljer att ringa in sin order istället för att lägga den via digital plattform. I och med 
att Zhang et al. (1999) påstod att kunden problemfritt ska kunna röra sig genom hela 
köpprocessen och ingen svarade detta så är det inte den avgörande faktorn i det här fallet. Inte 
heller var det på grund av att det fanns otillräcklig information på den digitala plattformen 
enligt respondenterna, där 3 % hade svarat detta. När Zhang et al. (1999) alltså pratade om 
kundtypen som motivationssökare, sökare utav kvalitet exempelvis detaljrik information, har 
alltså dessa mättats i och med svaren. Istället fanns det andra faktorer som var mer kritiska för 
varför kunderna valde att ringa in sin order istället för att lägga den via digital plattform, som 
har behandlats under analys av Digital tillit. Att det var just så få procent som kryssade i dessa 
svaren tolkas det som att Runelandhs kunder kan klara av att lägga en order via den digitala 
plattformen utan att behöva få den personliga kontakten. Till sist fanns det en del kunder som 
inte kunde själva kunde avgöra huruvida de kan lägga sin order, utan det är istället deras egna 
system som inte tillåter dem att lägga order via digital plattform. Hur väl än plattformen 
fungerar, som Eriksson och Vaghult (2000) menade att det är viktigt med rätt funktion och 
teknik för att tillfredsställa kunderna, så kan Runelandhs inte påverka att dessa kunder ska 
digitalisera sina orderköp i framtiden.  !
Om respondenterna istället hade fått ändra något på Runelandhs digitala plattform, hade de 
dock i första hand åtgärdat problemet med att det var för lite information om produkterna. Det 
var alltså inte en av den mest kritiska förklaringen till att välja den digitala plattformen 
framför telefon, men väl så kritisk att förändra på den som första prioritering. Zineldin (2012) 
påpekade att det ska finnas tillräckligt med information om produkterna på den digitala 
plattformen, vilket respondenterna ansåg att fallet inte var. Yang och Fang (2004) adderade 
även att det inte fick vara en för informationsrik sida, vilket skulle göra kunderna förvirrade 
av informationsvolymen i sig. I detta fall visade det sig att respondenterna ansåg att de inte 
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alls blev förvirrade utav den rika informationen, utan istället av saknaden av informationen. 
Just saknaden av denna information tilltalade alltså inte, som Zhang et al. (1999) och Urban et 
al. (2009) kallade, den analytiska kunden. Hur som helst, föll det inte respondenterna i 
smaken med informationsvolymen på den digitala plattformen. Yang och Fang (2004) 
förklarade även att det ska finnas en balans i hur mycket, eller lite, information som ska finnas 
på en digitala plattform. I enlighet med detta råder det idag en obalans på Runelandhs digitala 
plattform, eftersom att merparten ansåg att det var för lite produktinformation gentemot de 
som upplevde för mycket information. Jämförelsen däremellan är därför stor och Zineldins 
(2012) resonemang om att det ska finnas tillräckligt av konsekvent information uppnåddes 
inte i verkligheten. Då rätt mängd av information och innehåll anses som en faktor att skapa 
fördelar gentemot konkurrenter, tolkas det som att saknaden av detta gör att Runelandhs inte 
ligger i toppen gentemot sina konkurrenter. Runelandhs behöver därför granska sin 
produktinformation och fylla på med adekvat och konsekvent information. !
Zeithaml, Parasuraman och Malhotra (2002) menade bland annat att hur den digitala 
plattformen var designad påverkar huruvida kunder blir tillfredsställda efter att ha besökt 
plattformen. Även Zhang et al. (1999) konstaterade att de analyserande kunderna, som 
tidigare nämnd, finner det motiverande att genomföra köp via en digital plattform om det 
finns en tilltalande och stringent design. 20 % av respondenterna att den visuella designen bör 
förbättras. Alltså var detta det näst mest frekventa svarsalternativet som kryssades i, vilket 
tolkas som att respondenterna anser att Runelandhs digitala plattform inte är tillräckligt 
motiverande att genomföra ett köp via. Någonting på plattformen anses inte vara tillräcklig 
intressant design eller att designen inte är tillräckligt stringent. Om Runelandhs hade 
strukturerat om sina flikar på startsidan samt effektiviserat stegen i köpprocessen, hade den 
visuella designen kanske upplevts mer tillfredsställande och erhållit en mindre procentandel i 
enkäten. Cyr (2007) förespråkade att den skulle vara så enkel och smidig som möjlig för att 
erhålla en större andel tillfredsställda kunder, vilket är i linje med Zineldins (2012) och Lu, 
Fan och Zhous (2016) resonemang, men inte i linje med enkätens respondenter.  !
Genom att ständigt ha rätt funktion och teknik på den digitala plattformen skulle, enligt 
Eriksson och Vaghult (2000), bidra positivt till en ökad upplevd tillfredsställelse och en 
långvarig relation. Om kunderna, i det här fallet, upplever att det finns vissa kritiska faktorer 
som behövs ändras kan det alltså finnas en risk att kunderna väljer att antingen handla på ett 
annat sätt eller hos någon annan. I och med att 66 % av respondenterna brukade skriva in 
runelandhs.se i adressfältet, framför de 14 % som hade sparat Runelandhs digitala plattform 
som snabbflik, finns därav risken att det även är lika enkelt att skriva in ett annat företags 
adress. Om detta är en teknisk funktion som kunderna lätt kan ändra beroende på vilka 
preferenser de besitter, är detta även en fråga om lojalitet (se ”5.4 Slutanalys”). 19 % angav att 
de klickade sig in på Runelandhs plattform via länkar, vilket tolkas som att det var av ren tur 

!46



!
som de hamnade hos Runelandhs. Därav är det än mer centralt att fånga upp och tillfredsställa 
kunden via den digitala plattformen så fort den har trätt in på den digitala plattformen.  !
Schlosser, White och Lloyd (2006) menade att det är nödvändigt att identifiera de faktorer 
som gör att kundfrekvensen ökar, och Urban et al. (2009) att det finns olika kundbeteenden 
som kan vara viktiga att känna till. Sett till vad kunderna tittar mest på när de besöker en 
digital plattform, är det både helhetsbilden och detaljerna. I enlighet med Urban et al. (2009) 
resonemang om att B2B ska rikta in sig mot en av de två kundgrupper, som antingen 
analyserar mer djupgående vad detaljerna menar eller som tittar mer övergripande på digitala 
plattformen, ska alltså tas med en nypa salt i detta fall. Istället ska Zhang et al. (1999) 
resonemang om att båda typerna behöver tas i beaktning, vilket överensstämmer till det jämna 
resultatet från enkäten. Som Urban et al. (2009) menar att genom att ha tagit reda på både vad 
kunden önskar och hur deras rörelsemönster ser ut, kan företaget, Runelandhs i detta fall, 
anpassa sin digitala plattform till kunderna, vilket i detta fall är att anpassa till både den 
analyserande och helheltskunden.  !
Flertalet av respondenterna svarade att de kunde orientera sig bra på Runelandhs digitala 
plattform för att genomföra köp, i enlighet med vad Cyr (2007) menar att navigation ska vara 
smidig , men det mest intressanta att analysera kring är alternativen där respondenterna ställer 
sig neutrala. Det kan vara att de inte har någon uppfattning om hur det är att orientera sig på 
plattformen, alltså att de inte har besökt Runelandhs digitalt, eller så har de en uppfattning 
men inte tänkt efter om detta då det har varit en smidig navigation. Dock ställer sig 
respondenterna varken positiva eller negativa till plattformens orientering, vilket Runelandhs 
bör ta i beaktning och fundera på om det finns något att effektivisera för att erhålla en större 
procentandel positiva kunder. De respondenter som svarade att det kan orientera sig bra, 
stämmer det säkert, men det finns något som fattas ändå som gör att de inte tycker att de kan 
orientera sig mycket bra. Detta kan vara en påverkansfaktor som gör att de ringer in sin order 
istället för att avsluta den på den digitala plattformen. Det var dock få respondenter som ansåg 
att Runelandhs inte (5 %)  eller inte alls (3 %) hade en lättorienterad digitala plattform. Det 
kan kanske vara något av ovanstående diskussioner som avgjorde att respondenterna tyckte 
detta, exempelvis att det är för lite produktinformation, att den visuella designen inte är 
maximalt utnyttjad eller att stegen i köpprocessen behöver effektiviseras.  !!!!!
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5.4. Slutanalys 
Sammanfattningsvis så är många av Runelandhs kunder lojala mot företaget i den 
bemärkelsen att 67 % totalt har lagt mer än en order de senaste två åren. Vidare menar 39 % 
av respondenterna att de har någon typ av relation till Runelandhs och även hade valt 
företaget i första hand vid köp av ny lager- och kontorsinredning. Det är ingen låg siffra, men 
som företag förmodas den siffran alltid önskas vara så hög som möjligt, och då finns det 61 % 
kvar att ”vända” till Runelandhs som idag är neutrala eller negativa i sitt svar. Det således 48 
% som var neutrala i frågan var alltså inte negativa, men de var heller inte positiva. Detta 
tyder på att dessa 48 % inte är säkra på att de kommer välja Runelandhs vid ett nästa köp, 
vilket motsvarar nästan hälften av alla respondenter. Företaget har därmed inte lyckats 
övertyga sina kunder med att de ska komma tillbaka till Runelandhs, utan de kan lika gärna 
välja att handla av en konkurrent. Trots dessa siffror, att många var neutrala, så var det totalt 
78 % som gärna återkommer till Runelandhs för vidare köp. Så trots stort antal neutrala 
åsikter i dessa frågor är det en ganska stor andel som både har handlat mer än en gång av 
Runelandhs och som kan tänka sig att komma tillbaka, men det är ingen garanti. Runelandhs 
behöver då på något sätt övertyga dessa om att de är det rätta valet för dessa kunder i 
fortsättningen. !
Angående argumentationen om att den tekniska funktionen med att klicka sig in på 
Runelandhs digitala plattform är en lojalitetsfråga, kopplas den till frågan om hur starkt 
kunderna känner att Runelandhs är deras förstahandsval vid köp av lager- och 
kontorsinredning. Hur en kund träder in på en digital plattform är en sorts funktion och enligt 
Eriksson och Vaghult (2000) ska en funktion bidra till ökad tillfredsställelse och en långvarig 
relation. Denna sorts funktion börjar egentligen innan kunden har trätt in på den digitala 
plattformen och kan därför kopplas till  frågan om lojalitet. Enligt respondenterna ansåg 
flertalet att de var neutrala till att Runelandhs skulle vara deras förstahandsval. Om kunderna 
ställer sig neutrala till det här, dras kopplingen att kunderna lika enkelt skulle kunna välja att 
skriva in en annan webbadress i sökfältet som det är att skriva runelandhs.se. Som Storbacka 
och Lehtinen (2000) resonerade att det är viktigt för ett företag att positionera sig i kundernas 
medvetande, känslor och plånbok för att erhålla högre lojalitet, är det därför en kritisk faktor 
för Runelandhs att se till att de är förstahandsvalet. Detta är väsentligt för att Runelandhs ska 
kunna öka sin avkastning, men det är alltså även andra faktorer som spelar in för att kunderna 
ska vilja gå till runelandhs.se i första hand framför någon konkurrent. För att positionera sig i 
kundernas medvetande behöver Runelandhs alltså titta på vad det är som påverkar kunden till 
att välja just dem.  !
I flera frågor återfinns tydliga tecken på att kunderna önskar mer produktinformation på 
Runelandhs digitala plattform samt att de i kombination med detta då ringer in och vill ha 
personlig kontakt. Kunderna anger i det öppna svarsalternativet i frågan till varför de väljer att 
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ringa in sin order att de vill ställa frågor och ha personlig kontakt, många anger alltså båda 
anledningarna. Saknas det produktinformation, väljer dessa kunder att ringa in för att fråga 
om den informationen, exempelvis om en specifik färg, vilket gör att de då tar samt vill ha 
personlig kontakt för att diskutera med säljare och fråga om tips och råd. Detta är tydligt i 
linje med Salomonsson, Åberg och Allwoods (2011) teori då de menar att kunder ofta önskar 
personlig kontakt för att få känslan av att där finns någon som förstår deras problem och då 
snabbt och lätt kan ge kunden svar på deras frågor samt lösa deras problem. I frågan om 
varför de som ringer in sin order till Runelandhs faktiskt gör det så svarar hela 36 % att det 
beror på att de saknade någon typ av information och då valde att ta personlig kontakt via 
telefon. Dessa 36 % var uppdelade över fyra olika svarsalternativ som var för sig handlade om 
aningen leverans, frakt, pris eller övrig produktfråga, vilket gjorde dem tillsammans till det 
näst mest frekventa svarsalternativet. Det mest frekventa svarsalternativet var sedan att 52 % 
ringer in för att de vill ha personlig kontakt. Detta beskriver Salomonsson, Åberg och 
Allwood (2011) genom kunders behov av kognitiv förståelse samt bekräftelse från en säljare, 
att bli förstådd och få sina önskningar eller krav uppfyllda. I slutet av samma fråga fanns även 
ett öppet svarsfält där kunder fick utveckla sitt svar om de så önskade. Alla svar utom ett 
handlade om avsaknad av information på den digitala plattformen, övriga frågor eller 
personlig kontakt, att det var anledningen till att de ringde in. Vad de svarat är väldigt 
intressant då detta redan fanns som färdigformulerade svar som sagt, men av någon anledning 
kände respondenterna att de ville utveckla dessa svarsalternativ mer eller trycka ytterligare på 
anledningen till att de ringer in. Detta kan tyda på att de ser det som ett relativt stort problem 
eller åtminstone den verkliga anledningen till att de ringer in. Även i ytterligare en fråga 
nämns samma anledningar till varför dessa kunder som ringer in litar mer på säljaren i 
telefonen än på den digitala plattformen. Det är alltså åter igen för att de vill kunna ställa 
frågor, diskutera med säljaren, ha personlig kontakt samt kunna få tips och råd. 
  
I frågan om kunden fick ändra något på Runelandhs hemsida och vad det då skulle vara var 
det mest frekventa svaret att det fanns för lite produktinformation på företagets digitala 
plattform. Detta styrker Zineldin (2012) med sin teori om att det måste finnas med 
information på ett företags digitala plattform. Dock påpekar Yang och Fang (2004) att det 
heller inte får vara för mycket information på en digital plattform, så att kunderna blir 
förvirrade av all överflödig information. I Runelandhs fall visar kunderna tydligt att de inte 
tycker det finns för mycket information på den digitala plattformen idag, men det är viktigt för 
Runelandhs att ha Yang och Fangs (2006) teori i åtanke. Mer information än i dagsläget, men 
även att det är rätt och koncis information, alltså inte er än nödvändigt. I frågan om vad 
kunderna tittar på i första hand när de är inne på Runelandhs hemsida är det väldigt jämnt 
mellan helhetsbilden och detaljerna. Alltså helhetsbilden med kort och koncis information 
samt designen, och detaljerna i form av mycket information. Helhetsbilden var det mest 
frekventa svaret med 55 % kontra detaljerna med 45 %, vilket tyder på att det finns inget rätt 
och fel här, meningarna är väldigt delade och kunder söker helt enkelt allt. Där av är tidigare 
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nämnda teorier mycket viktiga, det är alltså inte fråga om att mata in massor med information 
på den digitala plattformen utan det är viktigt att det är rätt information och det som kunderna 
faktiskt letar efter. En balansgång med kort och koncis som är rätt och täcker det kunden letar 
efter.  !
Navigationen är, enligt Cyr (2007) väldigt viktig för att kunden ska känna sig tillfredsställd 
när denne surfar runt på den digitala plattformen. 48 % av respondenterna ansåg i en fråga att 
de lätt kunde orientera sig och genomföra köp via Runelandhs digitala plattform, men 
samtidigt ansåg 29 % i en annan fråga att de skulle känna sig säkrare med att lägga en order 
om Runelandhs förbättrade plattformen till mer lättorienterad. Alltså, majoriteten tyckte att de 
kunde orientera sig lätt, men att förbättra plattformen till mer lättorienterad var ändå en av de 
viktigaste faktorerna för att kunden skulle känna sig säkrare. Möjligheten finns att det är olika 
respondenter som har fyllt i dessa alternativen, men resultatmässigt är det motsägelsefullt. 
Dock ansåg 34 % att de ställde sig neutrala till hur lätt de kan orientera sig och genomföra köp 
på den digitala plattformen, vilket ger underlag till att Runelandhs behöver förbättra 
navigeringen på sin plattform. Om kvaliteten höjs med navigeringen inklusive all funktion 
och teknik som, enligt Eriksson och Vaghult (2000), ska fungera effektivt så bidrar det till en 
ökning av att kunderna skulle känna sig säkrare med att lägga en order på den digitala 
plattformen samt att fler kunder skulle välja att de kan orientera sig lätt och genomföra köp på 
Runelandhs digitala plattform. Alltså, smidig orientering i form av exempelvis förbättrade 
kategori-indelningar, mer korrekt och konsekvent produktinformation samt förenklade steg i 
köpprocessen. !
I frågan om vad som skulle kunna få kunderna att känna sig säkrare vid en digital order och då 
kanske kunna välja det framför telefon, så önskade kunderna ett feedback-system på 
Runelandhs digitala plattform. Det alternativet var det mest frekventa svarsalternativet, på 29 
%, tillsammans med önskad förbättring av den digitala plattformen. Turban et al. (2015) 
förklarar ett feedback-system att det kan öka tilliten för företaget hos många kunder, då andra 
kunder som gjort köp tidigare har utvärderat sin upplevelse. På så sätt kan positiva omdömen 
få andra kunder att känna sig trygga med ett köp på just den digitala plattformen. Strauss och 
Frost (2014) menar även att både kunder och företaget själva kan hålla koll kunders 
uppfattning vid tidigare köp. Dock menar kunderna i frågan om vad som skulle få dem att 
lägga en order på Runelandhs digitala plattform mer än en gång att det inte spelar någon större 
roll med positiva kundrecensioner. Endast 2 % ansåg att det skulle vara avgörande och det var 
då det minst frekventa svarsalternativet i den frågan, vilket gör det intressant. Vill Runelandhs 
kunder läsa kundrecensioner eller inte? I senaste fråga så handlade det å andra sidan om 
positiva kundrecensioner, kanske vill kunderna genom ett feedback-system se så inte för 
många kunder är missnöjda, vilket i så fall kanske kan leda till en order på den digitala 
plattformen. Sett till Turban et al. (2015) teori här ovan är ett feedback-system visst något som 
absolut kan bidra till fler ordrar. 
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Detta skulle då i sin tur kunna stärka Runelandhs position i frågorna kring hur kunderna anser 
att deras relation till företaget är. När det kommer till huruvida företaget är kundernas 
förstahandsval vid köp av lager- och kontorsinredning, så är svaren inte negativa men de flesta 
är neutrala, alltså är majoriteten heller inte positiva. Detta tyder på att många kunder inte har 
någon speciell relation till Runelandhs och därmed lika gärna kan välja att handla av en 
konkurrent. Detta förmodas Runelandhs vilja ändra på, så företaget faktiskt är fler kunders 
förstaval. Om kunderna kan känna ännu större tillit till Runelandhs och därmed se dem som 
ett mer självklart förstahandsval så skulle detta naturligtvis stärka företagets position hos 
kunderna. Eftersom kunderna vid ett tillfälle nämner att de hade uppskattat ett feedback-
system skulle det kanske kunna bli avgörande för att kunderna väljer Runelandhs, om de 
samtidigt är inne på en konkurrents digitala plattform och jämför med.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6.0. Slutsats 
I detta kapitel knyts slutsatsen an till rapportens syfte. Det var att utreda professionella 
kunder kanalval vid affärsavslut för att kunna utveckla en mer kunddriven digital affärsmodell 
med koppling till digital lojalitet, digital tillit och teknisk funktionskvalitet. !
Många av Runelandhs kunder är lojala mot företaget då de har gjort flera köp under en längre 
tid, men har inte Runelandhs som förstahandsval trots det. Runelandhs måste således försöka 
skapa en starkare relation till kunderna. För att bli kundernas förstahandsval behöver 
Runelandhs bland annat åtgärda vissa delar så kunderna ser att företaget har det som 
efterfrågas och att de då vill göra affärer med Runelandhs framför konkurrenterna. Varför så 
pass många kunder väljer att ringa in sin order istället för att lägga den via digital plattform 
beror på ett par faktorer. Majoriteten vill åt den personliga kontakten samt att få snabba och 
direkta svar som löser kundens problem där och då. De vill få den kognitiva förståelsen från 
en annan person som en dator inte kan ge. Runelandhs måste därför skapa mer tillit genom 
deras digitala plattform. Ett sätt för företag att öka digital tillit på är genom att installera ett 
feedback-system, där kunder kan dela med sig av sina digitala köpupplevelser samt betygsätta 
företaget och dess produkter. På så sätt kan potentiella kunder ta del av andra kunders 
erfarenheter. Positiva recensioner kan leda till direkt köp från nya kunder som besöker 
plattformen. En annan viktig anledning till att kunder ringer in sin order är avsaknaden av 
information på Runelandhs digitala plattform, gällande exempelvis produktinformation. Det 
är nödvändigtvis inte mängden information som är bristfällig, utan oklar. Runelandhs behöver 
därför kontrollera den information som finns på den digitala plattformen idag. De behöver 
göra den befintliga informationen mer tydlig så att alla som besöker plattformen lättare kan 
förstå den. Det är viktigt med kort, koncis och korrekt information i förhållande till vad som 
efterfrågas. Det är även av stor vikt att företaget är konsekventa med informationen för varje 
produkt. För att Runelandhs fördelaktigt ska kunna erhålla en större andel av kundernas 
plånbok, måste de jobba på att förbättra den tekniska funktionskvaliteten på sin digitala 
plattform efter kundernas önskemål. Kunderna efterfrågade förändring och förenkling av 
navigationen för att känna sig säkrare på hur de ska lägga en order på digital plattform. Detta 
kan åtgärdas genom att strukturera om exempelvis produktkategorier, stegen i köpprocessen 
och som sagt, tydligare information.  !
Studien visar att respondenterna anser att det är för lite produktinformation, komplicerad 
navigation, att de vill ha personlig kontakt samt att de önskar ett feedback-system på 
företagets digitala plattform. Om Runelandhs åtgärdar dessa delar, som kunderna själva menar 
är anledningarna till varför de ringer in sin order istället för att lägga den digitalt, så bör 
därmed lojaliteten till Runelandhs bli större, tilliten öka och den tekniska funktionskvaliteten 
tilltala företagets kunder mer. Detta bidrar då till ökad volym av affärsavslut på ett företags 
digitala plattform vid professionella affärer.  
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7.0 Rekommendation 
I detta kapitel presenteras ett flertal rekommendationer från författarna, i syftet att föreslå 
förbättringar som gör att Runelandhs ska erhålla konkurrensfördelar på den digitala 
marknaden. De föreslagna rekommendationerna utgår dels från insikter i rapporten samt från 
övriga insikter som har kommit längs projektets gång.  !
• Runelandhs behöver, enligt studiens enkätsvar, utöka sin information för tillfredsställa 

kunderna bättre. Själva rekommendationen är att granska den digitala plattformen för att 
säkerställa att produktinformationen är tillräckligt innehållsrik och framförallt konsekvent.  !

• Om vissa produkter går att specialanpassa kan även den informationen finnas med. 
Förslagsvis kan dessa produkter märkas med en stjärna, eller en annan symbol, som är 
konsekvent över hela den digitala plattformen. En textruta skulle då också kunna finnas på 
varje produkt som är “stjärnmärkt” där kunden kan skriva i sitt önskemål om exempelvis en 
specifik färg eller mått. En tillhörande text kan då förklara att en säljare bekräftar eller 
dementerar kundens förfrågan/önskning inom 24 h. Personlig kontakt kan då tas med endast 
de kunder som behöver vidare hjälp med sin order. !

• Den personliga kontakten är som bevisat viktig för många kunder. Runelandhs skulle därför 
kunna jobba mer proaktivt med de kunder som lägger sin order via den digitala plattformen. 
Dessa kan istället kontaktas av en säljare via telefon i efterhand för att stämma av med 
kunden att den är nöjd med sina produkter. Detta är även ett ypperligt tillfälle för 
merförsäljning som kan öka avkastningen.  !

• Förbättring av navigationen på den digitala plattformen önskas från kunderna. Det skulle 
således förenkla kundernas upplevelse av plattformen på ett tillfredsställande vis och som 
kan påverka dem till att slutföra sina köp digitalt.  !

• Positiva recensioner påverkar direkt till kunders köpbeslut. Lyssna till vad kunderna önskar, 
förslagsvis i form av någon slags feedback-system. Där kan Runelandhs direkt se huruvida 
deras kunder upplever erfarenheter av att vara just kund samt så kan även nya kunder 
påverkas till att välja Runelandhs framför en konkurrent.  !!!!!!!
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8.0 Reflektion 
I det här kapitlet redogörs reflektioner som har gjorts av  författarna längs projektets gång. 
Det är bland annat tankar om hurdana effekterna har varit vid vissa påverkansfaktorer, vad 
som hade kunnat gjorts annorlunda samt övriga intressanta reflektioner som har uppkommit. !
Den första reflektionen handlar om enkäten och dess svar. Första utskicket, som gick ut på en 
onsdag, nådde drygt 14 300 kunder hos Runelandhs, men öppningsfrekvensen av själva mailet 
som gick ut var bara 22,3 % och endast 7% hade klickat på länken som skickade dem vidare 
till enkäten. Det upplevs som en låg siffra enligt oss och vi förstår när de teoretiska forskarna 
säger att det är alltid är låg svarsfrekvens på enkäter. Vi hade dock räknat med detta och 
skickade därför ut ett påminnelsemail på måndagen, vilket gav stor effekt. Då hade 
svarsfrekvensen nästan fördubblats bara till dagen efter. Vi tror därför att det är av yttersta vikt 
vilken dag, och även vilken tid på dagen, sådana mail går ut till kunderna samt att ett 
påminnelsemail verkligen ger effekt.  !
Under arbetets gång insåg vi att vi hade gjort några misstag. Exempelvis så hade vi skapat 
svarsalternativ som gjorde det möjligt för respondenten att svara att de hade gjort noll köp i en 
öppen fråga, när vi egentligen redan vet att alla de som enkäten gick ut till har gjort minst ett 
köp under perioden i fråga. Även att ha frågor där kunderna kan få välja flera svarsalternativ 
komplicerar det en aning eftersom vissa respondenter kanske ger väldigt informationsrika svar 
i form av fler svarsalternativ medan vissa bara väljer ett alternativ. Det blir då en aning 
obalans i de olika frågorna. Dock har vi redovisat siffrorna i procent vilket fortfarande gör det 
hela mer rättvist.  !
En annan intressant reflektion speglar kundernas svar på fråga 3 i hur många antal köp de 
hade gjort de senaste två åren. Det är 1 % som återger att de hade gjort nio stycken köp under 
perioden i fråga, 9 % hade gjort tio stycken köp under samma period och återigen 1 % hade 
gjort tolv stycken köp under perioden. Finns det kunder som gör fler men “mindre” köp och är 
därmed återkommande kunder, vet de kanske att de faktiskt gjorde de tio köpen eller chansar 
de på att det “skulle kunna vara ca” tio stycken köp under dessa två åren. De har kanske inte 
riktigt koll på hur många antal köp de har gjort, men tror att de har gjort ungefär så många 
köp. De är i alla fall återkommande kunder i vilket fall som helst, men det var ändå intressant 
att se att så många har gjort just tio köp, och inte nio eller elva köp. !
En sista reflektion behandlar en prövning utav rapportens preliminära resultat som 
presenterades under Runelandhs årliga Leverantörsträff den 19 maj på företagets kontor. Där 
blev vi, författarna, inbjudna för att medverka under temat Digitalisering och även presentera 
ett preliminärt resultat av studien inför Runelandhs viktigaste leverantörer. Här erhölls 
chansen att få testa resultatet och på så sätt mäta kvaliteten på det, utifrån vilken respons våra 
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!
åhörare gav oss. Vi fick bekräftat på väldigt många punkter att det vi hade studerat och 
kommit fram till var av vikt för företaget samt att de tyckte det var en spännande vinkling i 
dagens kunddrivna digitalisering. Många ville veta mer om ämnet och tyckte det var en 
väldigt intressant studie, både anställda på Runelandhs samt leverantörer på plats.  !
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