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SAMMANFATTNING   

Titel: Kundlojalitet inom e-handeln 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   

Författare: Filip Forslund & Mattias Wikström  

Handledare: Jens Eklinder Frick  

Datum: Januari 2016   

Syfte: Syftet med studien är att belysa hur företag inom e-handeln arbetar med de 

attitydmässiga dimensionerna kognitiv, affektiv och konativ kundlojalitet. 

 

Metod: I studien användes en kvalitativ metod vilket ansågs lämpligt för att få en djupare 

förståelse kring syftet med arbetet. I studien genomfördes elva semistrukturerade intervjuer med 

personer som arbetar i ledande positioner med marknadsfrågor på e-handelsföretag för att förstå 

hur deras företag arbetar med kundlojalitet utifrån vår teoretiska referensram. Vi har haft en 

hermeneutisk utgångspunkt i arbetet för att förstå och tolka det insamlade materialet. I analysen 

använde vi våra teoretiska teman och analyserade dessa för att försöka hitta empiriska teman 

genom en kvalitativ dataanalys. 

 

Resultat & slutsats: Denna studie visar hur företag inom e-handeln arbetar med kognitiv, 

affektiv och konativ kundlojalitet. Utifrån de teoretiska teman vi tagit fram har vi fått en 

uppfattning om vilka faktorer som anses väsentliga i företagens dagliga arbete för att skapa 

kundlojalitet. Detta resulterade i ett flertal empiriska teman som visar vilka dessa faktorer är 

och hur de används. 

 

Förslag till vidare forskning: Eftersom detta är en studie utifrån ett företagsperspektiv kan 

vidare forskning vara att kontakta kunder till e-handelsföretag och undersöka de empiriska 

teman, som tagits fram i denna studie, i ett kundperspektiv och ta reda på om dessa teman är 

relevanta faktorer även ur det perspektivet. Detta är något som skulle kunna ge e-

handelsföretagen mer input i deras arbete med att skapa lojala kunder. 

 

Uppsatsens bidrag: Studiens teoretiska bidrag är att den ger en ny förståelse för kognitiv, 

affektiv och konativ kundlojalitet utifrån tidigare forskning med fokus på e-handelsföretagens 

arbete med kundlojalitet. Det praktiska bidraget är de olika teman vi fann i både teorin och 

empirin som företagen kan ha användning av i sitt arbete med att skapa lojalitet hos sina kunder. 

 

Nyckelord: Kundlojalitet, kognitiv lojalitet, affektiv lojalitet, konativ lojalitet, e-handel 

 

 

 



ABSTRACT     

Title: Customer loyalty in e-commerce  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration   
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Aim: The purpose of this study is to enlighten how companies in e-commerce works with the 

attitudinal dimensions cognitive, affective and conative customer loyalty. 

Method: The study used a qualitative approach, which was considered appropriate to get a 

deeper understanding about the purpose of the thesis. Eleven semi-structured interviews were 

conducted with people working in executive positions with market issues in e-commerce 

companies to understand how their business works with customer loyalty based on our 

theoretical framework. We have had a hermeneutical approach in efforts to understand and 

make a deeper interpretation from the collected data. In the analysis, we used our theoretical 

themes and analyzed them to try to find empirical themes through a qualitative data analysis. 

Result & Conclusions: This study shows how companies in e-commerce works with cognitive, 

affective and conative customer loyalty. We have received an idea of the factors that are 

considered essential in the business daily work to create customer loyalty, based on the 

theoretical themes we have developed. This resulted in a number of empirical themes that shows 

which these factors are and how they are used.  

 

Suggestions for future research: Since this is a study from a business perspective, further 

research could be to contact customers to e-commerce companies and examine the empirical 

themes in a customer perspective and find out if these themes are relevant factors even from 

that perspective. This is something that would give companies in e-commerce more input in 

their efforts to create loyal customers. 

 

Contribution of the thesis: The theoretical contribution is that it provides a new understanding 

of cognitive, affective and conative customer loyalty based on previous research with a focus 

on e-commerce companies' work with customer loyalty. The practical contribution is the 

different themes we found in both theoretical and empirical data that companies could use in 

their work to create loyalty among their customers. 

 

Key words: Customer loyalty, Cognitive loyalty, Affective loyalty, Conative loyalty, E-

commerce 
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1. Inledning 

1.1 Problematisering 

E-handeln är den del av detaljhandeln där konsumtion sker via Internet utan kontakt med en 

fysisk butik. Detta ger företagen stora möjligheter men innebär också nya utmaningar på 

marknaden. Srinivasan, Anderson & Ponnavolu (2002) berättar att den snabba e-

handelstillväxten världen över skapar ökad flexibilitet, förmåga att nå fler marknader och 

tillämpar snabbare transaktioner för människor som handlar online. I och med dagens snabba 

teknikutveckling är fler kommunikationskanaler något som författarna framhäver som en 

anledning till de nya utmaningarna. Samtidigt som företagen blir skickligare på att 

marknadsföra sig blir kunderna allt mer kunniga och medvetna om konkurrerande erbjudanden 

(Srinivasan et al., 2002; Vijayasarathy, 2002). 

Den digitala utvecklingen slog rot i företagen under 1950-talet och sedan dess har den fortsatt 

att växa i takt med införandet till företagens dagliga affärsverksamheter. Denna teknologiska 

utveckling har sedan den först skymtades kommit att spela en betydande roll för det 

gränsöverskridande och internationella företagandet som existerar idag (Vijayasarathy, 2002). 

På 1980-talet var användningsområdet för de digitala möjligheterna med Internet främst att 

stödja den interna verksamheten. Under det efterföljande årtiondet fick Internet även en 

betydande roll att länka ihop kunder och återförsäljare. Det har i dagens samhälle resulterat i 

nya handelsförutsättningar och en fortsatt starkt växande e-handel som innebär att ett köp aldrig 

är längre bort för kunden än några “klick”. Detta innebär att det idag ställs större krav på 

företagen för att lyckas behålla lojala kunder (Srinivasan et al., 2002; Al-Debei, Akroush & 

Ashouri, 2015; Vijayasarathy, 2002; Lin, Wu & Chang, 2011). 

Kundlojalitet är ett viktigt instrument för att företag ska nå framgång. Den stora skillnaden 

mellan handel i butik och handel på Internet är att kunden inte blir uppmärksammad på samma 

sätt inom e-handeln (Svensk Handel, 2011; Harris & Goode, 2004). Därför är det enligt 

författarna viktigt att företagen inom e-handeln gör sitt yttersta för att synas så att företagen 

finns i kundernas medvetande när det är dags att handla. De svårigheter som e-handelsföretag 

kan ha med att försöka skapa lojala kunder är att människor som ska handla online känner att 

de till exempel saknar personlig kontakt med företagens säljare samt att kunna diskutera för- 
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och nackdelar gällande produkter. Det är dessa hinder som ska försöka övervinnas med 

tilltalande hemsidor och god service. (Cyr, Hassanein, Head & Ivanov, 2007; Cyr, 2008). 

Tidigare forskning har försökt kartlägga vad som gör att konsumenter väljer e-handeln. Delade 

meningar råder men bekvämlighet och tidsbesparing är något som lyfts fram som positiva 

aspekter. Avsaknaden och förmågan att fysiskt få ett intryck av produkter som köps kan 

upplevas som en begränsning med e-handeln. Detta gör att förutsättningarna har förändrats 

gällande hur företagen arbetar med kundlojalitet (Perea, Benedict & de Ruyter, 2004; Al-Debei 

et al., 2015). Miles, Miles & Cannon (2012) berättar att i fysiska butiker kan företagen 

konkurrera och påverka kundernas uppfattning i fler sinnesstämningar genom ljud, doft och 

andra tilltalande visuella detaljer som till exempel inredning och möbleringsarrangemang. 

Kunden interagerar detta fysiskt vilket inte är möjligt i samma utsträckning framför en 

datorskärm. 

Lojalitet har länge ansetts vara en viktig konkurrensfördel då lojala kunder tenderar att skapa 

större affärsmöjligheter för företag (Oliver, 1999; Han, Kim & Kim, 2011; Harris & Goode, 

2004; Senic & Marinkovic, 2014; Härtel & Russell-Bennett 2010). Signifikant för företag med 

lojala kunder är till exempel minskade kostnader för marknadsföring, mindre resursförbrukning 

för att hitta nya kunder samt ett positivt spridande av word-of-mouth (Oliver, 1999; Han et al., 

2011; Dick & Basu, 1994; Harris & Goode, 2004). Därför menar Lin et al. (2011) att det har 

blivit allt viktigare de senaste åren för företag att skapa kundlojalitet både online och offline för 

att vara konkurrenskraftiga. Detta påstående baserar de på tidigare studier som visat att det är 

en faktor till god lönsamhet. Oliver (1999) och Han et al. (2011) berättar att det är stor skillnad 

mellan att ha nöjda kunder och lojala kunder. Nöjda kunder är mer benägna att välja ett annat 

företag vid nästa köp om det finns bättre erbjudanden hos konkurrenter, medan lojala kunder 

kan överväga andra erbjudanden men samtidigt väljer att göra ett återkommande köp eftersom 

de känner en känslomässig koppling till varumärket (Oliver, 1999; Han et al., 2011). 

Uncles, Dowling & Hammond (2003) nämner att det finns tre olika synsätt som är mest 

populära att använda när det gäller forskningen inom kundlojalitet. En av dessa handlar enligt 

författarna om att lojalitet ska ses som en attityd som ibland leder till att konsumenten skapar 

en relation till varumärket. Det är detta synsätt Oliver (1999) bidragit till att utveckla genom att 

lägga till en fjärde dimension till lojalitetsprocessen då han menar att det krävs att kunden tar 
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sig igenom tre olika steg inom den attitydmässiga dimensionen för att komma fram till en 

beteendemässig dimension där konsumenten gör ett återkommande köp. 

Oliver (1999) berättar att det första steget inom kundlojalitet är den kognitiva fasen där kundens 

rationella intresse, baserat på kunskap genom information, gör att kunden väljer att återkomma 

till ett varumärke till exempel på grund av pris- och kostnadsmässiga fördelar (Biedenbach, 

Bengtsson & Marell, 2015). Det andra stadiet är en affektiv lojalitetsfas där kunden väljer att 

stanna hos ett varumärke på grund av att kunden känner en känslomässig tillhörighet (Oliver, 

1999: Dick & Basu, 1994). Den tredje och sista attitydsmässiga fasen är konativ lojalitet och 

handlar om kundernas åtaganden till varumärket som ska leda dem till den beteendemässiga 

dimensionen inom kundlojalitet. Aktionslojalitet är den sista fasen där intentionerna till ett 

återkommande köp genom handling resulterar i att köpet genomförs (Oliver, 1999; Dick & 

Basu, 1994; Han et al., 2011). 

 

Tidigare forskning har visat att det finns en saknad av kvalitativ forskning inom 

kundlojalitetsområdet med avseende på studier om de fyra faserna som Oliver (1999) behandlar 

kopplat till företag inom e-handeln. Många studier inom forskningområdet har syftat till att 

mäta och testa om Olivers (1999) teori stämmer men inte behandlat dessa lojalitetsfaser i 

förhållande till hur företag arbetar för att skapa lojala kunder vilket gör att det finns ett gap 

inom forskningsområdet kundlojalitet som vi tyckte var intressant att studera. Vi ville med detta 

som bakgrund bygga vidare på tidigare forskning och försöka bidra med en ökad förståelse 

kring kundlojalitet ur ett företagsperspektiv. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur företag inom e-handeln arbetar med de attitydmässiga 

dimensionerna kognitiv, affektiv och konativ kundlojalitet. 

1.3 Avgränsning 

I studien har vi valt att avgränsa oss till den attitydmässiga dimensionen av kundlojalitet utifrån 

vårt syfte och det teoretiska ramverk vi valt att lyfta fram. Den beteendemässiga dimensionen 

av kundlojalitet kräver enligt Evanschitzky & Wunderlich (2006) mätning och uppföljning 

inom en större tidsomfattning än vad vi ansåg var hanterbart att genomföra i studien. Därför 

valde vi att endast studera de attitydmässiga dimensionerna av kundlojalitet i form av kognitiv, 

affektiv och konativ lojalitet i en nutidsanalys.  

 

Vi har utöver den avgränsningen även valt att studera kundlojalitet utifrån företagens perspektiv 

och där valde vi att studera företag som verkar inom e-handeln. Vi riktade respondenturvalet 

mot personer som dagligen arbetar med marknadsfrågor i ledande positioner. Det valet har vi 

gjort då vi anser att det finns utrymme för ökad förståelse och kunskap inom det 

forskningsområdet, vilket vi har försökt att bidra till. 
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1.4 Disposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Disposition – egen modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion 

Metod 

Teoretisk 

utgångspunkt 

Empiri och 

analys 

Slutsats och 

bidrag  

Slutsatsen innehåller en summering av vad vi kommit fram till i arbetet 

och i bidraget reflekterar vi över vad denna uppsats bidrog med både 

teoretiskt och praktiskt. 

I empirin presenteras resultaten av de semistrukturerade intervjuerna i 

form av både tabeller och text. Efter empiridelen redovisas vår analys av 

det empiriska material vi samlat in. 

Metoddelen består av valet av metod för att kunna genomföra studien. 

Därefter presenteras hur kvalitetskriterierna har uppnåtts samt 

tillvägagångssättet för datainsamlingen och hur vi valt att koppla ihop 

teori, empiri och analys.  

I denna del har vi behandlat studiens teoretiska ramverk som låg till 

grund för att möjliggöra den empiriska undersökningen och analysen. 

Dessa presenteras i attitydmässig och beteendemässig lojalitet med fyra 

underliggande faser för att sedan presenteras i en teoretisk utgångspunkt. 

I det första kapitlet i arbetet presenteras problematisering, syfte, 

avgränsning och disposition för att introducera ämnesområdet samt ge 

läsaren en förståelse.  
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2. Teori 

2.1 Kundlojalitet 

Fram till ungefär 40 år sedan fanns det enligt Blut, Evanschitzky, Vogel & Ahlert (2007) bara 

en beskrivning av vad lojalitet är. Blut et al. refererar till Bass (1974) som menade att lojalitet 

endast kunde förklaras som ett upprepat köpbehov. Härtel & Russell-Bennett (2010) menar att 

tidigare forskning i marknadsföring under 1970-talet dominerades av informationsteorin och 

var den teori som ofta förespråkades. Detta innebar att informationen ständigt skulle matas till 

kunden, vilket sedan skulle resultera i att kunden valde en produkt framför en annan. Författarna 

berättar vidare att relationsparadigmen under det senare årtiondet istället fokuserade på att 

förstå kundernas känslomässiga engagemang mot ett varumärke för att kunna förbättra deras 

upplevelser och initiera framgång för företagen. Detta ses även som marknadsföringens heliga 

graal, att hitta det överlägsna värdet för kunden (Harris & Goode, 2004; Senic & Marinkovic, 

2014; Härtel & Russell-Bennett, 2010). Sedan dess har begreppet fått många nya beskrivningar 

och blivit ett ganska komplext område. Uncles, Dowling & Hammond (2003) skriver att det än 

idag inte finns någon exakt definition av vad kundlojalitet innebär (Jacoby & Chestnut, 1978; 

Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999). 

 

Tidigare forskning menar att lojala kunder indikerar att känna ett känslomässigt engagemang 

mot varumärket vilket gör att de föredrar ett varumärke framför ett annat och gör återkommande 

köp (Oliver, 1999; Han et al., 2011; Harris & Goode, 2004; Senic & Marinkovic, 2014; Härtel 

& Russell-Bennett 2010). Detta kan leda till positiva konkurrensfördelar. Dessa fördelar kan 

visa sig i form av exempelvis färre missnöjda kunder, minskade kostnader för 

marknadsaktiviteter samt att lojala kunder tenderar att sprida ett positivt word-of-mouth. 

Lojalitet är en nyckelfaktor för att skapa goda relationer på marknaden (Oliver, 1999; Han et 

al., 2011; Harris & Goode, 2004; Senic & Marinkovic, 2014). 

 

I sin artikel ställer sig Oliver (1999) frågande till vad det är som gör att kunder är lojala, och 

har själv ett svar på det. Han menar att det beror på att konsumenter har en tro på att ett specifikt 

företag erbjuder dem det bästa alternativet. Oliver (1999) fortsätter sitt resonemang med att 

hävda att det krävs ett ganska naivt synsätt för att klara av detta och samtidigt bortse från 

konkurrerande erbjudanden. Jacoby & Chestnut (1978) skriver att det kan vara svårt för företag 

att urskilja lojala och icke-lojala kunder. De menar att den beteendemässiga dimensionen av 

kundlojalitet blir missvisande utan de attitydmässiga dimensionerna då konsumenter som 
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handlar av samma varumärke flertalet gånger inte nödvändigtvis är lojala. Detta kan enligt 

författarna exempelvis bero på slumpen vilket gör konsumenterna “fejkat” lojala. Därför är det 

enligt Dick & Basu (1994) viktigt att komplettera den beteendemässiga dimensionen med 

attitydmässiga faktorer då dessa förklarar hur pass mycket konsumenter gillar ett varumärke, 

känner engagemang till det, rekommenderar det till andra samt har positiva känslor kring det i 

förhållande till konkurrerande varumärken. 

 

Den vanligast förekommande definitionen av kundlojalitet myntades av Oliver (1999) som 

förklarade det på följande vis: 

”a deeply held commitment to rebuy or repatronize a preferred product/service consistently in 

the future, thereby causing repetitive same-brand or same brand-set purchasing, despite 

situational influences and marketing efforts having the potential to cause switching behavior.”  

Med detta menar han att grundstenen i att skapa lojalitet är att ha kunder som känner ett så pass 

stort åtagande till ett företag och/eller deras produkter att de ständigt återkommer och köper fler 

gånger utan att påverkas av konkurrerande erbjudanden från andra varumärken. Senic & 

Marinkovic (2014) menar att företag hela tiden måste anpassa sig efter vad kunderna efterfrågar 

och värdesätter för att de ska känna detta åtagande. 

 

Det många forskare inom området är överens om är att lojalitet har både en attitydmässig och 

beteendemässig dimension, vilket Harris & Goode (2004) bekräftar genom att referera till 

Gremler (1995). Gremler (1995) hävdar att det inte går att utelämna den ena eller den andra 

faktorn vad gäller lojalitet utan att de måste samverka med varandra. Därför är Olivers (1999) 

ramverk ofta förekommande när kundlojalitet ska beskrivas då hans ramverk behandlar både 

den attitydmässiga och beteendemässiga sidan (Blut et al., 2007). 
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2.2 Två dimensioner av kundlojalitet 

2.2.1 Attitydmässig lojalitet 

En vanlig epistemologisk ståndpunkt som tidigare akademiker är överens om för att söka 

kunskap inom lojalitetsområdet är att man kan dela in det i två dimensioner. En av dessa 

dimensioner är det attitydmässiga perspektivet som fokuserar på kundens känslor och definieras 

enligt Oliver (1999) på följande sätt: 

”The attitudinal component of loyalty can be viewed as the level of continuous favorable 

disposition to some value associated with the brand or the company”. 

Bandyopadhyay & Martell (2007) hävdar att det är nödvändigt att inkludera en attitydmässig 

faktor för att kunna definiera vad lojalitet är på ett bra sätt. De skriver vidare att Day (1969) var 

den första att uttrycka detta behov och att många forskare därefter har följt i hans spår. 

Anledningen till att de finner detta nödvändigt är för att den attitydmässiga faktorn som en 

konsument har till ett varumärke samspelar med den beteendemässiga sidan (Bandyopadhyay 

& Martell, 2007). 

 

Några faktorer som gör att den attitydmässiga sidan av lojalitet är viktig att ha med i 

beräkningen är till exempel kunders vilja att vara lojal till ett varumärke utan att påverkas av 

andra konkurrerande erbjudanden tillräckligt mycket för att överväga att byta (Bodet, 2008). 

Bodet (2008) nämner även sociala och kulturella faktorer som attitydmässiga exempel. Li & 

Petrick (2008) skriver att en stående filosofi inom lojalitetsområdet är att företag överlag har 

svårt att påverka människors köpbeteende och menar därför att attityden som människor har till 

ett varumärke är viktig. Samtidigt råder det lite delade meningar om detta då författarna 

refererar till Rundle-Thiele (2005) som skriver att en annan filosofi menar att köpbeteende inte 

kommer av sig själv utan att det är en direkt konsekvens av företagens marknadsföring och 

människors attityd till det.  

 

Li & Petrick (2008) skriver att många forskare menar att psykologiska faktorer spelar en viktig 

roll då attitydmässiga lojalitetsdimensioner behandlar psykologiska faktorer. Dessa faktorer 

som det talas om är vilka preferenser kunder har, vilken intention de visar till att köpa av samma 

varumärke igen samt hur hängivna de är till företaget/varumärket (Rundle-Thiele, 2005). Vad 

gäller word-of-mouth råder det enligt Rundle-Thiele (2005) delade meningar då vissa forskare 

menar att det är en dimension av lojalitet, andra menar att det är en konsekvens av lojalitet 

medan vissa menar att det är ett mått på attitydmässig lojalitet. När det gäller den attitydmässiga 
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lojaliteten används, vilket nämnts tidigare, Olivers (1999) ramverk ganska flitigt inom 

forskningen. Det innehåller kognitiv, affektiv och konativ lojalitet som sedan följs upp av en 

beteendemässig dimension i form av aktionslojalitet. 

 

2.2.2 Beteendemässig lojalitet 

Längre bak i tiden, när forskningen inom området var ganska begränsad, handlade de flesta 

studierna om ett beteendeperspektiv för att definiera lojalitet (Li & Petrick, 2008; Blut et al., 

2007). Då baserades forskningen enligt dessa författare på att köpbeteendet var det enda som 

hade betydelse gällande hur lojala kunder var och det togs ingen hänsyn till vilken attityd 

människor hade till ett särskilt varumärke (Li & Petrick, 2008). 

 

Det beteendemässiga perspektivet på lojalitet fokuserar enligt Oliver (1999) på kundernas 

handlingar och definieras enligt honom som: 

”The behavioral component exists when customers repeatedly buy the same brand or from the 

same company”. 

Oliver (1999) berättar att den sista fasen i lojalitetsprocessen är av det beteendemässiga slaget 

och kallas för aktionslojalitet. Författaren berättar vidare att kundens vilja och intresse till att 

göra ytterligare köp sätts i verk genom en fysisk handling i denna fas.  

 

Nackdelen med den beteendemässiga sidan av lojalitet är enligt Li & Petrick (2008) att det inte 

går att fastställa människors väg till ett köpbeslut och att det är därför det är viktigt att ha de 

attitydmässiga aspekterna i åtanke. Bandyopadhyay & Martell (2007) skriver att många 

forskare som exempelvis Ehrenberg (2000) anser att det går att fånga lojalitet hos kunder enbart 

genom att se ett upprepat köpbehov, som är en beteendemässig faktor. Day (1969) och flera 

andra menar att det krävs ett samspel mellan beteendemässiga och attitydmässiga faktorer. Det 

upprepade köpbehovet diskuterar även Han & Back (2008) då de menar att det finns tydliga 

begränsningar med den beteendemässiga faktorn inom lojalitet eftersom den bortser från 

kundernas köpbeslutsprocess. De fastslår även att ett upprepat köpbehov inte alltid behöver 

tyda på att människor känner ett starkt engagemang till ett varumärke och dess produkter. 
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Figur 2. Teoriöversikt utifrån Olivers (1999) lojalitetsprocess som visar de olika stegen inom 

kundlojalitet – egen modell. 

 

2.3 Kognitiv lojalitet 

Kognitiv lojalitet är enligt Oliver (1999) det första stadiet inom den attitydmässiga lojaliteten. 

Oliver (1999) menar att kunden i detta stadie är lojal till varumärket baserat på informationen 

som finns tillgänglig utifrån sin egen kunskap, sina egna upplevelser samt andra kunders 

erfarenheter. Informationen som tillhandahålls i detta stadie ska lägga grunden för att göra att 

varumärket föredras framför andra varumärken (Oliver, 1999; Harris & Goode, 2004). Vad 

informationen handlar om kan enligt Blut et al. (2007) vara faktorer som rör företagets 

erbjudanden som exempelvis pris och kvalitet på produkter. Lojalitet utvecklas i detta steg 

genom att kunden jämför konkurrenters alternativa produkter och erbjudanden med det 

nuvarande varumärkets fördelar och nackdelar (Oliver, 1999: Han et al., 2011; Polo & Sesé, 

2009). Därför poängterar författarna det betydelsefulla i att skapa rätt medvetande av företaget 

och dess produkter. 

 

Tidigare forskare beskriver att detta stadie av lojalitet återspeglas utifrån kunders intentioner 

att köpa av samma varumärke igen (Russell-Bennett, McColl-Kennedy & Coote, 2007). Bui, 

Jeng och Lin (2015) refererar till Olsen (2007) och Yuksel, Yuksel & Bilim (2010) som menar 

att kognitiv lojalitet handlar om vilken utvärdering kunder gör utifrån tidigare erfarenheter av 
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varumärkets produkter vilket förhoppningsvis ger en positiv respons från denna utvärdering. 

Författarna menar att om det ger en positiv respons stärks lojaliteten vilket kan leda kunderna 

till nästa fas.  

 

Oliver (1999) menar att den kognitiva fasen skapar en svag form av lojalitet, då den blir mer 

ingående och förankrad hos kunder i den affektiva och konativa fasen som sedan leder till den 

sista beteendemässiga fasen. Blut et al. (2007) menar att detta beror på att den kognitiva 

lojaliteten fokuserar på vilka fördelar det finns med ett visst erbjudande och inte själva 

varumärket. Han et al. (2011) fastställer genom tidigare studier kognitiva faktorer som uppfattat 

värde vilket innefattar funktionella och psykologiska aspekter av kvalitet. Uppfattat värde 

definierar författarna som ”Customers’ overall assessment of the utility of a product based on 

perceptions of what is received and what is given”. Vidare menar Han et al. (2011) att uppfattad 

kvalitet kan definieras som “the customer’s overall impression of the relative 

inferiority/superiority of the organization and its services”. 

 

Lojalitetsprogram är ett sätt att påverka kunderna i en positiv riktning (Zakaria, Rahman, 

Othman, Yunus, Dzulkipli & Osman, 2014). Zakaria et al. (2014) framhäver att 

lojalitetsprogram kan överträffa kundernas förväntningar genom olika prisstrategier som 

exempelvis rabatter, garantier på att produkter ska uppfylla en viss kvalitet eller speciella 

belöningar till lojala kunder som gör återkommande köp. Brunner, Stöcklin & Opwis (2008) 

menar också att de måste ta hänsyn till kundernas erfarenheter när ett lojalitetsprogram formas, 

och menar att kunderna ofta blir mer erfarna över tid och därför är den långsiktiga relationen 

viktig att vara strategiskt medveten om i formandet av ett lojalitetsprogram. 

 

Blut et al. (2007) skriver med hänvisning till tidigare forskning att kognitiv lojalitet är den 

svagaste länken i lojalitetskedjan inom attitydmässig lojalitet. Detta baserar de på att denna typ 

av lojalitet är fokuserad på vad ett erbjudande kan ge kunden samt vad det kostar att köpa 

produkten. Då fokus först och främst inte rör själva varumärket gör det att detta stadie blir 

svagare än de typer av lojalitet som kommer efter den kognitiva. Författarna menar vidare att 

svagheten kan visa sig i att kunder hittar förmånligare erbjudanden hos andra varumärken och 

därför byter från ett varumärke till ett annat (Blut et al., 2007). Detta är något som företag även 

kan använda till sin fördel då det är viktigt för dem att skapa sig switching costs. Aaker (1991) 

beskriver switching costs som ett begrepp som visar vad det kostar för kunden i form av 

exempelvis tid och risk att byta varumärke. 
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2.3.1 Switching costs 

Switching costs är enligt Oliver (1999) något som är centralt i den kognitiva lojalitetsfasen då 

kunden gör ett antal överväganden som leder vidare till nästa fas och initierar en viss 

tillfredställelse. När en kund överväger att byta från en leverantör till en annan och kostnaden, 

i form av till exempel tid och risk, är högre än vinsten av att byta leverantör har företaget höga 

switching costs (Oliver 1999; Hsu & Weng Wang, 2011; Molina‐Castillo, Rodriguez‐Escudero 

& Munuera‐Aleman, 2011). Författarna menar att det gör att kunden kommer vara påverkad av 

switching costs och stanna kvar hos varumärket. Andra exempel på faktorer som kan höja ett 

företags switching costs är förlorade prestandakostnader, osäkerhetskostnader, kostnader i form 

av tid som det tar att hitta nya varumärken samt tidskostnaden för att förstå nya produkter 

(Jones, Mothersbaugh & Beatty, 2002; Hsu & Weng Wang, 2011; Molina‐Castillo et al., 2011). 

 

Forskning som Barroso & Picón (2011) gjort inom området visar att faktorer som exempelvis 

goda relationer, fördelar och ekonomiska aspekter påverkar kognitiv lojalitet. Biedenbach et al. 

(2015) skriver att tidigare forskning bekräftar att det finns en stark koppling mellan switching 

costs och kognitiv lojalitet. Detta visas tydligt då en faktor som också är förknippad med 

switching costs är kunders intentioner att köpa av samma varumärke (Biedenbach et al., 2015). 

Intentionen som det talas om är, vilket nämnts tidigare, en tolkning av vad kognitiv lojalitet 

handlar om vilket stärker författarnas påstående. För företag gäller det att skapa starka switching 

costs för varumärket vilket ska göra det svårt för kunder att byta varumärke (Aaker, 1991). 

Meningen med detta är att behålla sina kunder och göra dem lojala. Biedenbach et al. (2015) 

menar att det är varumärkets switching costs som ger en indikation om det är enkelt eller svårt 

för kunder att byta varumärke med avseende på faktorerna som nämnts ovan. 

 

Biedenbach et al. (2015) skriver vidare att deras studie hittat positiva effekter kring hur 

switching costs ökar företagets varumärkeskapital, vilket stödjer processen som Oliver (1999) 

tagit fram. De poängterar i och med detta att switching costs kan underminera ett företags försök 

att bygga ett starkt varumärke och menar på att det är viktigt att fokusera på marknadsaktiviteter 

som ökar kundernas positiva upplevelser för att stärka uppfattningen av varumärket. 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Castillo%2C+F
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Rodriguez-Escudero%2C+A
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Munuera-Aleman%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Castillo%2C+F
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2.4 Affektiv lojalitet  

Den andra attitydmässiga lojalitetsfasen som Oliver (1999) utvecklat är den affektiva. Detta 

stadie präglas till stor del av att kunden har fattat tycke eller skapat sig en uppfattning om ett 

varumärke som baseras på tidigare tillfredsställda köp, det vill säga kundens attityd och 

inställning till ett varumärke (Oliver, 1999; Han et al., 2011). Här utvecklar kunden en 

emotionell tillfredställelse och ett positivt mindset gentemot varumärket, genom att de till 

exempel känner en känslomässig tillhörighet (Oliver, 1999). Lojaliteten handlar främst om hur 

mycket kunden gillar varumärket och är tillfredsställd med tidigare upplevelser (Oliver, 1999; 

Harris & Goode, 2004; Han et al., 2011). 

 

Inom affektiv lojalitet höjs vanligtvis kundens förväntningar på ett varumärke vilket i sin tur 

höjer effekten av affektiv lojalitet om företaget återigen lever upp till de ställda förväntningar 

som kunden har (Blut et al., 2007). Det finns enligt Blut et al. (2007) även i detta stadie risk för 

att kunder påverkas av andra erbjudanden som de anser är bättre och därför inte håller sig lojala 

till ett varumärke. Detta är något som Oliver (1999) påstår går att undvika genom att påminna 

kunden om fördelarna som funnits med kundens tidigare köp och erfarenheter. 

 

Hartono & Raharjo (2015) berättar om hur viktigt det är med en djupare och bredare förståelse 

för kundernas underliggande behov, då företagen mer sannolikt kan skapa en bättre produkt 

som ”moves the heart and touch the soul”. Back & Parks (2003) understryker betydelsen utav 

den affektiva lojalitetsfasen då de anser att kundtillfredsställelse inte kommer att öka 

försäljningen om det bara fokuseras på produktkvalitet, utan kunderna måste först också skapa 

positiva attityder till varumärket. Företagsimage består enligt Matthews, Son & 

Watchravesringkan (2014) av affektiva komponenter i form av mjuka attribut som handlar om 

hur kunder personligen klickar med ett varumärke för att göra det till en del av sin livsstil. 

Författarna berättar vidare att företagsimage kan definieras som “The impression of a brand’s 

total personality in a consumer’s mind”, som består av ett antal underliggande komponenter 

beroende på hur kunderna uppfattar bilden av företaget 

 

När kunden kommit till det affektiva stadiet och därmed passerat det kognitiva stadiet har 

lojaliteten blivit lite starkare. Detta är något som Evanschitzky & Wunderlich (2006) finner två 

anledningar till. Den första anledningen är att i det här stadiet har kunden under en tid använt 

de produkter som köpts och hunnit bilda sig en uppfattning om dem. Den andra anledningen är 
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att i samband med detta har kunden i och med sin uppfattning och erfarenhet förhoppningsvis 

fått ett positivt intryck av varumärket och skapat ett visst engagemang för det. 

 

2.4.1 Tillfredställelse 

Tillfredställelse är ett begrepp inom brand loyalty som Aaker (1991) använder sig av när han 

skriver att det är en viktig nyckel till framgång inom lojalitetsområdet. Samtidigt som det är 

viktigt med tillfredställelse är det enligt honom även lika viktigt att hålla missnöjet borta eller 

tillräckligt lågt för att undvika att få kunder som inte är tillfreds. 

 

Många forskare är generellt överens om att tillfredställelse är viktigt för att skapa lojalitet. 

Tillfredställelse kan från företagens perspektiv ses som ett mål att sträva efter, eftersom det 

påverkar lojaliteten (Harris & Goode, 2004; Han et al., 2011; Oliver, 1999; Matthews et al., 

2014). Dessa författare menar att när tillfredsställelse infinner sig hos en kund, minskar 

sannolikheten att de byter till ett annat varumärke, dock betyder inte det att en tillfredsställd 

kund är lojal. Tillfredställelse skapas enligt Zakaria et al. (2014) och Ecris, Unal, Candan & 

Yildirim (2012) när känslor om förväntningar och uppfattningar blir infriade. 

 

Enligt Biedenbach et al. (2015) är tillfredställelse ett av de områden som det forskats mest inom 

när det gäller marknadsföring. Därför finns det också många olika definitioner på vad 

tillfredställelse innebär. Biedenbach et al. (2015) skriver att den vanligaste definitionen är: 

“The most common conceptualization is that satisfaction is an affective response in relation to 

an expectation. In general terms, satisfaction measures whether the product/service meets the 

customers’ needs and expectations”. 

Med det menas att tillfredställelse är ett mått på om en produkt eller service lever upp till de 

förväntningar som ställs. Det finns även tidigare studier som visar att tillfredställelse har stor 

inverkan på faktorer som word-of-mouth och intentioner att köpa av samma varumärke igen 

(Biedenbach et al., 2015). 
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2.5 Konativ lojalitet  

Konativ lojalitet är den tredje fasen i ordningen inom den attitydmässiga lojalitetsdimensionen 

(Oliver, 1999). Författaren definierar denna fas som:   

“Conative loyalty, which is the third loyalty stage, entails a strong specific product/brand 

commitment and intention to repurchase as indicated in the loyalty”.  

I detta stadie av attitydmässig lojalitet börjar en djupare nivå av åtagande och hängivelse till 

varumärket skapas vilket visar tecken på ett utvecklande av beteendemässiga intentioner (Harris 

& Goode, 2004). De beteendemässiga intentionerna som kan skymtas inom konativa fasen är 

enligt Back & Parks (2003) bland annat kunders vilja att agera i form av att antingen närma sig 

ett köpbeslut eller undvika att gå vidare till ett ytterligare köp. När kunden gått igenom de två 

föreliggande stegen kognitiv lojalitet och affektiv lojalitet uppstår denna fas. Eftersom 

kundlojalitet inte är garanterat i den affektiva fasen hävdar Han et al. (2011) att företag bör 

fokusera på att leda kunden vidare till denna fas. Detta menar de eftersom risken fortfarande 

finns att kunden påverkas av andra erbjudanden och väljer en annan produkt eller varumärke. 

 

I detta stadie har kunder upprepade gånger influerats positivt av sina köp av ett specifikt 

varumärke vilket indikerar att det kognitiva och affektiva stadiet har passerats (Oliver, 1999). 

Han menar vidare att det innebär att det finns en tydlig hängivelse till varumärket att åter köpa 

från det. Likväl som det finns en djup nivå av åtagande och hängivelse (Oliver, 1999; Harris & 

Goode, 2004) existerar det enligt Oliver (1999) också en motiverande faktor av hängivelse 

vilket speglar sig i kunders längtan och önskan om att återkomma för fler köp av samma 

varumärke. 

 

Det är i det konativa stadiet som det byggs upp en djupare nivå av lojalitet till varumärket, till 

skillnad från de föregående två faserna (Oliver, 1999). Kunden kan dock fortfarande vara 

mottaglig för andra erbjudanden hos konkurrenter och överväga dessa (Oliver, 1999). Kunden 

har alltså inte uppnått fullständig lojalitet när den är konativt lojal. Därför anses denna fas i 

processen vara viktig då det är här det avgörs om kunden går vidare till aktionsstadiet och 

faktiskt genomför ett köp eller om det enbart förblir en god intention till det (Oliver, 1999). 

 

Kundens engagemang anses som en av nyckelvariablerna för att bygga marknadsrelationer, 

dock anses den attitydmässiga forskningen enligt Izogo (2015) och Fullerton (2003) vara 

relativt oklar och svårbegriplig, eftersom den försöker kartlägga individuella uppfattningar och 

är ofta kontextberoende. En gemensam nämnare för att skapa engagemang som sedan leder till 
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lojalitet är att ett känslomässigt engagemang måste finnas hos kunden mot antingen ett 

varumärke eller en produkt för att en viss övertygelse ska uppstå (Izogo, 2015; Fullerton, 2003). 

 

2.5.1 Kundernas åtaganden 

Commitment är en faktor inom brand loyalty som Aaker (1991) skapat. Han menar att starka 

varumärken alltid har en kundkrets som är hängivna varumärket och som känner att de har ett 

åtagande till det. Han fortsätter sitt resonemang med att peka på några faktorer som visar hur 

hängivna kunder uppträder. Några exempel på det är att de gärna berättar för andra i sin 

omgivning om hur nöjda de är med sitt köp och samtidigt rekommenderar det till dem (Aaker, 

1991; Dick & Basu, 1994; Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). En nyckel till dessa positiva 

faktorer är samspelet mellan säljare och köpare där kommunikationen och interaktionen de 

emellan är viktig. Även kunders individuella personligheter och deras aktiviteter har betydelse 

för hur hängivna de blir ett varumärke utifrån hur detta passar in i deras livsstilsmall (Aaker 

1991). 

 

Izogo (2015) och Fullerton (2003) skriver att det finns två olika perspektiv på engagemang som 

benämns som ”affective” och “continuance commitment”. Författarna menar vidare att den 

första benämningen representerar en önskan från kunden att fortsätta en relation som är 

värdefull, vilket är befäst i kundens identifikation med varumärket, delade värden och 

hängivelser. Det andra perspektivet syftar till att kunden blir motiverad till att vara fortsatt lojal 

genom att jämföra switching costs, konkurrenter och inse att deras nuvarande varumärke är att 

föredra (Izogo, 2015; Fullerton, 2003). 

 

Dimitriades (2006) menar att en tillfredställelse går över till ett åtagande/engagemang från 

kunden när det existerar ett antal faktorer hos ett varumärke. Han berättar vidare att kunden 

tenderar att vara starkt känslomässigt hängiven, känna en form av identifikation med positiva 

aspekter som varumärket eller produkten avspeglar samt känna ett starkt värde i vad företaget 

erbjuder. Författaren berättar vidare att en förutsättning för att företagen ska kunna arbeta 

strategiskt med dessa behövs en förståelse av kundens behov och uppfattningar. Han lyfter 

också fram att förståelse för kulturella differenser kan vara av betydande art (Dimitriades, 2006; 

Taylor, Fox, Fabrigar & Jones, 2010).  
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2.6 Aktionslojalitet 

Detta är den fjärde och sista fasen inom kundlojalitet som Oliver (1999) använt sig av i 

lojalitetprocessen. Den skiljer sig från de tre föregående faserna då denna typ av lojalitet går in 

under den beteendemässiga delen av lojalitet (Oliver, 1999). Enligt Oliver (1999) är det i detta 

stadie som människors intentioner att åter köpa av samma varumärke omvandlas till en vilja att 

agera genom att genomföra ett köp. Oliver (1999) menar också att det handlar om att övervinna 

olika emotionella hinder som kan göra att ett köp inte genomförs. Exempel på det är att 

kunderna i detta stadie har kommit så pass långt i sin lojalitet att de inte påverkas av 

konkurrenskraftiga erbjudanden från andra varumärken vilket gör att de inte överväger att 

lämna det varumärke som de är lojala till (Oliver, 1999). 

 

Det finns dock forskning inom området som visar att alla intentioner till att genomföra ett köp 

inte alltid leder till detta (Blut et al., 2007). Även om de tre tidigare faserna inom kundlojalitet 

ämnar göra kunden redo att agera finns det enligt Blut et al. (2007) en till faktor som spelar in, 

vilket är kundens vilja att leta efter det bästa erbjudandet även om det krävs en extra 

ansträngning. Författarna påpekar dock att det inte handlar om konkurrerande erbjudanden utan 

om olika erbjudanden inom varumärket. Han et al. (2011) menar att det är inom detta stadie 

som kunderna blir “true loyal” då det inte är förrän kunden genomför själva köpet på nytt som 

lojaliteten blir fulländad. 

 

2.6.1 Köpbeteende 

Aktionslojalitet handlar om aktionen där kunden gör ett val att åter köpa en produkt av samma 

varumärke eller från samma företag. En av Aakers (1991) dimensioner inom brand loyalty 

behandlar köpbeteende och vilket mönster som går att utläsa utifrån kunders olika köp. Aaker 

(1991) menar att ett enkelt sätt att utläsa om en kund är lojal gällande den beteendemässiga 

dimensionen är att studera köpmönstret. Han anser att det kan variera och vara svårare att utläsa 

beroende på vilken varugrupp det är frågan om då vissa varugrupper enligt honom anses vara 

enklare att inte vara lojal inom. 
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2.7 Teoretisk syntes 

Kundlojalitet kan delas upp i en attitydmässig och beteendemässig dimension (Oliver, 1999). 

Det attitydmässiga perspektivet behandlar enligt Oliver (1999) kundens känslor medan det 

beteendemässiga behandlar kundernas handlingar och agerande för att vara lojal mot ett 

varumärke. Kognitiv lojalitet innebär att kunderna är lojala utifrån den information som finns 

tillgänglig, sin egen kunskap och egna upplevelser samt att de påverkas av andra kunders 

upplevelser (Oliver, 1999; Harris & Goode, 2004). I det affektiva lojalitetsstadiet skapar kunden 

sin uppfattning och blir känslomässigt hängiven till ett varumärke utifrån tidigare köp, det vill 

säga kundens attityd och inställning till ett varumärke (Oliver, 1999; Han et al., 2011). Konativ 

lojalitet skapas enligt Harris & Goode (2004) genom att kunderna känner en djupare nivå av 

hängivelse och åtagande, vilket är den tredje fasen kunden genomgår utifrån Olivers (1999) 

lojalitetsprocess. Aktionslojalitet tillhör den beteendemässiga lojalitetsdimensionen och där 

kundernas intentioner till att göra ett återköp övergår till ett agerande att genomföra det (Oliver, 

1999). En aktionsmässig mätning av aktionslojalitet var inte genomförbart då denna fas enligt 

Evanschitzky & Wunderlich (2006) innefattar tidsmässiga bedömningar för hur ofta kunder 

genomför sina köp, vilket vår tidsram inte gav oss möjlighet till. Dock har valet att inkludera 

aktionslojalitet i teoridelen gjorts då den ingår i Olivers (1999) utvecklade kundlojalitetsprocess 

som det sista steget i kognitiv-affektiv-konativ-aktionslojalitet, vilket gör att den känns relevant 

för att skapa en teoretisk förståelse över hela processen.   

Inom de attitydmässiga lojalitetsfaserna (kognitiv, affektiv och konativ) har vi identifierat tre 

teoretiska teman per fas utifrån vårt syfte att belysa hur e-handelsföretag från ett 

företagsperspektiv arbetar med att skapa lojalitet inom dessa faser. För att kunna undersöka 

dessa teman utifrån ett företagsperspektiv har vi haft som utgångspunkt att dela in alla de 

teoretiska teman i antingen företagsstrategier eller kundupplevelser (se figur 3). Vi valde de två 

kategorierna då vi anser att våra teoretiska teman antingen kan ses som ett verktyg i företagens 

strategiska arbete för att skapa lojalitet eller som olika känslor kunderna upplever utifrån 

företagens strategiska arbete. De teoretiska teman vi tog fram inom kognitiv lojalitet har 

kategoriserats som företagsstrategier då de enligt oss är begrepp som företagen använder för att 

påverka kunderna. Det första kognitiva temat är switching costs, vilket enligt Barroso & Picón 

(2011) kan ses som det rationella övervägandet kunderna gör utifrån de ekonomiska fördelar 

de får av att välja ett särskilt varumärke. Varumärkesmedvetenhet är enligt Blut et al. (2007) 

information kring företagens erbjudanden i form av pris och kvalitet på produkter. Det ska 
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finnas i kundens medvetande för att skapa kännedom och påvisa ekonomiska fördelar. Det 

tredje temat inom den kognitiva lojalitetsfasen vi har lyft fram i vår teoretiska utgångspunkt är 

lojalitetsprogram. Det har vi lyft fram då lojalitetsprogram har visat sig vara ett verktyg för att 

överträffa kundernas förväntningar med olika prisfördelar mot befintliga kunder för att skapa 

kognitiv lojalitet enligt Zakaria et al. (2014). 

I den affektiva lojalitetsfasen är det första temat företagsimage då en känslomässig tillhörighet 

till kunderna är något som företag genom ett strategiskt arbete visat sig kunna skapa enligt 

Matthews et al. (2014). Det två andra teoretiska teman vi valt att placera under den affektiva 

lojalitetsfasen är tillfredställelse och uppfattad kvalitet som kategoriseras som kundupplevelser. 

Tillfredställelse sker enligt Zakaria et al. (2014) och Ecris et al. (2012) när känslor och 

uppfattningar blir infriade hos kunderna. Det har även visat sig bidra till en minskad sannolikhet 

att kunder byter till ett annat varumärke om företagen lyckas behålla en hög tillfredställelse hos 

de befintliga kunderna (Harris & Goode, 2004; Han et al., 2011; Oliver, 1999; Matthews et al., 

2014). Uppfattad kvalitet menar Evanschitzky & Wunderlich (2006) är när kunderna använt 

sina inköpta produkter ett tag och bildat sig en uppfattning om dem för att göra en bedömning 

av sin uppfattade kvalitet. 

 

Gällande de teoretiska teman vi tog fram inom konativ lojalitet har alla kategoriserats som 

företagsstrategier. Kundernas åtaganden är strategier som företagen arbetar fram för att få deras 

kunder att känna ett stort engagemang till varumärket och göra olika åtaganden genom en god 

kommunikation (Dimitriades, 2006). När kunderna är nöjda med sitt köp berättar de ofta detta 

för sin omgivning samt rekommenderar varumärket till andra kunder (Dick & Basu 1994; Aaker 

1999). Rekommendera är alltså det andra temat av företagsstrategier i den konativa lojaliteten 

vilket vi tolkar som en faktor som företagen kan påverka hos deras kunder. Sista temat vi 

identifierade inom den konativa lojalitetsfasen är att förstå kundernas behov vilket företagen 

arbetar strategiskt med genom att kartlägga individuella uppfattningar som kunderna har om 

varumärket (Izogo, 2015; Fullerton, 2003) vilket kan hjälpa dem att leda kunderna till konativ 

lojalitet.  
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Figur 3. Teorisyntes med egna teoretiska teman (kursiv text) utifrån Olivers (1999) lojalitetsprocess – 

egen modell.  
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2.8 E-handel  

E-handel är ett fenomen som fortsätter att öka i snabb takt och ta över allt större andelar av 

detaljhandeln från handeln i fysiska butiker (Ramanathan, 2010). Även om e-handel är ett 

ganska nytt fenomen jämfört med att handla i butik har det relativt snabbt kommit fram en del 

kriterier och kvalitetsmått som företag inom e-handeln bör leva upp till. De mest 

standardiserade kriterierna är att hemsidan som företagen använder sig av ska ha en enkel men 

tilltalande design samt vara lätt att använda och förstå sig på för kunderna (Ramanathan, 

2010). För att kunder ska känna att hemsidan är levande och att företagen lägger ner tid på den 

är det enligt samma författare viktigt att den uppdateras ofta gällande nyheter, information och 

produkter. 

Något som lätt kan glömmas bort men som har en stor inverkan på kunden är säkerheten på 

hemsidorna. Detta gäller främst när kunden ska ”klicka” hem sina varor, det vill säga i 

köpprocessen. Enligt Ramanathan (2010) har studier gjorts om säkerheten med e-handel där det 

visade sig att majoriteten av respondenterna uppskattar att e-handelsföretag är noga med just 

detta när det gäller att personlig och finansiell information som kunderna lämnar ut inte kan nås 

av vem som helst. 

Förutom de funktionella kriterierna finns det även andra kriterier som till exempel att priserna 

måste kännas överkomliga samt att hemsidorna upplevs seriösa enligt Svensk Handel (2011). 

Enligt Ramanathan (2010) växer detaljhandeln på Internet i snabb takt och i Sverige upptar den 

enligt Svensk Handel (2011) cirka fem procent av den totala detaljhandeln. För att få sitt företag 

att synas inom e-handeln är det viktigt att marknadsföra sig på rätt sätt. Några av sätten att 

marknadsföra sig på berättar Svensk Handel (2011) om när de skriver att sociala medier är en 

stor källa till god marknadsföring vilket dessutom är kostnadseffektivt. De menar vidare att 

även bloggar, länkar och partners är sätt att marknadsföra sig på utöver de mest traditionella 

sätten som exempelvis radio- och tv-reklam. 
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3. Metod 

3.1 Hermeneutik 

Vi har sökt förståelse för hur företag strategiskt arbetar med att skapa lojalitet utifrån de olika 

kognitiva, affektiva och konativa lojalitetsformerna som vi valt att fokusera på. Bryman & Bell 

(2013) stödjer denna epistemologiska utgångspunkt då hermeneutisk forskning syftar till att 

söka förståelse samt att tolka denna förståelse. Tolkningen vi gjort av studien möjliggörs genom 

vår analys och kommer att influeras av vår uppfattning och förkunskaper. Vi har intagit ett 

tolkande synsätt som enligt Bryman & Bell (2013) och Sohlberg & Sohlberg (2001) framhävs 

som lämpligt då man vill åskådliggöra en kontext från ett ”perspektiv utifrån” om varför en 

aktör konstruerar sina handlingar på ett särskilt sätt. I denna studie är aktören e-handelsföretag 

och vi strävade efter att belysa hur dessa företag strategiskt arbetar med kundlojalitet.  

Förståelsen vi sökte var varför företag väljer att göra vissa strategiska val och inte bara hur de 

gör dem. Starrin & Svensson (1994) menar att detta är viktigt inom den hermeneutiska 

forskningstraditionen för att söka förståelse då handlingar bör beaktas som helheter och i 

relation till vad som är känt att påverka dessa handlingar kring denna helhet. Författaren 

understryker detta för att möjliggöra en avsikt att utifrån aktörers val skapa en adekvat tolkning 

av data. Vilket vi hävdar kan ha stärkt studien i relation till valda kvalitetskriterier.  

3.1.1 Förförståelse  

Förförståelse har påverkat studien genom att vi beaktat våra egna värderingar och erfarenheter. 

Vår förförståelse för de olika begreppen har genom arbetets gång utvecklats och förändrats. 

Bryman & Bell (2013) berättar att detta är något som kan påverka forskarens tolkning, vilket 

även har varit relevant och betydelsefullt för vår analys samt resultatframställning då vi genom 

tolkningsprocessen försökt att förstå hur e-handelsföretag arbetar med kognitiv, affektiv och 

konativ kundlojalitet. Detta beror på att vi hela tiden berikats med en djupare innehållsmässig 

förståelse som gett oss en ny förståelse om begreppen vi har från våra teoretiska teman. Det har 

även bidragit till att vi under arbetets gång valt att avgränsa oss mot de attitydmässiga 

dimensionerna av kundlojalitet då vår förförståelse för begreppet utvecklats.  

 

Vi har utifrån Starrin & Svensson (1994) använt oss av en hermeneutisk grundcirkel som har 

påverkat studien genom att vi strävat efter att förstå helhetsbegreppet kundlojalitet. Enligt 

Starrin & Svensson (1994) innebär den cirkeln att vi skapar en förståelse som leder till en 

förförståelse av olika begrepp inom kundlojalitet. Vi skapade oss då en förförståelse om 
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delbegreppen kognitiv, affektiv och konativ kundlojalitet som utifrån tidigare forskning gav oss 

större kunskap inom området. Den kunskapen gav oss sedan en förförståelse om teoretiska 

teman inom dessa områden och vidare fortsatte processen framåt under arbetets gång. Vi har 

på detta sätt gått från en helhet till att fördjupa oss mot de mindre delbegreppen i en spiralformad 

process (se figur 4) där vi påverkats av våra erfarenheter och värderingar vilket har varit 

betydelsefullt för att möjliggöra en djupare tolkning och förståelse. 

 

Figur 4. Hermeneutisk grundcirkel utifrån Starrin & Svensson (1994). 

 

3.2 Kvalitativa intervjuer  

I studien har vi använt kvalitativa intervjuer eftersom vi anser att det är en lämplig metod. Det 

anser vi för att det möjliggjorde att vi kunde få en djupare förståelse utifrån företagens 

perspektiv och hur de arbetar med kundlojalitet utifrån vårt angreppssätt i denna studie. 

Metodvalet av kvalitativa intervjuer gjorde att våra valda intervjuobjekt fick förutsättningar för 

att berika oss med information som främjar en djupare förståelse. Det är något som Ryen (2004) 

lyfter fram som fördelaktigt med att använda en kvalitativ intervjumetod då hon skriver: 

”forskare som använder kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och försöker 

göra fenomen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem”. Vi 

intresserade oss för de utvalda respondenternas ståndpunkter och hur verkligenheten är 

beskaffad utifrån deras perspektiv. Bryman & Bell (2013) stödjer att den kvalitativa 

intervjumetoden är lämplig i det avseendet för att samla in användbar data för att förstå ett 

perspektiv. 
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3.2.1 Semistrukturerade intervjuer  

 

Vi har genomfört elva stycken semistrukturerande intervjuer som var cirka 30 minuter långa. 

Valet av denna intervjumetod för insamling av data ansåg vi var lämplig för att utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna forma en intervjuguide och söka en djupare förståelse genom 

respondenterna. Intervjuprocessen kunde genom denna form av kvalitativa intervjuer hållas 

flexibel samtidigt som vi kunde följa vår frågeställning utifrån samtalen som gjordes. Detta är 

i enlighet med vad Bryman & Bell (2013) menar att den semistrukturerade intervjun bör 

användas till och fördelarna med denna metod där intervjupersonen har en relativt passiv roll. 

Vidare kunde vi också genom semistrukturerade intervjuer välja att ställa relaterade följdfrågor 

och frågor i ostrukturerad ordning vilket gjorde att respondenterna generade utförliga svar för 

att samla in data. Det möjliggjorde den empiriska analysens underlag utifrån våra ställda 

forskningsfrågor. En utmaning för oss som författare var att göra en tolkning av de 

semistrukturerade intervjuernas utfall vilket Bryman & Bell (2013) menar influerar studien 

genom att respondenternas svar placeras inom de kognitiva, affektiva och konativa 

lojalitetsformerna utifrån våra uppfattningar. Författarna menar att det även ställer krav på 

intervjupersonernas förkunskaper men samtidigt skapar möjligheter för en djupare förståelse 

vilket vi eftersträvade.  

 

3.2.2 Telefonintervjuer 

Aktörerna vi studerade var e-handelsföretag vilket innebar att det fanns vissa begränsningar 

gällande anträffbarhet och geografiska positioner då företagen är lokaliserade på olika platser i 

Sverige. Telefonintervjuer var därför en lämplig metod för att komma i kontakt och samla in 

data från respondenterna som deltog i undersökningen. Detta gav oss, vilket Bryman & Bell 

(2013) också framhäver, en möjlighet att inom given tidsram genomföra studien. 

3.2.3 Transkribering  

För att kunna hantera den insamlade data har vi använt oss utav transkribering. Detta 

tillvägagångssätt gjorde det möjligt att mer detaljerat studera respondenternas svar vilket 

innebär att samtalen spelas in och sedan transkriberas i textform (Bryman & Bell, 2013). Ryen 

(2004) menar att transkribering är fördelaktigt då man vill återkoppla och sammanställa 
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intervjumaterialet, vilket har varit lukrativt även för vår bearbetning av data för att vi på så sätt 

kan återkoppla och granska materialet vi samlat in. 

3.2.4 Anonymitet 

I vår studie tillämpade vi ett anonymitetskrav som gjorde det möjligt för respondenterna att vara 

konfidentiella. Det innebar att aktörerna som deltog i de semistrukturerade intervjuerna kunde 

svara ärligt och sanningsenligt utifrån deras perspektiv om hur de strategiskt arbetar. Bryman 

& Bell (2013) lyfter fram anonymitetskrav som fördelaktigt när man strävar efter information 

som kan vara känslig och riskerar att skada respondenterna om de inte är anonyma. Detta stödjer 

lämpligheten och användandet av detta krav då vi sökte efter en typ av information som till 

exempel strategier för att konkurrera och ställde frågor om hur företagen skapar kundlojalitet. 

Tillämpningen av detta krav skapade enligt oss förutsättningar att genomföra studien utan att 

det drabbade de deltagande e-handelsföretagen negativt eller att det påverkade vår studie 

ofördelaktigt. Den sortens information som vi ansåg kunde ses som skadlig var också mindre 

relevant gentemot studiens syfte som exempelvis namn på intervjupersonerna och 

företagsnamnet på e-handelsföretagen som deltog. 

3.3 Urval 

Vi vände oss till marknadschefer, företagsledare och andra personer i ledande positioner som 

dagligen arbetar med marknadsfrågor inom e-handelsföretag för att genomföra intervjuer. Detta 

är ett icke-sannolikhetsurval och gav oss möjligheten att medvetet påverka valet av 

respondenter som vi ansåg var lämpliga för insamling av data. Bryman & Bell (2013) berättar 

att genom ett icke-sannolikhetsmässigt urval kan vi påverka och identifiera faktorer som 

kommer eller som vi tror kommer att påverka utfallen fördelaktigt. Vi har använt en form av 

icke-sannolikhetsurval som kallas målinriktat urval. Det valet gjorde vi på grund av att vi 

strävade efter att hitta respondenter som hade erfarenhet och kompetens inom e-

handelsområdet. Enligt Bryman & Bell (2013) samt Yin (2011) är en fördel med målstyrt urval 

att vi på så sätt kunde hitta respondenter som kunde ge erforderliga svar utifrån den 

frågeställning som utformats. Vi menar att denna metodteknik gav oss en möjlighet att 

undersöka företagens perspektiv på attitydmässig kundlojalitet för att skapa kvalitativa och 

innehållsrika svar mot studiens syfte. Respondentvalet var enligt oss relevant därför att 

intervjuföretagen hade möjlighet att berika oss med information och tillsammans med 

anonymitetkravets förutsättningar vara ärliga i svaren. 
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3.4 Operationalisering  

Tillvägagångssättet för att kunna koppla ihop de teoretiska utgångspunkterna med empirin 

gjordes med en operationalisering. Denna gjorde det enligt Bryman & Bell (2013) möjligt för 

oss att forma frågor för insamling och analys av empirisk data för att söka en djupare förståelse 

inom begreppet kundlojalitet genom att studera lojalitetsfaserna. Frågor formades utifrån dessa 

dimensioner och de teoretiska teman som enligt vår tolkning och förståelse är följande begrepp:  

Kognitiva: Switching costs, varumärkesmedvetenhet, lojalitetsprogram. 

Affektiva: Företagsimage, tillfredställelse, uppfattad kvalitet.  

Konativa: Kundernas åtagande, rekommendera varumärket, förstå kundernas behov.  

Alla begrepp inom de tre lojalitetsfaserna som nämnts ovan är enligt vår tolkning olika typer 

av företagsstrategier förutom tillfredställelse och uppfattad kvalitet som kan ses som kundernas 

upplevelser ur ett företagsperspektiv (se figur 3).  

 

Vi började med att forma inledande frågor för att sedan övergå till mer specifika frågor mot de 

tematiska indelningarna med förankrade teorikopplingar. Operationaliseringen gav oss 

möjligheten att ställa mer analyserande frågor inom de olika lojalitetsfaserna för att på så sätt 

få svar som var intressanta att analysera och jämföra mellan företagen och söka en djupare 

förståelse i förhållande till vårt syfte med studien (Starrin & Svensson, 1994). I och med att 

frågorna blev mer fokuserade på enskilda aspekter inom kognitiv, affektiv och konativ lojalitet 

gav det respondenterna utrymme att svara utförligare och mer konkret på våra frågor. 

Teorikoppling Referens Fråga Syfte med frågan 

Inledande intervjufrågor 

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Företag? 

4. Vad är din roll i företaget? 

5. Hur länge har du jobbat på företaget? 

6. Tidigare erfarenheter inom e-handeln? 

7. Arbetar ert företag aktivt med att skapa lojala kunder?  

Att samla övergripande 

information om 

respondenterna och ta 

reda på om de själva 

anser att de arbetar med 

att skapa lojala kunder 

Kognitiv lojalitet 

Switching costs 

Biedenbach et al. 

(2015), Hsu & 

Weng Wang 

(2011), Aaker 

(1991)  

Varför ska kunder välja er istället 

för andra företag på marknaden i 

förhållande till pris och kvalitet? 

Följdfråga: Hur arbetar ni aktivt 

med att stärka dessa faktorer? 

Ta reda på vad företagen 

erbjuder i förhållande 

till konkurrenter 
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Varumärkesmedvetenhet 

Blut et al. (2007), 

Harris & Goode 

(2004), Han et al. 

(2011)  

Hur och var kommunicerar ni? 

Följdfråga: Vad kommunicerar ni 

för information till kunderna för 

att skapa kännedom om ert 

varumärke?  

 

Förstå på vilket sätt 

företagen kommunicerar 

med marknaden och gör 

kunderna medvetna 

Lojalitetsprogram 

Zakaria et al. 

(2014), Brunner et 

al (2008)  

Har ni något lojalitetsprogram för 

återkommande kunder? 

Följdfråga: Hur tror ni att det 

påverkar kundens inställning till 

varumärket? 

Se hur olika strategier i 

förhållande till 

ekonomiska fördelar 

tillämpas mot 

återkommande kunder 

Affektiv lojalitet 

Tillfredställelse 

Aaker (1991), 

Harris & Goode 

(2004), Han et al. 

(2011), Oliver 

(1999) 

Vilka känslor vill ni att era 

kunder ska ha för ert varumärke? 

Följdfråga: Hur arbetar ni aktivt 

för att förmedla just dessa 

känslor? 

Förstå hur företagen 

arbetar med att 

tillfredsställa sina 

kunder  

Uppfattad kvalitet 

Evanschitzky & 

Wunderlich 

(2006), Parks 

(2003)  

Hur tror ni att kunderna uppfattar 

kvaliteten på era tjänster 

(produkter/leverans/hemsida)? 

Följdfråga: Hur arbetar ni med 

detta för att göra kunderna 

nöjda? 

 

Belysa arbetet hur 

företagen arbetar med 

kundernas uppfattade 

kvalitet  

Företagsimage 

Matthews, Son & 

Watchravesringkan 

(2014)  

Hur tror ni era kunder uppfattar 

er företagsimage? Följdfråga: 

Vad gör ni för att påverka denna 

uppfattning?  

Ta reda på hur företagen 

arbetar med att bygga 

och bibehålla sin 

känslomässiga identitet  

Konativ lojalitet 

Kundernas åtaganden 

Aaker (1991), 

Harris & Goode 

(2004), Oliver 

(1999), Izogo 

(2015), Fullerton 

(2003) 

Hur arbetar ni med er 

varumärkeskommunikation för 

att uppmuntra till ett önskat 

köpbeteende? Följdfråga: Hur 

arbetar ni mot kunderna för att de 

ska göra återkommande köp? 

Förstå hur företagen 

arbetar med att engagera 

sina kunder för att göra 

önskade åtaganden  

Rekommendera varumärket 

Aaker (1991), 

Shankar et al. 

(2003), Dick & 

Basu (1994)  

Vad gör ni för att försöka 

påverka kundernas engagemang 

som gör att de kan sprida och 

rekommendera er till andra 

kunder? 

Se hur företagen arbetar 

med att sprida sitt 

varumärke genom 

kunderna  

 

Förstå kundernas behov 

Han et al (2011), 

Izogo (2015), 

Fullerton (2003) 

Hur arbetar ni med att förstå 

kundernas behov?               

Följdfråga: Låter ni kunderna 

påverka och bidra till 

förändringar utifrån deras 

erfarenheter? 

Belysa hur företag 

förstår vad deras kunder 

vill köpa  

 

Tabell 1. Operationalisering – egen tabell. 
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3.5 Analysmetod 

För att kunna analysera materialet från den empiriska undersökningen har vi försökt presentera 

resultaten från empirin på ett intressant och enkelt sätt utifrån vårt intervjumaterial. Detta har 

vi gjort genom att vi har lyft fram det mest väsentliga som vi anser att respondenterna hos de 

olika e-handelsföretagen berättade utifrån vår förståelse och tolkning av tidigare forskning. 

Detta är något som Elvy, McCormack, Garner, Friedman & Anzul (1993) samt Yin (2011) 

menar att den kvalitativa forskningsanalysen ska sträva efter. För att kunna vara analytiska har 

vi valt att utgå från de teoretiska kategorierna i de olika lojalitetsformerna från vår teoretiska 

utgångspunkt. Utifrån dessa försökte vi få en djupare förståelse för de deltagande e-

handelsföretagen och hur de arbetar med kundlojalitet vilket Starrin & Svensson (1994) 

framhäver är viktigt för att kunna säkerhetsställa adekvata resultat i en kvalitativ analys.  

I analysen försökte vi gå från en helhet till att lyfta fram mindre delar som varit betydelsefulla 

att studera. Vi har även arbetat med en analysmetod där vi använt oss av citeringar för att 

försöka skapa en djupare förståelse från helheten av respondenternas svar till mer ingående 

delar av svaren. Det har vi gjort genom att förfina den kvalitativa datan vilket resulterat i fylliga 

och innehållsrika svar från respondenterna. Detta är enligt Ryen (2004) ett bra sätt att analysera 

kvalitativ data på och bidra till att skapa en ny helhet av den sociala verkligheten som e-

handelsföretagen figurerar i som presenteras i uppsatsens slutsatskapitel. Vi har gjort en 

tematisk analys i det avseendet att vi ville hitta underliggande empiriska teman utifrån vår 

teoretiska syntes, respondenternas svar och företagens perspektiv vilket enligt Bryman & Bell 

(2013) är en rimlig metod för en kvalitativ analys. 

3.6 Kvalitetsmått  

Vi har i arbetet tillämpat två kvalitetskriterier; trovärdighet som innefattar delkriterierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering samt äkthet som består av ontologisk, 

pedagogisk och katalytisk autencitet. Anledningen till av vi tillämpade dessa två 

kvalitetskriterier är för att befästa studiens resultat utifrån de intervjuade e-handelsföretagens 

svar, hanteringen av datainsamlingen och presentationen av denna data i vår kvalitativa studie. 

Bryman & Bell (2013) påvisar att dessa kvalitetskriterier är lämpliga för en kvalitativ metod 

när man vill tolka och förstå en social verklighet, vilket vi har strävat efter. Vissa författare 

hävdar också att detta är en bra metod för att kunna göra en bedömning av den verklighet man 

har studerat och understryker att syftet med dessa kvalitativa kvalitetsmått är att styrka och 
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säkerhetsställa resultatens rimlighet vilket enligt oss har bidragit till trovärdiga resultat (Ryen, 

2004; Svensson & Starrin, 1996).  

3.6.1 Trovärdighet  

Tillförlitlighet 

För att skapa tillförlitlighet från den empiriska undersökningen gjordes en validering mot e-

handelsföretagen som deltog i de semistrukturerade telefonintervjuerna. Det innebär att efter 

intervjuerna var genomförda skedde en återkoppling mot respondenterna vilket Bryman & Bell 

(2013) påstår är nödvändigt för att kunna fastställa att transkriberingarna som gjordes var 

adekvata utifrån intervjuobjektens svar. Det gav utrymme för ytterligare feedback och 

korrigering, vilket Ryen (2004) understryker är viktigt för att skapa tillförlitlighet genom att 

validera respondenter och stärka utfallen utifrån deras sociala verklighet.  

 

Överförbarhet 

I studien har vi studerat en grupp om elva e-handelsföretag med personer som dagligen arbetar 

med marknadsfrågor i ledande positioner. För att skapa överförbarhet till andra kontexter har 

vi försökt uppnå ett djup med fylliga och täta redogörelser i vår empiri och analys för att tolka 

hur de arbetar med kundlojalitet inom kognitiva, affektiva och konativa lojalitetsfaser vilket är 

studiens syfte. Bryman & Bell (2013) menar att andra forskare ska kunna ta ställning till hur 

våra resultat kan överföras till andra miljöer genom detaljerade beskrivningar.  

Tolkningen i studien har därför skett på en detaljerad nivå där vi tagit ställning till våra 

antaganden i analysdelen och motiverat dessa vilket Ryen (2004) menar kan bidra till en god 

överförbarhet. I studiens metodval tror vi att det är viktigt att understryka att vi inte försöker 

generalisera till en hel population. Generaliseringen som kan göras är kunskapen om de 

deltagande e-handelsföretagen vilket Starrin & Svensson (1996) menar är ett 

överensstämmande kvalitetsmål med kvalitativ forskning.  

Pålitlighet  

Pålitligheten i arbetet har skapats genom att vi strävat efter att ge fullständiga redogörelser om 

vårt tillvägagångssätt och metodval. Bryman & Bell (2013) menar att pålitlighet är viktigt för 

att få samma resultat och förutsättningar för studien även vid ett annat tillfälle. Pålitlighet är 

enligt författarna även i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är berättigade. Det är 

något vi eftersträvat genom att utförligt visat vårt val av problemformulering med ett tydligt 

syfte, ett enligt oss motiverat målstyrt urval av respondenter och en klar och överskådlig 
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operationalisering av intervjufrågor utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Detta menar vi att vi 

gör då vissa författare påpekar att det är viktigt att visa tydlig transparens och koherens för att 

skapa pålitlighet, då vi belyser forskningsprocessen genom de olika delarna i arbetet (Ryen, 

2004; Bryman & Bell, 2013; Yin, 2011). 

Konfirmering 

Vi har konfirmerat studien genom att varit transparenta när vi gjort påståenden utifrån vår egen 

uppfattning samt den teoretiska förankringen. Vi har även varit självkritiska och kontrollerat 

våra egna värderingar vilket Bryman & Bell (2013) anser kan påverka studien på ett avgörande 

sätt genom vår strävan efter att tolka och förstå hur företagen arbetar med kundlojalitet. Detta 

är något vi gjort genom till exempel vår förförståelse (se figur 4). Författarna menar att 

samhällsenlig forskning inte kan uppnå fullständig objektivitet och därför behöver det 

säkerhetsställas att författarna agerat i god tro. Ryen (2004) menar att det är viktigt att vara 

självkritisk vilket vi anser att vi har varit genom att till exempel varit tydliga och redogjort för 

vår förförståelse och hermeneutiska forskningstradition när vi gjorde vår tolkning.  

3.6.2 Äkthet 

Ontologisk autencitet 

Vi har i studien kommit fram till olika empiriska teman om hur e-handelsföretagen strategiskt 

arbetar för att skapa lojalitet hos sina kunder. Detta kvalitetskriterium ska enligt Bryman & Bell 

(2013) och Denzin & Lincoln (2000) bidra till att hjälpa de personer som medverkat i 

undersökningen till att bättre förstå och reflektera över sin sociala miljö. Vi anser att studien 

gjort detta då företagen kan ha fått en ny förståelse om hur andra företag på marknaden arbetar 

med att skapa kundlojalitet, då alla respondenterna som deltog i undersökningen arbetar inom 

e-handeln. 

 

Pedagogisk autencitet 

Studien har bidragit till att deltagarna har fått en bättre bild av hur andra företag inom e-handeln 

beskriver att de arbetar med att skapa lojala kunder, främst genom våra teoretiska teman då det 

är dessa vi utgått från. Genom att respondenterna har fått tagit del av materialet i studien har en 

pedagogisk autencitet använts då det enligt Bryman & Bell (2013) är något som ger deltagarna 

i studien en bättre bild av övriga deltagares erfarenheter och upplevelser inom e-handeln. På 

grund av anonymitetskravet som tillämpades för att möjliggöra studien kan inte de 

medverkande göra antaganden gällande vad som gäller för särskilda branscher. Vi tror att den 
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pedagogiska autenciteten hade stärkts om deltagarna varit medvetna om vilka branscher de 

andra arbetar inom då de hade kunnat ta till vara på mer specifik information om sin egen 

bransch. 

 

Katalytisk autencitet 

Vi hoppas att de som deltagit i vår empiriska studie kan inspireras och bli medvetna om hur 

andra e-handelsföretag arbetar med olika strategier och tankesätt gällande kundlojalitet. Enligt 

vissa författare innebär katalytisk autencitet att de som medverkat i studien kan förändra sin 

situation utifrån de material som presenteras (Bryman & Bell, 2013; Denzin & Lincoln, 2000). 

Vi anser att vi ger e-handelsföretagen en möjlighet att använda studien till att förändra sin 

situation om de själva vill genom att vi gör en djupare analys för att förstå de olika arbetssätten 

samt presenterar vad vi kommit fram till vilket skulle kunna hjälpa dem i deras dagliga arbete. 
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4. Empiri 

I vår studie ställde vi sju inledande frågor till våra elva respondenter med övergripande 

information om vilka de är, vilket företag de representerar samt vilken roll de har i företaget. 

Respondenterna benämns i studien som R1 till R11 vilket underlättar och även är nödvändigt i 

vår analysdel för att kunna gå tillbaka och jämföra e-handelsföretagens svar. De första sex 

frågorna har vi valt att inte lämna ut svaren på i detta arbete då vi har anonymitetskrav som vi 

valt att förhålla oss till. Vi valde trots anonymitetskraven att ställa dessa frågor för att försäkra 

oss själva om att vi intervjuat personer som är relevanta för studien. Vi frågade även som en 

inledning på intervjun om respondenterna anser att deras företag arbetar aktivt för att skapa 

lojalitet bland sina kunder. Alla respondenter förutom R9 ansåg att de arbetar aktivt med detta.  

För att kunna besvara studiens syfte är det empiriska materialet presenterat utifrån den 

teoretiska utgångspunkten och vår operationalisering av frågorna kring de tre olika formerna 

kognitiv, affektiv och konativ kundlojalitet. Den kognitiva delen av frågorna ställde vi på ett 

sätt som skulle ge oss svar på hur företagen ser på kundernas val av varumärke baserat på 

tidigare information och kunskap samt hur de arbetar med att stärka dessa faktorer. Den 

affektiva empiridelen utgår från frågorna vi ställde för att få svar på hur företagen arbetar för 

att skapa positiva känslor hos konsumenterna som gör att de väljer dem framför deras 

konkurrenter på marknaden. Svaren på våra frågor om konativ lojalitet besvarade vad 

respondenternas företag gör för att väcka kundernas engagemang till varumärket. 

 

4.1 Kognitiv lojalitet inom e-handeln 

Switching costs 

Många av företagen lyfter fram priset i förhållande till värdet som en anledning till att kunden 

blir intresserad av att handla hos dem (R1-2, R4-5, R7-8, R10-11). Det strategiska arbetet med 

att ha ett bra pris framhävs genom att jämföra konkurrenternas prissättning (R2, R4-5, R8, R10-

11). R8 berättade att ett sätt att göra detta är genom onlinetjänster, där kunder kan jämföra 

priser, som Pricerunner och Prisjakt för att skapa sig en uppfattning och vara uppdaterad på 

marknaden. R11 menade att de kan påverka priset på sina produkter genom att jobba mot 

leverantörerna för en lägre inköpskostnad. 

R1 och R4-R9 berättade att de ansåg sortimentet av produkter som en bidragande faktor för att 

vara konkurrenskraftiga och för att locka kunder. R7 påvisade att de trodde att en fördel var att 
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de var först med nya produkter medan R8 strävade efter att vara helt unika i produktutbudet. 

R1 och R6 lyfte fram mixen av varumärken som attraherande för kunderna och vissa 

respondenter menade att bredden av sortimentet var viktigt men lyfte hellre fram betydelsen av 

förmånliga erbjudanden för kunden (R2, R5, R11). 

R7 och R8 tillkännagav att deras uppfattning var att arbetet och kontakten med leverantörer var 

viktigt för att forma sortimentet och även för att påverka och skapa bekvämlighet för 

leveransförutsättningarna till kunderna. De flesta respondenterna berättar att tidsmässiga 

aspekter från att en produkt är beställd till att den är levererad och att paketet är intakt är viktigt 

i kundens val inom e-handeln (R1, R3-4, R7-8, R11). R3 menar att fri frakt och retur är ett bra 

sätt att locka kunder och R4 talar om att det är viktigt att skapa bekvämlighet genom att leverera 

direkt till kund. R1 berättar att genom användandet av kundomdömen skapar sig deras företag 

förmågan att förbättra denna upplevelse. 

Respondenterna betonade att god kundservice är en viktig del i deras arbete mot kunderna 

online, där medarbetarna har en central roll i att ge kunden ett positivt bemötande (R1, R4, R6, 

R9, R10-11). R10 berättar att en hög tillgänglighet är viktigt för god kundservice samt att de 

kontinuerligt utbildar sin personal för att förstärka och behålla kompetens mot kunderna. R8 

och R9 menar att kunderna väljer att handla hos dem på grund av att kvaliteten på deras 

produkter enligt dem är hög. R7 tror att det dels kan bero på att det är bekvämt och enkelt att 

handla hos dem som lockar kunderna, medan de dessutom anser sig vara mer exklusiva än sina 

konkurrenter. R2 berättar att många kunder väljer deras e-handelsföretag för att de kan erbjuda 

bra garantiförmåner på deras produkter. 

Varumärkesmedvetenhet 

Många av företagen menar att en stor del av deras marknadskommunikation sker via olika 

kanaler online (R1-2, R4-8, R10). R1, R5 och R7-8 menar att ett bra sätt att nå kunderna med 

information är med utskick av nyhetsbrev via e-post. R3 och R4 berättar att de kommunicerar 

via tv-reklam för att nå ut till potentiella och befintliga kunder. Sökoptimering genom Google 

är ett kommunikationssätt som R5 använder för att synas. Vissa e-handlare belyste även att 

tryckt media var lukrativt för dem i form av tidningar och utskick av reklam (R2, R9). R7 

framhävde att de jobbade mycket med att kommunicera i e-handelsbutiken med olika 

erbjudanden när kunden befann sig där. Sociala medier som Instagram och Facebook är enligt 

vissa företag en bra kanal att interagera med marknaden (R3 & R6). 
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E-handelsföretagen som deltagit i intervjuerna förmedlar information av olika syften. Många 

respondenter använder sin marknadskommunikation för att inspirera sina kunder till ett köp i 

form av livsstilsinspirerande text, bild och video (R1-5, R8-11). Funktionella egenskaper och 

fördelar om företagets produkter är något som lyfts fram av vissa respondenter för att utbilda 

kunderna och skapa kännedom om deras varumärke och produkter (R4-5, R7, R10-11). 

Kampanjer är något som den förmedlade informationen i kommunikationskanalerna kan bestå 

av och formas kring hos flertalet av e-handelsföretagen vi intervjuade (R1-2, R6, R8). 

Respondent R5 betonar vikten av att upplysa kunder om nya produkter för att skapa 

medvetenhet hos kunderna. R4-5, R7 och R10-11 förmedlar ofta information om priser, 

erbjudanden och realisationer vilket gör att kunderna enligt dem blir medvetna och kan jämföra 

priser. Samarbeten med kända personer ska vara gynnsamt enligt vissa respondenter för att 

kunderna ska identifiera sig med varumärket (R2 och R8). R2 berättar även att de försöker 

förmedla att de är ett miljömedvetet företag. 

Lojalitetsprogram 

De flesta av respondenterna säger att de inte har ett lojalitetsprogram som specifikt ger förmåner 

som gör att kunder väljer att återkomma (R1-5, R7 och R9-11). R1 menar att anledningen till 

att de inte har ett lojalitetsprogram är på grund av företagets tekniska begränsningar. R2 

berättade att de använder rabatter för kunder som värvar nya kunder till deras e-butik. R4 lyfte 

fram att de istället arbetar med att vissa perioder under året ha olika rabatter för att attrahera 

kunder. R10 berättar att de kontinuerligt arbetar med att ha en lågprisstrategi och att det är 

tillräckligt istället för att utveckla ett lojalitetsprogram. Respondenter som menade att de hade 

ett lojalitetsprogram för återkommande kunder arbetade med detta genom att ge ut värdecheckar 

och rabatter beroende på hur mycket eller lite kunden handlat (R9) samt procentuella rabatter 

som ökade beroende på hur mycket kunden handlar (R8). 

I intervjuerna som vi gjort trodde många aktörer att lojalitetsprogram skulle kunna vara positivt 

och leda till ökad försäljning genom att ge kunderna kostnadsmässiga fördelar med att göra ett 

återköp (R3-4, R6, R9-11). R4 berättar att de tror att lojalitetsprogram kan vara 

intresseväckande mot kunderna. R8 ansåg att deras belöningssystem ökade kundens positiva 

inställning till varumärket och lojaliteten medan R7 inte hade någon uppfattning om hur det 

påverkade kundernas inställning. Ett flertal respondenter menade att lojalitetsprogram kan vara 

fördelaktigt men att det måste utformas på ett sätt som passar deras kunder (R9-11). 
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Kognitiv lojalitet 

   8. Varför ska kunder välja er istället för andra företag på marknaden?  Hur arbetar ni aktivt med 

att stärka dessa faktorer? 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Bra sortiment, 

rätt prisnivå, 

leveransprecision 

och kundservice. 

Samlar in 

kundrecensioner. 

Produktanpassning

, generös service, 

prisjämförelse och 

status. Arbetar 

med kombinerade 

erbjudanden och 

produktgarantier. 

Fri frakt, fri retur 

och 30 dagars 

öppet-köp som 

viktiga faktorer. 

Jämför och 

analyserar efter 

konkurrenter och 

marknads-

förändringar. 

Bra pris, 

sortiment och 

servicestab. 

Arbetar med 

konkurrensbevak

ning på pris och 

service för att 

stärka dessa. 

Intressanta 

erbjudanden med 

brett sortiment. 

Jämför med 

konkurrenter för att 

vara uppdaterade på 

pris och sortimentet. 

Bra mix på 

varumärken, 

god service, 

exklusiva.  

Överväger det i 

strategiarbetet 

9.  Hur och var kommunicerar ni? Vad kommunicerar ni för information till kunderna för att 

skapa kännedom om ert varumärke? 
 
Kommunikation 

sker online. 

Nyhetsbrev med 

kampanj-

fokusering och 

inspiration. 

Online, tryckt 

media och radio. 

Säljkampanjer i 

kombination med 

inspirerande 

livsstilsbilder. 

Miljövänliga. 

Sociala medier 

och TV. Utbilda 

kunderna och 

inspirera för att 

få en personlig 

kontakt. 

TV, nyhetsbrev, 

print och online. 

Produkt och 

prisbeskrivningar 

och ”schyssta” 

bilder. 

Google annonsering, 

nyhetsbrev samt 

post till befintliga 

kunder. Lyfter fram 

inspirerande bilder, 

stärka erbjudanden 

samt nyheter. 

I massmedia för 

varumärkes-

byggande och 

digital media 

för kampanjer. 

Inspiration och 

information. 

10.  Har ni något lojalitetsprogram för återkommande kunder? Hur tror ni att det påverkar 

kundens inställning till varumärket? 
 
Nej. På grund 

av tekniska 

begränsningar 

för tillfället. 

Nej. Inget 

poängsystem men 

har värvnings-

rabatter. 

Nej. Tror det 

kan vara bra, 

men anser att 

bra försäljnings-

villkor 

tillsammans 

med god service 

får kunderna att 

återkomma. 

Rabattkoder ett 

antal gånger om 

året. Inget 

poängsystem. 

Väcker intresse 

och uppskattas. 

Nej, inte i dagsläget. 

Bara kampanjer för 

registrerade 

medlemmar. Vilket 

vi tror uppskattas av 

kunderna.   

Värdecheckar 

och rabatter 

beroende på 

hur mycket/lite 

kunderna 

handlat. 

Uppskattas och 

leder till 

ytterligare köp.  
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Kognitiv lojalitet 

   8. Varför ska kunder välja er istället för andra företag på marknaden?  Hur arbetar ni aktivt med 

att stärka dessa faktorer? 

R7 R8 R9 R10 R11 

Ligger bra i pris, 

bekvämt, enkelt och 

produkterna är 

smarta lösningar. 

Bra leverantör-

samarbete och vill 

vara först med nya 

produkter. 

Bra kvalité, pris, 

vara unika i 

produktutbudet. 

Arbetar mycket 

med testa 

produkter och välja 

leverantörer. 

Kollar prisjakt och 

Pricerunner. 

Erbjuder bättre 

kunskap, service och 

kvalitet än 

konkurrenter. 

Utbildar personal 

och uppdaterar sig 

på produkter. 

Tillgänglighet, högt 

kundvärde i förhållande 

till pris och bra 

kompetens. 

Uppdaterade på 

marknaden men 

fokuserar mest på den 

egna produktionen.   

Bra pris, förmånliga 

erbjudanden, snabba 

leveranser och 

kundservice. Pressar 

priser hos leverantörer, 

kollar konkurrenternas 

prisbilder och arbetar 

för att förbättra. 

9.  Hur och var kommunicerar ni? Vad kommunicerar ni för information till kunderna för att skapa 

kännedom om ert varumärke? 
 
E-mail, hemsida 

och kataloger.  

Kommunicerar 

med produkt-

information som 

funktionella 

egenskaper och 

pris. 

Enbart online-

marknadsföring. 

Försöker mixa olika 

kampanjer med att 

vara inspirerande för 

kunderna. Samarbete 

med kända personer. 

Dagspress. Guida 

och inspirera kunder 

istället för att 

kommunicera med 

enskilda produkter. 

Enbart online 

marknadsföring. 

Informationsmässigt 

medvetna om att 

förmedla fördelar för 

kunden. Beroende på 

kanaler fokuserar de på 

inspiration och pris. 

Mest online, en del tv, 

e-post samt utomhus 

reklam. Formar 

informationen till 

kundernas genom att 

antingen inspirera eller 

lyfta fram 

priserbjudanden 

10.  Har ni något lojalitetsprogram för återkommande kunder? Hur tror ni att det påverkar 

kundens inställning till varumärket? 
 
Nej, eller väldigt 

lite. Arbetar för att 

ha ett i framtiden. 

Har ingen 

uppfattning och 

hur det kan 

påverka kundernas 

inställning. 

Belöningssystem 

som kunderna kan 

samla på sig procent 

och använda vid ett 

senare köp. De 

hoppas att det skapar 

en positiv inställning 

och lojalitet. 

Nej. Tror att kan 

vara fördelaktigt 

men behöver 

utformas på rätt sätt. 

Nej, men arbetar för att 

skaffa ett. Tror att detta 

kan vara positivt för 

återköp. 

Nej, fokuserar på att 

jobba kontinuerligt med 

låga priser. Tror att det 

skulle kunna påverka 

kunderna positivt med 

ett lojalitetsprogram. 

Tabell 2. Kognitiv lojalitet – egen tabell. 
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4.2 Affektiv lojalitet inom e-handeln 

Tillfredsställelse 

Gällande vilka känslor företagen vill att deras kunder ska ha för varumärket vill R1, R2 och R7 

att kunderna ska ha en nöjd och glad känsla för varumärket. R7 vill dessutom att kunderna ska 

känna sig trygga med varumärket vilket även R3 anser är viktigt. R4-6 och R8 vill att kunderna 

ska känna att deras utbud och sortiment är stort och bra. R9 tycker att det är viktigt att förmedla 

en känsla av kvalitet och kunskap medan R10 vill att deras kunder ska känna att de som företag 

är prisvärda vilket även R11 nämner är viktigt. 

En del av respondenterna (R1, R4-5) nämner att servicen i kundtjänst är en viktig del i arbetet 

med att förmedla tillfredsställelse till kunderna. Ett flertal respondenter (R1, R3, R6, R9-10) 

menar att kommunikationen med kunderna är viktig för att få kunderna att uppleva de känslor 

som företagen vill förmedla. R2 och R7 lägger stor vikt vid produktutveckling för att förmedla 

sina känslor medan R11 vill nå ut med sina känslor via nyhetsbrev och sociala kanaler. 

 

Uppfattad kvalitet 

Flertalet respondenter (R1-3, R5-8, R11) känner sig säkra på att de flesta kunderna upplever att 

kvaliteten på många av deras tjänster som exempelvis produkter, service och leveranser är god. 

Dessa påståenden stöds med hänvisning till feedback de fått i form av kundundersökningar och 

andra omdömessystem. Respondent R3 menar mer specifikt att de främsta kvaliteterna de har 

är snabba leveranser och en bra hemsida gällande överskådlighet och navigeringsbarhet. Utifrån 

feedbacken som R8 har fått kan de konstatera att det är deras snabba kundtjänst samt snabba 

leveranser som gör att deras tjänster anses ha god kvalitet. Även de övriga tre (R4, R9-10) som 

deltog i studien trodde att kunderna överlag uppfattade kvaliteten på deras tjänster som god. De 

hade dock inga undersökningar att luta sina antaganden mot utan där handlade det om sporadisk 

feedback från olika kunder. Det var endast två stycken respondenter som nämnde några 

negativa aspekter gällande denna fråga och det var R9 och R10 som berättade att kunderna 

upplevt brister i logistiken. 

Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen (R1-3, R5-8, R11) använder 

kundundersökningar och andra typer av omdömessystem för att försöka höja kvaliteten på sina 

tjänster utifrån informationen de kan hämta genom dessa olika feedbacksystem. På så sätt 
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hoppas de få fler kunder nöjda genom att utvärdera informationen som tillhandahålls och se vad 

som kan förändras och/eller förbättras. Mer konkret innebär det för R5 att hela tiden utveckla 

deras hemsida samt de tekniska funktionerna för att underlätta kundernas köpprocess. 

Respondent R7 använder informationen de får från kunderna till att försöka köpa in 

eftertraktade produkter och på det sättet göra sina kunder nöjda. När R11 och dess företag ska 

göra förändringar för att försöka öka kundnöjdheten låter de vissa kunder testa potentiella 

förändringar innan det beslutas om de ska genomföras eller inte. Gällande logistikproblem som 

R9 och R10 har haft har R9 försökt lösa problemen genom att testa olika leveranssystem medan 

R10 framhäver att de försöker hålla en bra kommunikation med både kunden och leverantören 

när något gått snett i leveransen. 

Företagsimage 

På frågan om hur respondenterna tror att kunderna uppfattar deras företagsimage sade både R1 

och R5 att de är pålitliga och att det är tryggt att handla hos dem. R10 svarade även de att de 

tror att kunderna känner att det är tryggt att handla av dem men tror också att kunderna känner 

att de är ett prisvärt företag i förhållande till konkurrenterna på marknaden. Gällande priser 

antar både R4 och R11 att kunderna upplever att de ligger på en bra nivå men samtidigt har ett 

stort utbud av produkter, vilket de tror är talande för deras företagsimage. R11 menade också 

att snabba leveranser är en del av deras företagsimage medan R4 tror att deras goda 

tillgänglighet är en del av deras. Service, kommunikation, utbud och att sticka ut på marknaden 

är enligt R6 ledord gällande hur kunder uppfattar deras företagsimage. 

 

Respondent R9 tror att kunder upplever deras företag som ett positivt företag med bra 

bemötande mot kunderna medan R3 tror att de uppfattas som kunniga och ”nördiga” inom sin 

bransch. R7 berättar att inställningen till deras företag är väldigt god hos befintliga kunder men 

menar också att många som inte handlat av dem förmodligen uppfattar deras varumärke som 

billigt med dålig kvalitet på produkterna. Det är raka motsatsen när R2 får spekulera i hur deras 

kunder uppfattar deras företagsimage då de tror att kunderna uppfattar dem som ett företag med 

god kvalitet och hög status. R8 tror att kunderna förknippar deras företag med att vara trendiga 

då de alltid strävar efter att vara uppdaterade på marknaden. 

 

Mer än en tredjedel av respondenterna (R1-2, R4-5) arbetar aktivt med att hålla en hög 

servicenivå för att påverka kundernas uppfattning om deras företagsimage i positiv riktning. R9 

var när intervjun ägde rum mitt inne i en fas där de utvecklade olika strategier för att bli bättre 
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på att visa kunderna vilken kompetens de besitter. Detta gjorde de för att försöka höja 

servicenivån. Respondent R6 sade att deras företag kontinuerligt arbetar med 

varumärkesbyggande för att öka sin igenkänningsfaktor och vara annorlunda gentemot sina 

konkurrenter medan R7 och R8 enligt de själva inte gör något specifikt för att påverka 

kundernas uppfattning gällande företagsimagen. Konkurrens- och kundanalyser använder R11 

som hjälpmedel för att förbättra och underhålla synen som de tror att kunderna har gällande 

deras företag. R10 anser att deras priser samt fri frakt och retur är tillräckligt för att 

företagsimagen inte ska förändras medan R3 försöker bredda sitt sortiment för att vidga synen 

av sitt företag från att vara ”nördig” inom endast ett område till att vara kunniga inom fler 

produktområden. 

 

 

 

 

Affektiv lojalitet 

   11. Vilka känslor vill ni att era kunder ska ha för ert varumärke?  Hur arbetar ni aktivt för att 

förmedla just dessa känslor? 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Nöjda och glada 

kunder. Personlig 

identifiering och 

hjälpsamhet. Bra 

kundservice och 

medveten 

kommunikation. 

Varumärket ska 

associeras med en 

härlig känsla och 

bekvämlighet. 

Jobba med 

produkt-

utveckling. CSR 

medvetet. 

De ska känna 

trygghet och att 

vi är service 

minded och 

kompetenta. Gör 

uppföljningar 

och försöker vara 

personliga. 

 

Bra kvalitet på 

tjänster och 

prisvärt utbud. 

Snygg grafik på 

sajten, 

logistiklösningar, 

och bra 

telefontider på 

kundtjänst. 

Ett företag med bra 

kund-

kommunikation 

med starkt 

sortiment. 

Kundtjänst ska 

vara 

tillmötesgående 

samt ha ett nära 

samarbete med 

leverantörer. 

Vill vara ett 

spännande och 

överraskande 

företag ”som 

vågar lite mer”. 

Med bättre utbud 

och 

kommunikation 

än 

konkurrenterna. 

12.  Hur tror ni att kunderna uppfattar kvaliteten på era tjänster? Hur arbetar ni med detta för att 

göra kunderna nöjda? 

 
 

Bra som 

helhetskoncept. 

Arbetar aktivt 

med 

feedbacksystem 

från kunderna. 

God uppfattning 

gällande kvalitet. 

Kundomdömen, 

enkätunder-

sökningar och 

kontinuerlig 

uppföljning. 

Snabba lever-

anser samt 

överskådlig och 

navigerbar 

hemsida. Lyssnar 

på feedback från 

kunden och 

försöker 

optimera utifrån 

det. 

Väldigt bra rakt 

igenom. Paket-

bevakning och 

leveranshjälp. 

Goda kund-

recensioner på 

prisjakt. Utvecklar 

hela tiden hemsidan 

och de tekniska 

funktionerna. 

Normal 

produktkvalitet 

och bra 

leveranser. 

Mäter kund-

nöjdhet för att 

utveckla utbud, 

leveranser och 

hemsidan. 
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13.  Hur tror ni era kunder uppfattar er företagsimage?  Vad gör ni för att påverka denna 

uppfattning? 

 
 
Försiktigt, 

tryggt och 

pålitligt. Hög 

servicenivå 

Kvalitet och status. 

Ha en god och 

generös service som 

gör kunderna nöjda 

Kunniga och 

”nördiga”. 

Försöker vidga 

synen av 

företaget genom 

att bredda 

sortimentet 

Bra prisnivå, 

stort sortiment 

och god till-

gänglighet. 

Genom att ha 

många 

leverantörer och 

positiva 

medarbetare. 

Bra produkt-

variation. Trygga 

och pålitliga då de 

har många 

återkommande 

kunder. Bra personal 

som är medveten om 

detta 

Bra service, 

kommunikation

, utbud och 

sticka ut. 

Arbetar med 

varumärkes-

byggande och 

vill där vara 

annorlunda. 

 

 

 

 

 

 

Affektiv lojalitet 

   11. Vilka känslor vill ni att era kunder ska ha för ert varumärke?  Hur arbetar ni aktivt för att 

förmedla just dessa känslor? 

R7 R8 R9 R10 R11 

Tryggt, göra kunderna 

glada, säkert och 

billigt. Arbetar bl.a. 

med detta i 

produktdesign. 

Trendigt, känna sig 

speciella genom att 

använda våra 

produkter. Lägger 

stor vikt på inköp 

och val av utifrån 

produkter som ska 

inspirera kunderna.    

Kvalitet och 

kunskap. 

Information och 

inspiration via 

hemsida och 

nyhetsbrev. 

Högt värde gentemot 

pris. Försöker 

påverka innehållet 

på hemsidan så att 

det är informativt så 

kunderna vet exakt 

vad de köper. 

Att inspireras, 

personliga, prisvärda 

samt relevanta i våra 

erbjudanden.  Genom 

nyhetsbrev, Youtube, 

Instagram. 

12.  Hur tror ni att kunderna uppfattar kvaliteten på era tjänster? Hur arbetar ni med detta för att 

göra kunderna nöjda? 

 
 

Bra enligt kund-

undersökningar. 

Försöker köpa in 

”rätt” produkter med 

kvalité. God 

kommunikation 

Snabb kundtjänst 

och leveranser. Ser 

över feedback från 

kunderna. 

Uppfattningen är 

generellt bra, med 

vissa brister i 

logistik som de 

arbetar på att 

förbättra. Försöker 

förbättra detta med 

att testa nya 

leveranssystem. 

Bra produktkvalitet 

och användarvänlig 

hemsida. Brister i 

leveranskvalitet. 

Försöker hålla en bra 

kommunikation med 

kund när något går 

snett och 

leverantörer. 

Bra, har fått bra resultat 

i olika undersökningar. 

Arbetar aktivt mot 

kunderna och testar 

upplevelser när de gör 

förändringar i 

exempelvis navigering 

på hemsidan, nya 

leveranssätt.   



41 
 

13.  Hur tror ni era kunder uppfattar er företagsimage?  Vad gör ni för att påverka denna 

uppfattning? 

 
 
Vissa anser vid första 

anblicken att 

varumärket är billigt 

med produkter av 

dålig kvalité. Efter ett 

köp förändras 

inställningen. Vill inte 

påverka. 

Alltid uppdaterade 

inom marknads-

trender. Har 

varumärken som inte 

finns hos 

konkurrenter. 

Positivt och bra 

bemötande. 

Utmaningar är att 

vara personliga 

online. Utvecklar 

strategier för att visa 

vilken kompetens 

som finns. 

Prisvärt och tryggt 

företag. Fortsätter att 

sälja kvalitet till ett 

bra pris med fri frakt 

och returer. 

Brett utbud, bra priser 

och snabba leveranser. 

Genom att hela tiden 

göra konkurrens och 

kundanalyser för att 

förbättra och underhålla 

detta 

Tabell 3. Affektiv lojalitet – egen tabell. 

4.3 Konativ lojalitet inom e-handeln  

 

Kundernas åtaganden 

Gällande konativ lojalitet frågade vi respondenterna hur de arbetar mot kunderna för att de ska 

göra återkommande köp hos dem. Där svarade flera stycken (R2-5, R8, R10-11) att de använder 

sig av nyhetsbrev för att nå ut till sina kunder och försöka locka dem att göra fler köp. R3 och 

R10 sa även att sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut till sina kunder. Värdecheckar, 

rabatter eller premier är något som fyra företag (R4 och R6-8) använder sig av för att locka 

tillbaka kunder för ytterligare köp. Återaktiveringsmail till tidigare kunder är något som 

respondent R1 arbetar med för att återkoppla till kunder som handlat förut och för att försöka 

väcka deras intresse igen. Respondent R9 berättade att deras företag i dagsläget inte arbetade 

aktivt för att få kunder att göra återkommande köp hos dem. 

På frågan hur företagen arbetar med sin varumärkeskommunikation för att uppmuntra kunderna 

till ett önskat köpbeteende, i form av exempelvis merförsäljning eller helhetslösningar, var det 

några företag (R3, R6-8, R11) som arbetade aktivt med detta. Intervjuobjekt R2 berättade att 

de fokuserar på att få kunder att göra ett köp för första gången då det enligt respondenten visat 

sig att när kunder väl handlat hos dem kommer många tillbaka relativt snabbt för att göra ett 

andra köp. Övriga respondenter (R1, R4-5, R9-10) arbetar inte heller aktivt med merförsäljning 

eller att sälja någon form av helhetslösning. 
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Rekommendera varumärket 

Bra kundservice var det mest frekventa svaret bland respondenterna på frågan om vad företagen 

gör för att försöka få kunderna att sprida och rekommendera deras varumärke till andra 

potentiella kunder (R3, R6 och R9-10). Inga av intervjuobjekten R1, R4 eller R7-9 arbetade 

aktivt för att få sina kunder att sprida och rekommendera deras varumärke utan de menade 

istället att om kunden är nöjd med sitt köp kommer det ske ändå. R2 berättade att kunderna som 

handlar av dem får rabatter om de tipsar vänner om varumärket och de sedan gör ett köp. R5 

har som strategi att följa upp köpet genom att skicka mail till kunderna för att be dem lämna ett 

omdöme på Prisjakt för att på så sätt få potentiella kunder att läsa dem. Dessa omdömen ska i 

sin tur leda till att de förhoppningsvis blir intresserade av varumärket. Respondent R11 sade att 

de arbetar aktivt med att få sina befintliga kunder delaktiga på sociala medier via frågor och 

tävlingar vilket ska leda till uppskattning och att de rekommenderar varumärket till andra 

potentiella kunder. 

 

Förstå kundernas behov 

På frågan om hur företagen arbetar för att förstå deras kunders behov svarade både R3 och R4 

att de gör marknadsanalyser för att se vad som är aktuellt och för att vara uppdaterade. 

Respondent R4 använder sig även av erfarenheten som de besitter inom branschen vilket även 

R7 förlitar sig på för att förstå kundernas behov. Tre av respondenterna (R1, R6, R11) svarade 

att de gör olika typer av kundundersökningar för att förstå vilka produkter som efterfrågas mest 

av kunderna medan R8 svarade att de endast använder sig av försäljningsanalyser gällande 

detta. R5 och R10 tar hjälp av ett bra samarbete med deras leverantörer för input om kundernas 

behov. Respondent R5 berättade även att deras företag använder kundtjänst som ett verktyg för 

detta medan R10 brukar testa sina produkter mot kunden för att förstå deras behov. Store 

checking och branschmässor är två sätt som R2 berättade att de använder för att förstå vad 

kunderna efterfrågar på marknaden. Respondent R9 svarade att de inte har någon särskild 

strategi gällande detta utan lyssnar istället på kundernas önskemål och försöker bemöta dem. 

Fem av respondenterna (R1, R3-5, R10) svarade att deras företag använder sig av feedback som 

kommer in från kunder för att se om deras erfarenheter, utifrån köpen de gjort, kan bidra till 

några förändringar. Denna feedback används till att se om flera kunder har samma åsikter om 

en viss produkt eller företagens sätt att arbeta. Om så är fallet diskuteras detta internt inom 

företagen för att se över om det är möjligt att göra några förändringar utifrån detta. 

Respondenterna R2 och R7 var inne på samma spår i sina svar gällande denna fråga då de 
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svarade att de lyssnar på kundtjänst och får sin feedback därifrån för att sedan göra en egen 

utvärdering av informationen. 

 

Intervjuobjekt R6 använder sökhistoriken på hemsidan samt omdömen från tidigare köp för att 

se om kundernas erfarenheter kan bidra till några förändringar medan R9 försöker möta 

kundernas önskemål genom att de kan plocka in särskilda varor till sina kunder om de känner 

att de saknar något i sortimentet. R11 använder sig av en så kallad ”tyck-till-enkät” där 

kunderna efter slutfört köp kan informera företaget om vad som var bra eller mindre bra i 

köpprocessen. R8 har inte någon särskild strategi gällande detta. När kunder är missnöjda över 

någonting vid ett köp berättade R10 att de ringer upp kunden för att gå igenom vad som gått fel 

och vad som kan göras åt saken. 

 

 

 

Konativ lojalitet 

   14. Hur arbetar ni med er varumärkeskommunikation för att uppmuntra till ett önskat 

köpbeteende? Hur arbetar ni mot kunderna för att de ska göra återkommande köp?  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Återaktiverings-

mail inom viss 

kund-

segmentering.  

Få upp snittorder 

genom att sälja 

många produkter 

samtidigt. 

Fokuserar med på 

ett första köp. 

Nyhetsbrev anses 

viktigast för att 

locka åter-

kommande kunder. 

Sociala medier 

och nyhetsbrev. 

Förslag på vad 

andra köpt samt 

merförsäljning. 

 

Skicka nyhets-

brev, dela ut 

rabattkoder, 

kundtidning och 

kampanjer för att 

trigga återköp. 

Säljer enskilda 

produkter, ingen 

merförsäljning. 

Fokus på nyhets-

brev och att ha bra 

produkter. 

Merförsäljnings-

funktioner på 

hemsidan. 

Värdecheckar 

och rabatter för 

att trigga köp. 

15. Vad gör ni för att försöka påverka kundernas engagemang som gör att de kan sprida och 

rekommendera er till andra kunder? 

 

 
 

Hålla vad man 

lovar för kund-

nöjdhet. Arbetar 

inte aktivt med 

tekniska 

lösningar. 

Tipsa en vän och få 

rabatter om 

vännerna köper. 

Genom att ha en 

bra service som 

ska leda till en 

bra kund-

upplevelse. 

Ingen värvnings-

bonus 

Ge kunden en 

bra helhets 

upplevelse anses 

räcka för att 

kunder ska 

rekommendera 

vidare. 

Mail efter att 

kunden gjort ett köp 

för att lämna 

omdöme på prisjakt. 

Bra bemötande 

och kund-

service. 
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16.  Hur arbetar ni med att förstå kundernas behov? Låter ni kunderna påverka och bidra till 

förändringar utifrån deras erfarenheter? 

 
 
Omdömes-

system gällande 

leveransförmåga

, produkturval 

och priser. 

Används som 

strategiskt 

underlag. 

Store checking och 

branschmässor.  

Ja, en löpande dialog 

med kundtjänst 

kring kundernas 

önskemål. 

Analyserar 

marknaden.  

Ja, kunderna 

kan påverka 

genom 

Facebook. 

Diskuterar 

feedback 

internt. 

Marknads-

analyser och 

erfarenhet.  

Ja, under-

sökningar mot 

kund för att få 

feedback. 

Input från 

leverantörer och 

kundtjänst. Testar 

nya system mot 

kunderna och samlar 

in feedback. 

Enkät-

undersökningar 

i samband med 

magasin till de 

kunder som 

handlat mest. 

Omdömen från 

köp. Ser vad 

kunderna sökt 

på. 

 

 

 

 

 

Konativ lojalitet 

   14. Hur arbetar ni med er varumärkeskommunikation för att uppmuntra till ett önskat 

köpbeteende? Hur arbetar ni mot kunderna för att de ska göra återkommande köp?  

R7 R8 R9 R10 R11 

Skickar ut kataloger 

med premier om man 

handlar mycket. 

Kommunikation främst i 

veckotidningar. 

Rekommendationer på 

hemsidan. Kundservice 

har veckans vara. 

Rabatter och 

kampanjer som 

gör att kunderna 

återkommer. 

Nyhetsbrev. 

Merförsäljning 

Inte mycket.  

Har vissa 

realisationer. 

Håller vad de 

lovar och 

försöker ha en 

bra kundtjänst. 

 

Nyhetsbrev och sms-

kommunikation. 

Sociala medier mot 

kunder som redan köpt 

för att inspirera till 

återköp. 

Rekommendationer med 

merförsäljning på 

hemsidan. Nyhetsbrev till 

tidigare kunder. 

15. Vad gör ni för att försöka påverka kundernas engagemang som gör att de kan sprida och 

rekommendera er till andra kunder? 

 

 
 

Väldigt lite. 

Tidningsannonser, 

kunder rekommenderar 

efter produkt-

upplevelsen. 

Snabb kund-

kommunikation 

vid frågor som 

skapar kund-

nöjdhet vilket 

gör att kunderna 

rekommenderar 

oss. 

Inga specifika 

åtgärden utan 

försöker hela 

tiden ha en bra 

kundservice och 

ett trevligt 

bemötande. 

Ha en bra kundtjänst 

som bidrar till att 

kunder 

rekommenderar 

varumärket vidare. 

Hög tillgänglighet i 

kundtjänst 

Få dem delaktiga på sociala 

medier via frågor och 

tävlingar. 
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16.  Hur arbetar ni med att förstå kundernas behov? Låter ni kunderna påverka och bidra till 

förändringar utifrån deras erfarenheter? 

 
 
Erfarenhet. Kollar vad 

som går bra på andra 

internationella 

marknader. 

Produktutvecklar 

populära produkter. 

Väldigt lite, feedback 

från kundservice. 

Försäljningsanal

yser och lyssnar 

på feedback från 

varje kund. 

Kollar av 

marknaden och 

konkurrenter 

Lyssnar på 

kundernas 

önskemål och 

bemöter dessa. 

Produktrecension

er och omdömen. 

Kan plocka in 

enskilda varor 

för att göra 

kunderna nöjda. 

Nära arbete med 

leverantörer. Testar 

produkter mot kunden.  

Lyssnar på feedback 

och muntliga samtal 

med missnöjda 

kunder. Trustpilot för 

omdömen. 

Kundundersökningar och 

webbanalys. Har en enkät 

som kunderna kan fylla i 

efter ett köp.  

 

Tabell 4. Konativ lojalitet – egen tabell. 
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5. Analys 

5.1 Kognitiv lojalitet inom e-handeln 

Switching costs 

Många av e-handelsföretagen som deltog i studien ansåg att en bidragande faktor till att 

kunderna intresserade sig för deras varumärke var på grund av deras prisnivå i förhållande till 

värdet för kunden. Barroso & Picóns (2011) påstående om att ekonomiska aspekter påverkar 

kognitiv lojalitet styrks därför eftersom det visade sig i vår studie att företagen menar att pris 

påverkar kunden och deras val. Vi anser därför att det framgår ganska tydligt att priset är ett 

viktigt konkurrensverktyg att skapa switching costs med hos många av de intervjuade e-

handelsföretagen. Att jämföra sig med konkurrenter är något som de flesta respondenter lyfter 

fram för att vara medvetna om vad andra aktörer har för prisnivåer. Praktiskt innebär det för 

många att de gör sökningar på andra konkurrerande hemsidor men även använder olika 

internettjänster för att jämföra priser. En respondent lyfte till exempel fram:  

”Vi har både prisjakt och pricerunner som vi ligger på, och på dom mest välkända märkena 

kollar man ju hela tiden.”  

Vi tycker respondenternas svar visar på att e-handelsföretagen är medvetna om att priset har 

betydelse som en ekonomisk fördel för deras företag och hur de dagligen arbetar strategiskt 

med detta. Några hade följande att säga om pris: 

”Det gäller att vara uppdaterad genom prisjämförelser och sånt där.”  

“Konkurrensbevakning, det gör vi varje dag och med jämna intervaller kollar vi vad de andra 

butikerna har för servicenivå.  Pris kollar vi varje dag och deras sortiment, på konkurrenter 

som vi identifierat som viktiga att följa.”  

Att aktivt arbeta med att vara uppdaterade på prisinformation är något som de flesta företag i 

studien gör och vi anser utifrån deras svar att de är väl medvetna om hur de bör ligga prismässigt 

för att kunna konkurrera på marknaden med sina produkter.  

 

Tre av respondenterna nämnde dock inte pris som en faktor de använder sig av för att locka 

kunder. De satsade mer på att konkurrera med hög kvalitet på service och produkter för att öka 

sina switching costs men påpekade samtidigt att de inte har möjlighet att vara mycket dyrare i 

pris än sina konkurrenter på marknaden, för då säljer de inte. En del författare menar att 

switching costs förekommer då kostnaderna är högre än vinsten som kunderna gör på att byta 

varumärke (Oliver 1999; Hsu & Weng Wang, 2011; Molina‐Castillo et al., 2011). Om e-

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Castillo%2C+F
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handelsföretagen i detta fall valt att ligga mycket högre i pris än sina konkurrenter anser vi att 

det hade varit lättare för kunder att byta varumärke då kostnaderna ökar. 

 

En faktor som flertalet respondenter påpekade var viktigt för att konkurrera med inom sin 

bransch är produktutbudet i deras sortiment. De berättade att detta innebär att det är en stor 

fördel att vara först med nya produkter på marknaden vilket lockar kunder samt att ha ett brett 

sortiment som tilltalar flera målgrupper. Andra e-handelsföretag menade att det var deras unika 

produktutbud som väckte kundernas intresse men även i kombination med förmånliga 

erbjudanden. Detta är också en form av switching costs-skapande enligt oss eftersom det kan 

påverka kundernas kostnader i form av att hitta nya varumärken och att förstå nya produkter 

vilket lyfts fram utav Jones et al. (2002), Hsu & Weng Wang (2011) samt Molina‐Castillo et 

al. (2011). 

 

Bekvämlighet och leveranssäkerhet är något som de flesta av e-handelsföretagen anser som 

fördelar att skapa och förbättra mot deras kunder. Exempelvis menar de att leveranstid, 

fraktvillkor och säkerhet för att kunna leverera oskadade paket är något som påverkar kunderna. 

En respondent påpekade att: “Några steg vi gjort där är att vi har fri frakt över 500 kr, erbjuder 

även fri retur, 45 dagars öppet köp vilket får ses som en väldigt lång tid. Såna faktorer som gör 

att det känns väldigt tryggt och säkert att handla av oss vilket vi tycker är en klar fördel jämfört 

med våra konkurrenter.”  

Aaker (1991) belyser att företag måste göra det svårt för sina kunder att byta varumärke genom 

att skapa starka switching costs. Vilket även Oliver (1999) och Biedenbach et al. (2015) 

benämner som viktiga aspekter. Vi uppfattar utifrån de svar vi fått gällande leveranser att det 

är en switching cost som anses vara värdefull, vilket citatet ovan styrker, för företagen då dagens 

kunder som handlar online har stora krav på att det inte får ta för lång tid att få hem sin 

beställning samt att det ska komma fram i bra skick. 

 

Majoriteten av respondenterna betonade vikten av att ha en god kundservice, vilket enligt dem 

innebär att ge kunden ett positivt bemötande, vara hjälpsamma samt tillgängliga. Kontinuerlig 

utbildning och kompetensutveckling anses därför vara viktigt för e-handelsföretagen vilket 

kunde bidra till att stärka relationen mellan företaget och kunderna. Barroso & Picón (2011) 

framhäver goda relationer som en faktor som kan påverka kundernas kognitiva lojalitet. Detta 

överensstämmer således utifrån de svar vi fått från de intervjuade e-handelsföretagen. Vi anser 

att detta också understryker svårigheten med att skapa switching costs då vi funnit att det består 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Molina-Castillo%2C+F
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av ett flertal faktorer som baseras på kundernas uppfattningar och krav, vilka kan vara svåra att 

uppfylla. Vi ser utifrån intervjuerna som genomförts att det finns ett mönster av att få 

intervjuobjekt anser sig ha alla dessa verktyg (pris, sortiment, leverans och service) att 

konkurrera med på marknaden. Det tolkar vi som att e-handelsföretagen har bestämt sig för att 

lägga strategiskt fokus inom ett eller ett par av dessa områden då vi tror att det kan vara svårt 

att lägga fokus på alla områden. 

Varumärkesmedvetenhet 

För att företag ska få sitt varumärke att föredras framför andra varumärken är det enligt Oliver 

(1999) och Harris & Goode (2004) viktigt att nå ut till sina kunder med information som rör 

varumärket och som väcker deras intresse. I vår studie fann vi att de flesta e-handelsföretag vi 

intervjuade väljer att kommunicera med kunder och potentiella kunder online. Enstaka 

respondenter berättade att deras företag också använder mer traditionell marknadsföring som 

reklamutskick, tv och radio. De olika kommunikationssätten som används online för att 

förmedla medvetande till kunderna skiljer sig mellan e-handelsföretagen. Till exempel lyfts 

utskick av information via e-post, sociala medier som Facebook och Instagram samt 

sökoptimering via Google fram. Det visar på att en mix av olika kommunikationskanaler 

används av e-handelsföretagen för att skapa medvetande hos kunderna och att det är något de 

strategiskt strävar efter. 

Vad företagen kommunicerar ut för slags information i de olika kanalerna som de valt att 

använda varierar ganska friskt mellan respondenterna vi intervjuat. I tidigare forskning 

poängteras av olika författare att det är betydelsefullt att skapa “rätt” medvetande till kunderna 

om varumärket och dess produkter (Oliver, 1999: Han et al., 2011; Polo & Sesé, 2009). Vi anser 

att vad som är “rätt” medvetande i detta fall måste bedömas genom företagens perspektiv och 

vad de anser är “rätt” medvetande utifrån deras förutsättningar och vad de har för tanke med 

vad de vill kommunicera. Detta ansåg vi att vi fick ganska intressanta svar på då en del av 

intervjuobjekten enbart fokuserade på att inspirera sina kunder medan en del lade mycket vikt 

på information om priser, erbjudanden och realisationer till exempel. Vi tyckte att ett svar var 

intressant gällande detta då en respondent påpekade att de vill framhäva att de arbetar aktivt 

med att vara så miljövänliga som möjligt. Anledningen till att vi finner det intressant är för att 

det är något vi tror kan påverka kunderna i positiv riktning då miljöfrågan är ett ämne som är 

aktuellt i dagsläget. Det kommunicerade innehållet påverkas av e-handelsföretagens 
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underliggande syfte, då vissa menade att de försöker inspirera och utbilda deras kunder i 

samband med att skapa medvetande och stärka intresset kring varumärket. 

 

Lojalitetsprogram 

Många e-handelsföretag menade på att det inte hade lojalitetsprogram som en specifik metod 

för att få kunder att göra återkommande köp. Vissa respondenter hävdade att anledningen till 

detta var att de ansåg att det inte är nödvändigt eller att tekniska begränsningar hos företagen 

gjorde att det inte var möjligt att tillämpa i dagsläget. De företag som hade utvecklat ett 

lojalitetsprogram använde sig av procentuella rabatter och värdecheckar beroende på hur 

mycket eller lite kunderna hade köpt. Istället för lojalitetsprogram lyftes lågprisstrategier, 

värvningsrabatter och andra säsongsbetonade realisationer fram vilket vi tolkar är sådant som 

inte bara ger lojala kunder förmåner utan är riktat till alla potentiella kunder. 

 

Det som var anmärkningsvärt hos respondenterna som kan kopplas till användandet av 

lojalitetsprogram var att endast två respondenter tillämpade dessa och majoriteten som inte 

gjorde det ändå ansåg att det skulle kunna påverka kundernas inställnings till varumärket 

positivt om det infördes. Två av respondenterna kom med intressanta synpunkter gällande detta 

då följande sades:  

“Oj, känns svårt att svara på den frågan då vi inte haft något lojalitetsprogram tidigare. Det 

är klart att fördelarna med ett sånt program är att det triggar för att få återkommande kunder.”  

“... det ska nog förhoppningsvis generera lite mer sälj och det är såklart positivt, och folk tycker 

om lojalitetsprogram och att tjäna poäng och sånt där, och vi vill väl absolut att det ska 

generera lite mer återköp och rekommendationer att man som trogen kund får något extra.” 

Dessa resonemang stärker det vi funnit genom tidigare forskning då exempel på hur det kan 

påverka är genom ekonomiska fördelar och att bidra till att väcka kundernas intresse till att 

handla i deras e-handelsbutiker. Zakaria et al. (2014) menar att utformande av olika 

prisstrategier i form av exempelvis rabatter och speciella belöningar till lojala kunder kan göra 

att kundernas förväntningar överträffas vilket kan öka lojaliteten till varumärket. Detta påvisar 

att e-handelsföretag i studien generellt är medvetna om att det kan ge konkurrensfördelar då 

flertalet av dem sa att de strävar efter att utveckla det. 

 



50 
 

5.2 Affektiv lojalitet inom e-handeln 

Tillfredsställelse 

I svaren vi fick om vilka känslor företagen vill att deras kunder ska ha för varumärket var det 

många olika svar. Några respondenter vill att kunderna ska känna sig nöjda och glada av sina 

erfarenheter av varumärket medan några vill att kunderna ska känna en trygghet när de handlar 

av dem. Andra svar vi fick var inriktade på att kunderna ska känna stora valmöjligheter hos 

deras företag i form av ett bra och stort produktutbud.  

Vi tror i grunden att alla företag vi intervjuade vill att deras kunder ska vara glada och nöjda 

med varumärket och detta anser vi att de förmedlar på olika sätt. Vissa företag har ett ganska 

smalt sortiment medan andra har flera olika produktgrupper i sitt sortiment. Det tror vi är några 

faktorer som gör att respondenterna svarade olika på denna fråga då fokus helt enkelt ligger på 

olika saker beroende på vilka förutsättningar de arbetar utifrån. Till exempel att vissa företag 

väljer att lägga sitt fokus på att kunderna ska uppleva att de har ett bra och stort produktutbud 

medan andra fokuserar på att förmedla en känsla av kvalitet och kunskap om de har ett litet 

sortiment. När företagen lyckas förmedla de känslor som de vill att kunderna ska ha till företaget 

uppstår en tillfredställelse hos kunderna vilket enligt Aaker (1991) är ett viktigt begrepp inom 

lojalitetsområdet för att de ska få en positiv känsla av varumärket. Andra författare menar att 

sannolikheten för att kunder ska byta varumärke minskar om de känner sig tillfredsställda vilket 

framhäver hur viktigt det är för företagen att göra sina kunder nöjda (Harris & Goode, 2004; 

Han et al., 2011; Oliver, 1999; Matthews et al., 2014). 

Många av e-handelsföretagen som vi intervjuade lyfter fram deras kundservice som en viktig 

faktor för att skapa ett positivt känslointryck hos de som är i kontakt med dem. Det är enligt oss 

igenkännbart med det som Biedenbach et al. (2015) menar när de skriver att tillfredställelse 

skapas när en service uppfyller kundens förväntningar. För att kunna förmedla önskade känslor 

mot kunderna lyfts vikten av informationsutbyte vilket har visat sig förmedlats på olika sätt. 

Vissa respondenter menade att dessa positiva känslor skapades redan i det strategiska arbetet 

med produktdesign medan andra trycker på att förmedla känslor genom nyhetsbrev och sociala 

kanaler. Back & Parks (2003) betonar att kundtillfredsställelse, som leder till lojala kunder, inte 

enbart skapas genom att fokusera på produktkvalitet utan hävdar att det även måste finnas en 

inställsam attityd gentemot företagets varumärke. Detta påvisar enligt oss att det kan vara ett 
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bra sätt att skapa känslomässig tillfredställelse genom att kombinera en bra produkt med andra 

varumärkesbyggande åtgärder. Respondenterna visar till exempel att störst vikt läggs vid en 

eller ett par tillvägagångssätt medan kundens attityd kan och bör influeras genom flera 

marknadsaktiviteter enligt tidigare forskning (Biedenbach et al., 2015). 

 

Uppfattad kvalitet 

Vi kunde i undersökningen se att många av intervjuobjekten känner sig relativt säkra på att 

kunderna är nöjda med kvaliteten på företagens olika tjänster vad gäller allt från produkter till 

leverans. Det visade sig att de baserade detta på feedback som de får kontinuerligt från sina 

kunder vilket gjorde att det kändes som pålitlig information. Evanschitzky & Wunderlich 

(2006) menar att detta är ett bra sätt att ta reda på hur kunderna uppfattar kvaliteten för att sträva 

efter förbättring genom att kunderna gör en bedömning utifrån sin upplevelse. Två av 

respondenterna kom med intressant information då de berättade att de haft en del logistiska 

bekymmer vilket gjort kunder missnöjda men de sade samtidigt att de arbetar frekvent med att 

hitta nya lösningar. Det visar enligt oss att företagen bryr sig om sina kunder och vill att 

helhetslösningen ska bli så bra som möjligt vid ett köp samtidigt som det är viktigt för deras 

eget rykte att kunderna blir nöjda. Vi anser att detta belyser en av utmaningarna som e-

handlarna dagligen brottas med. 

 

Två av respondenterna har utifrån feedback bland annat fått reda på att kunderna är särskilt 

nöjda med deras leveranser då de anses vara väldigt snabba från beställning till leverans. Vi 

blev dock lite förvånade att inte fler än en respondent lyfte fram hemsidans funktioner som en 

viktig pusselbit för att skapa en känsla av kvalitet hos varumärket. Hemsidans funktioner i form 

av design, information, bekvämlighet och nyheter är något som Ramanathan (2010) 

understryker som en viktig konkurrensfördel inom e-handeln då det är en stor del av kundens 

upplevelse när de handlar online. 

Vi tror att feedback är en viktig faktor i företagens arbete med att förmedla en känsla av kvalitet 

då den ger dem möjlighet att utveckla och förbättra det som anses kan förbättras samt få ett 

kvitto på att andra faktorer fungerar bra. Till exempel nämner ett par respondenter att feedback 

och kundomdömen leder till att de tar in produkter som är önskvärda och på det här sättet kan 

förbättra funktioner genom att låta kunderna testa olika tjänster. En god kommunikation anser 

många av de intervjuade e-handelsföretagen är nödvändigt för att kunna kontrollera 

leveranserna till kunderna då dessa ofta sker genom externa leveransföretag. 



52 
 

Företagsimage 

Flera av de som deltog i studien nämner att deras företag vill sticka ut från konkurrenterna på 

många olika sätt för att skapa sig en egen företagsimage som e-handelsföretag. Vissa berättade 

att de vill vara trendiga, stå för en bra kvalitet och vara en statussymbol för kunden medan en 

del respondenter inte strävade efter samma imageskapande utan vill bevara en företagsimage 

som billiga i pris där kunderna inte kräver den bästa kvaliteten på produkterna. Matthews et al. 

(2014) menar att företagsimage innebär hur kunder klickar med varumärket på ett personligt 

plan för att vilja involvera det i sin livsstil, vilket enligt oss betonar att det kan vara viktigt att 

anpassa företagsimagen utifrån kundernas känslor och behov. Samtidigt tror vi att det går att 

skapa nya känslor som tilltalar kunderna genom företagens image, vilket e-handelsföretagen 

har påvisat att de iakttagit i deras strategiska övervägande då de berättat att de vill stå för en 

egen image. 

 

E-handelsföretagen berättade att de bland annat byggde sin företagsimage genom att hålla en 

hög servicenivå, anpassat produktutbud, hög kompetens och snabba leveranser. Ett fåtal 

respondenter hävdade också att de inte hade några strategiska åtgärder för att förändra eller 

stärka deras företagsimage och att de är nöjda med imagen som de tror att de har hos kunderna. 

Att ständigt arbeta mot kunderna och att jämföra konkurrenter ansåg därför många som en 

nödvändighet för att bygga dessa faktorer. Till exempel att jämföra pris och kvalitet via 

konkurrens- och kundanalyser, utbilda medarbetare och att samla in feedback som underlag till 

förbättringar. Detta är i linje med vad Matthews et al. (2014) menar då helhetsintrycket som 

kunderna får av företaget påverkar deras uppfattning om varumärket. Vår tolkning är att detta 

är något respondenterna är medvetna om och att det inte bara stärker deras företagsimage utan 

även skyddar dem från att ha sämre erbjudanden än konkurrenterna vilket kan påverka 

kundernas bild av varumärket negativt. Blut et al. (2007) nämner även företagens olika 

erbjudanden som en anledning till att en kund inte väljer att vara lojal mot ett varumärke.  

 

Vi upplever utifrån intervjuerna att företagen gör mycket som påverkar deras företagsimage i 

det dagliga arbetet och kanske inte alltid ser det som specifika faktorer för att bygga den 

företagsimage de vill uppnå. Det tror vi gjorde att svaren blev lite reserverade och försiktiga. 

Däremot svarade en respondent annorlunda än de andra:  

“... bra utbud av varumärken, bra utbud av service. Eeehh, ett företag som sticker ut i sin 

kommunikation, som har självdistans och vågar lite mer. Det är så vi vill att kunden ska 

uppfatta oss.”  
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Vår tolkning av detta är att just detta företag vill locka kunder genom att vara unika och mer 

intressanta, medan de andra e-handelsföretagen inte riktigt vet eller reflekterat över vilken 

uppfattning de vill att kunderna ska ha om dem då svaren i övrigt var ganska försiktiga som 

sagt. 

5.3 Konativ lojalitet inom e-handeln 

Kundernas åtaganden 

E-handelsföretagen arbetar med varumärkeskommunikation på olika sätt. Flertalet av 

respondenterna påvisar att de använder sig utav nyhetsbrev genom e-post till kunder som bland 

annat innehåller föreslagna produkter som kunden kan vara intresserad av för att de ska göra 

återkommande köp. Även sociala medier är något som de flesta företag vanligen drar nytta av 

för att kommunicera med kunderna. Några intervjuobjekt framhäver även värdecheckar och 

rabatter som strategier i sin kommunikation för att locka till ytterligare köp, Endast en 

respondent menade att de inte arbetade aktivt med varumärkeskommunikation. De flesta 

åtgärder som görs är genom onlineaktiviteter, vilket kan förklaras av att de är e-handelsföretag 

samt att det är ett enkelt sätt för dem att komma i kontakt med sina kunder. Vi tror utifrån denna 

information att detta är något som företagen lägger fokus på eftersom de visat sig vara lukrativt 

för att trigga återköp. 

 

I studien frågade vi respondenterna om de har någon särskild strategi gällande hur de vill sälja 

sina produkter. Alla svarade att de självklart vill sälja så många produkter som möjligt men att 

de flesta kunder tenderar att köpa en produkt i taget då företagen oftast har fri frakt och fri retur. 

Däremot ansåg några av de tillfrågade att de arbetade med att försöka skapa merförsäljning i 

sina onlinebutiker genom att ge förslag på produkter som passar till den produkten kunden är 

intresserad av, samt förslag på vad andra kunder har köpt utöver produkten som kunden finner 

intressanta. En respondent ansåg att detta inte behövdes för att få kunderna att handla mer, då 

deras företag hade bra statistik på att en kund återvänder till butiken relativt snabbt efter att de 

gjort ett första köp. Denna strategi med att ge förslag till kunderna är ett sätt att arbeta mot 

kunderna för att de ska göra återkommande köp. Däremot ger det ingen speciell fördel till lojala 

kunder. Dimitriades (2006) menar att det krävs ett antal olika faktorer för att kunderna ska 

känna sig hängivna och engagerade till ett varumärke och en av dessa faktorer är att förstå 

kundens uppfattningar och behov. Detta såg vi att vissa av företagen i denna studie har utvecklat 

genom att de kan ge förslag på produkter som de tror passar kundernas behov utifrån andra 

liknande produkter samt vad andra kunder har köpt. 
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Rekommendera varumärket 

För att påverka kundernas engagemang som gör att de kan sprida och rekommendera e-

handelsföretagens varumärke till andra kunder svarade ungefär hälften av intervjuobjekten att 

de strävade efter att ha en bra kundservice. Lika många respondenter menade att de inte arbetade 

aktivt för att få sina kunder att sprida deras varumärke vidare. De syftade till att det mer var en 

konsekvens av att om en kund är nöjd med sitt köp rekommenderar de företagens varumärke 

och produkter vidare ändå. Detta resonemang stämmer överens med vad tidigare forskning visat 

då flera författare understryker att en rekommendation av varumärket beror på deras åtagande 

de känner eftersom de är nöjda med sitt köp (Aaker, 1991; Dick & Basu, 1994; Shankar, Smith 

& Rangaswamy, 2003). Vi har förstått att respondenternas tolkning av “kundernas 

engagemang” (se fråga 15) blev avgörande för hur de svarade på frågan då några menade att 

kundernas engagemang ökar av att företagen aktivt arbetar med kundservice medan andra 

menade att kundernas engagemang ökar av att de är nöjda med sina köp. Tolkningen baseras 

på att vi upplevde att några företag anser att ansvaret ligger hos kunderna medan de andra kände 

att de som företag kan påverka kunderna till att rekommendera varumärket.  

 

De e-handelsföretag som menade att de arbetade aktivt för att få kunderna att rekommendera 

och sprida deras varumärke gjorde det med hjälp av att till exempel be kunderna att efter ett 

köp lämna ett omdöme på produkten via olika internettjänster som är till för att väcka intresse 

hos andra kunder. En respondent berättade att deras företag arrangerade tävlingar på sociala 

medier som Facebook för att få uppmärksamhet och öka intresset. En annan respondent 

berättade att kunder erhöll rabatter om de värvade en ny kund. “Har du handlat hos oss så får 

du inom några dagar ett mail också där vi ber dig som kund att, eehh, lämna ett omdöme till 

oss på prisjakt, eehh, så att andra kan läsa om oss och se att vi sköter oss som företag så att 

säga med leveranser och hela den biten.”  

Detta citat var enligt oss ett intressant sätt att svara på frågan om rekommendation då det bara 

var denna respondent som nämnde omdömen som ett effektivt sätt att sprida varumärket på. 

Givetvis finns risken att omdömen kan bli negativa men antagligen anser respondentens företag 

att de drar större fördel än nackdel av att låta sina kunder bedöma produkterna fritt. 
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Förstå kundernas behov 

Att förstå kundernas behov är strategiskt viktigt för att kunna forma bra strategier som gör att 

de kan erbjuda det kunderna efterfrågar (Dimitriades, 2006; Taylor, Fox, Fabrigar & Jones, 

2010). Tidigare forskning har också påvisat att det behövs ett åtagande från kunden för att bygga 

en bra marknadsrelation. Anledningen till att det behövs är för att göra det möjligt att förstå 

kundernas attitydmässiga behov då uppfattningarna visat sig vara personliga och kontextuella. 

Alla förutom ett av e-handelsföretagen hävdar i studien att de arbetar med att förstå kundernas 

behov genom olika aktiviteter som skapar åtaganden från kunderna där de kan åskådliggöra 

dessa behov. Till exempel menar vissa att de har ett nära samarbete med sina leverantörer för 

att få uppfattningar om vad som efterfrågas. Andra respondenter berättade att de använder sig 

av kundundersökningar och store checking för att förstå kundernas behov. Vi kunde alltså 

konstatera att det finns olika sätt att förstå kundernas behov. Vissa respondenter lyfte fram 

följande:  

“Sen ägnar vi rätt mycket tid åt att gå i butik, store checking som vi kallar det på engelska och 

se vad som händer ute i butik...” och fortsätter: ”... så att vi är aktuella där också och vet vad 

som efterfrågas.”  

“... vi tittar när vi gör våra inköp och träffar våra leverantörer, så kan dom berätta för oss vad 

som går i andra länder, typ Australien, typ USA.” 

“vi frågar kunderna vad de tycker om vårt magasin och innehåll i det, eehh, för att bygga en 

uppfattning om hur de uppfattar oss och vad de gärna vill höra mer av och i den enkäten 

kommer också lite info om hemsidans innehåll”. 

“... ofta får vi frågan om har ni det här i lager? kan ni ta in den här storleken?” och fortsätter: 

“... nästan alltid kan vi bemöta det och plocka in, göra unika beställningar efter vad kunderna 

efterfrågar.” 

Dessa fyra citat kan enligt oss delas in i två olika typer av sätt att förstå kundernas behov där 

de första två fokuserar på att få en övergripande bild av kundernas behov medan de två andra 

fokuserar mer direkt på individuella kunder. Detta tolkar vi som att vad de flesta e-

handelsföretagen gör för att förstå kundernas behov sker genom att antingen försöka analysera 

marknaden utifrån andra aktörer och leverantörer, eller vända sig direkt till kund och skapa ett 

åtagande genom att exempelvis ta in feedback i kundtjänst och enkätundersökningar. Vi anser 

att det kan vara svårt att förstå den individuella uppfattningen genom att höra sig för med vad 

leverantörer tror men samtidigt kan det vara ett effektivt sätt då arbetet direkt mot kunden inte 

säger så mycket om den generella marknadsuppfattningen. Studien har visat att detta används 
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kombinerat av respondenternas företag och vi uppfattar att detta anses som bra och användbart 

för att förstå kundernas behov och låta dem påverka genom sina uppfattningar.  

 

Fem av respondenterna låter kunder bidra till förändringar genom att analysera informationen 

de får in från kundtjänst och undersökningar genom att göra överläggningar internt om det kan 

vara möjligt och nödvändigt att genomföra en förändring eller en förbättring. Exempel på vad 

detta kan gälla är produktsortimentet eller leveransbrister som en kund utifrån erfarenhet anser 

att företagen kan förbättra. Ett av de intervjuade e-handelsföretagen berättade att de använde 

sig av sökhistorik på hemsidan om vad kunderna hade sökt på för att leta efter produkter i 

onlinebutiken. Om det visade sig att många sökt efter produkter som inte finns gör företagen en 

övervägning om det är något de skulle kunna ta in i sortimentet. Det sistnämnda tror vi kan vara 

ett omedvetet åtagande som kunden gjort vilket företagen kan använda för att förstå deras 

behov. Att få kunden involverad och engagerad på liknande sätt är enligt Izogo (2015) och 

Fullerton (2003) en faktor till att skapa lojala kunder och detta är något vi såg att flera 

respondenter försöker arbeta aktivt med. 
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6. Slutsats 

Syftet med studien var att belysa hur företag inom e-handeln arbetar med kognitiv, affektiv och 

konativ kundlojalitet. För att göra dessa dimensioner möjliga för vår studie delades kognitiv 

lojalitet in i mindre komponenter som switching costs, varumärkesmedvetenhet och 

lojalitetsprogram. Affektiv lojalitet behandlades som tillfredställelse, uppfattad kvalitet och 

företagsimage. Den konativa dimensionen studerades utifrån begreppen kundernas åtaganden, 

rekommendera varumärket och förstå kundernas behov. Studien visade att e-handelsföretagen 

hade olika sätt att arbeta med kundlojalitet utifrån dessa begrepp. 

 

Det finns utifrån vad undersökningen visade några tydliga faktorer som e-handelsföretagen 

arbetar med för att försöka göra sitt varumärke fördelaktigt och skapa kognitiv lojalitet hos 

kunderna. Bland dessa faktorer var de vi främst kunde urskilja pris, kundservice, 

produktkvalitet, utbud samt leveranser utifrån det vi anser kan klassas som switching costs. 

Vi såg tydliga skillnader i hur de arbetade med dessa begrepp då några menade att ett brett 

utbud är det som gör att kunderna väljer dem medan andra respondenter menade att kundservice 

är det som främst måste prioriteras för att skapa lojala kunder. 

 

Studien visade att e-handelsföretagen arbetar med olika former av kommunikation för att skapa 

varumärkesmedvetenhet. Detta sker främst genom att inspirera och utbilda kunderna samt 

förmedla erbjudanden genom onlinekanaler som till exempel sociala medier. Även tv och 

radio används vid kommunikation till kunder för att skapa kognitiv lojalitet genom 

varumärkesmedvetenhet. Lojalitetsprogram är, vad vi förstått utifrån studien, något som inte 

används i stor utsträckning av e-handelsföretagen. De få som använder lojalitetsprogram 

använder sig av olika rabatter och värdecheckar. De respondenter som inte använder sig av 

det påstod dock att det är något som de tror kommer vara användbart i framtiden för att skapa 

kundlojalitet. 

 

Trygghet och att vara nöjd är de känslor respondenternas företag lägger störst vikt vid gällande 

vad de försöker förmedla till kunderna. Undersökningen gav oss uppfattningen av att e-

handelsföretagen vill arbeta med att förmedla dessa känslor genom att ha en kompetent 

kundservice med ett positivt bemötande, hög leveranskvalitet samt bra produktutbud vilka kan 

tolkas som faktorer för att skapa affektiv lojalitet. För att påverka kundernas uppfattade kvalitet 

visade det sig att företagen använder feedback för att få en uppfattning om vad kunderna tycker 
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om dem. Denna feedback behandlas sedan för att förbättra leveranssystem, produktutveckling 

och kundservice. Företagen försöker med hjälp av sin företagsimage skapa affektiv lojalitet 

genom att påverka kundernas känslor för varumärket. Detta försöker de göra genom att vara 

service minded, prisvärda och trygga att genomföra köp hos. Överlag fick vi dock känslan 

av att de inte riktigt var medvetna om hur de ville att deras företagsimage skulle uppfattas och 

att det påverkade svaren. 

 

För att nå ut till sina kunder och få dem att göra återkommande köp använde e-handelsföretagen 

i studien framför allt nyhetsbrev och sociala medier som verktyg. Dessa kommunikationssätt 

ökar enligt respondenterna kundernas intresse för varumärket och håller dem uppdaterade på 

nyheter och annan information. Gällande hur företagen arbetar för att uppmuntra till att sälja 

fler produkter i form av merförsäljning observerade vi att företagen upplever att det är svårt att 

göra detta då den fysiska kontakten saknas. Däremot arbetade en del företag med att ge förslag 

på hemsidan om liknande produkter samt vad andra kunder köpt inom samma kategori, vilket 

kan tolkas som ett sätt att arbeta för att försöka skapa en ökad försäljning. 

 

Vi kunde utifrån studien se att företagen inte aktivt lade särskilt stor vikt vid att försöka få 

kunderna att rekommendera deras varumärke till andra kunder. Detta berodde på att e-

handelsföretagen ansåg att det mer är en konsekvens av att de har en god kundservice som 

leder till kundnöjdhet och rekommendationer. Mer konkreta åtgärder som offentliga omdömen 

på produkter och tjänster samt värvningsrabatter visade sig förekomma, men inte i samma 

utsträckning. E-handelsföretagen försöker att förstå kundernas behov genom 

kundundersökningar och marknadsanalyser. Kundundersökningarna är till för att förstå 

befintliga kunder och deras uppfattningar medan företagen vill att marknadsanalyser ska bidra 

till att förstå vad som är aktuellt i de olika branscher företagen verkar inom. Kunderna bidrar 

genom sina erfarenheter och upplevelser vilket gör det möjligt för företagen att använda 

informationen för att skapa en konativ lojalitet där kunderna känner ett åtagande och 

engagemang till varumärket.  

 

I figuren nedan (figur 5) illustreras de underliggande teman som visat sig inom de kognitiva, 

affektiva och konativa lojalitetsfaserna. Dessa teman är framtagna med hjälp av vår empiriska 

analys från vår teoretiska utgångspunkt (se figur 5) och kan användas av företagen i deras arbete 

med kundlojalitet. 
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Figur 5. Slutsatsmodell med egna teoretiska och empiriska teman (kursiv text) utifrån Olivers (1999) 

lojalitetsprocess – egen modell. 
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6.1 Uppsatsens bidrag 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Det teoretiska bidrag som studien har tillfört är en ökad förståelse för kognitiv, affektiv och 

konativ kundlojalitet utifrån tidigare forskning med fokus på e-handelsföretagens perspektiv. 

Detta har vi gjort genom att identifiera ett flertal teoretiska teman i de tre lojalitetsfaserna som 

sedan lett till empiriska teman utifrån frågor som var baserade på det teoretiska ramverket. De 

empiriska teman vi funnit (se figur 5) kan enligt oss stärka förankringen mellan våra teoretiska 

teman och tidigare forskning då de tydliggör innebörden av de teoretiska teman vi tagit fram, 

vilket öppnar upp för ny förståelse gällande kundlojalitet inom e-handeln. Ett exempel på detta 

är att de empiriska teman vi funnit inom “switching costs” är pris, leveranser, utbud, 

kundservice och produktkvalitet som alla kan kopplas till faktorer som gör kunder lojala utifrån 

den kunskap och information de har om ett varumärke (Oliver, 1999; Harris & Goode, 2004; 

Blut et al., 2007). Ett exempel gällande affektiv lojalitet fann vi inom det teoretiska temat 

“företagsimage” då e-handelsföretagen lägger vikt vid att vara service minded, prisvärda och 

trygga vilket kan kopplas till den känslomässiga tillhörigheten (Oliver, 1999) kunden känner i 

det affektiva stadiet. Kundundersökningar och marknadsanalyser var de empiriska teman som 

var tydligast inom det teoretiska temat “förstå kundernas behov” vilket kan stärka kopplingen 

till tidigare forskning inom konativ kundlojalitet då det enligt Harris & Goode (2004) är viktigt 

för e-handelsföretagen att hitta olika verktyg för att skapa en djupare nivå av åtagande och 

hängivelse hos kunderna. Det som kan konstateras gällande det teoretiska bidraget är att de 

empiriska teman vi funnit kan ge ett större djup till området kundlojalitet med fokus på e-handel 

och företagarnas perspektiv. Detta kan förhoppningsvis hjälpa kommande forskare inom 

området att förstå hur en del e-handelsföretag arbetar med de tre attitydmässiga 

lojalitetsfaserna. 

6.1.2 Praktiskt bidrag  

Studien lyfter fram en medvetenhet om att det kan finnas olika former av lojalitet vilket 

beslutsfattare i e-handelsföretagen kan beakta för att få en bättre förståelse för hur de kan arbeta 

med kundlojalitet. Vi anser att vi har bidragit på ett praktiskt plan genom att belysa för e-

handelsföretagen vilka faktorer som kan vara bra att använda sig av för att skapa kundlojalitet 

samt inom vilka områden det finns utrymme till att förbättra och utveckla sina strategier för att 

komma närmare kunderna, exempelvis genom lojalitetsprogram. Det visade sig i studien att 

lojalitetsprogram inte är vanligt förekommande hos e-handelsföretag men att de flesta anser att 
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det skulle kunna vara en bidragande faktor till att öka lojaliteten hos kunder och samtidigt bidra 

till en ökad lönsamhet, vilket har påvisats i teorin. Kundservice och leveranser är däremot två 

faktorer som anses påverka alla tre lojalitetsfaserna då de har involverats i flera svar inom varje 

lojalitetsfas vilket kan tolkas som att de är viktiga begrepp. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att jämföra hur företagen arbetar genom att göra 

en analys mellan två branscher för att få en djupare förståelse för deras arbete med att skapa 

lojala kunder inom kognitiv, affektiv och konativ lojalitet. 

 

Vi föreslår till framtida forskare att undersöka de empiriska teman, som tagits fram i denna 

studie, i ett kundperspektiv och ta reda på om dessa teman är relevanta faktorer ur den 

synvinkeln. Detta är något som skulle kunna ge företagen mer input i deras arbete med att skapa 

lojala kunder. 

 

Det sista förslaget till vidare forskning är att forskare skulle kunna studera hela Olivers (1999) 

lojalitetsprocess i form av att utöka de attitydmässiga dimensionerna kognitiv, affektiv och 

konativ med den beteendemässiga aktionslojaliteten som är den slutliga fasen i processen. Detta 

för att utifrån ett längre tidsperspektiv skapa sig en ökad förståelse även för aktionslojaliteten 

inom e-handeln och arbetet med kundlojalitet. 
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Bilaga – Intervjuguide 

Inledning  

Vi är från högskolan i Gävle och skriver ett examensarbete i form av en kandidatuppsats inom 

området kundlojalitet. I vår studie vänder vi oss till personer som dagligen arbetar i ledande 

positioner med marknadsfrågor inom e-handelsföretag och genomför telefonintervjuer med 

dem. Vi uppskattar att den här telefonintervjun kommer att ta cirka 30 minuter.  

I intervjumetoden som vi tillämpar i studien förekommer ett anonymitetskrav, vilket innebär 

att du och ditt företag är helt anonyma och kommer endast benämnas med ett 

respondentnummer i vår uppsats. Det ger er en förutsättning att vara helt ärlig i svaren om ert 

strategiska arbete. Vill ni i vissa fall ändå inte besvara vissa frågor behöver ni såklart inte göra 

det.  

Vi kommer att spela in detta samtal om det går bra för dig? Detta för att vi sedan ska kunna 

transkribera svaren och göra en analys på dessa svar.  

Om du inte har några fler frågor och är redo så kör vi igång?  

Övergripande frågor  

1. Namn?  

2. Ålder? 

3. Företag? 

4. Roll i företaget? 

5. Antal år i företaget? 

6. Tidigare erfarenheter inom e-handeln? 

7. Jobbar ni aktivt med att skapa lojala kunder? 

 

Kognitiva frågor 

1. Varför ska kunder välja er istället för andra företag på marknaden i förhållande till pris och 

kvalitet?  

Följdfråga: Hur arbetar ni aktivt med att stärka de faktorerna? 

 

2. Hur och var kommunicerar ni?  

Följdfråga: Vad kommunicerar ni för information till kunderna för att skapa kännedom om 

ert varumärke? 

 

3. Har ni något slags lojalitetsprogram för återkommande kunder? 

Följdfråga: Hur tror ni att det påverkar kundens inställning till varumärket? 
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Affektiva frågor 

4. Vilka känslor vill ni att era kunder ska ha för ert varumärke?  

Följdfråga: Hur arbetar ni aktivt för att förmedla just dessa känslor? 

 

5. Hur tror ni att kunderna uppfattar kvaliteten på era tjänster (produkter/leverans/hemsida)? 

Följdfråga: Hur arbetar ni med detta för att göra kunderna nöjda? 

 

6. Hur tror ni era kunder uppfattar er företagsimage?   

Följdfråga: Vad gör ni för att påverka denna uppfattning?  

 

Konativa frågor  

7. Hur arbetar ni med er varumärkeskommunikation för att uppmuntra till ett önskat 

köpbeteende?  

Följdfråga: Hur arbetar ni mot kunderna för att de ska göra återkommande köp? 

 

8. Vad gör ni för att försöka påverka kundernas engagemang som gör att de kan sprida och 

rekommendera er till andra kunder? 

 

9. Hur arbetar ni med att förstå kundernas behov?  

Följdfråga: Låter ni kunderna påverka och bidra till förändringar utifrån deras erfarenheter? 

 

Avslutning  

11. Är det något mer du vill tillägga till denna intervju om ert företag eller sätt att arbeta?  

12. Är det okej om vi återkommer till dig angående svaren så att du kan bekräfta att dessa 

stämmer? Detta för att du ska kunna tillägga om det är något du vill utveckla ytterligare eller 

om vi skulle behöva få mer utförliga svar förklarade.  

Då var vi klara med intervjun och har fått all information vi behöver för tillfället. Det var 

intressant att höra hur ditt företag arbetar strategiskt utifrån dessa frågor. Vi är väldigt 

tacksamma för att du tog dig tid och ställde upp. Tack! Ha en fortsatt trevlig dag. 


