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Förord 

Den här kandidatuppsatsen skrevs under sista terminen av det treåriga 

“Marknadsföringsprogrammet” vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien var att 

undersöka hur konsumenter påverkas av företags strategier för att skapa e-lojalitet. Studien 

hade inte varit möjlig att genomföra om inte ett antal personer hjälpt till. 

 

Vi vill tacka vår handledare Dan Halvarsson som genom sitt utmanande ifrågasättande och 

sin konstruktiva kritik hjälpt oss att prestera så bra som möjligt. Vidare vill vi passa på och 

tacka vår examinator Åsa Devine för samtliga kommentarer och konstruktiva kritik, vilket 

har hjälpt oss med studien som helhet. Dessutom vill vi tacka vår metodhandledare 

Viktorija Kalonaityte, som givit oss goda tankar och kunskap till studiens metodkapitel. 

Följaktligen vill vi tacka samtliga respondenter till studiens fokusgrupper. Utan Er hade det 

inte varit möjligt att genomföra studien. Till sist vill vi tacka våra opponenter, som genom 

hårt arbete givit oss nya insikter på studien och hjälpt oss genom tips och kommentarer. 
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Abstract 

Course/Level:  2FE16E/Bachelor Thesis  

Authors:  Ryding Adam, Qvarnström Alexander & Wolfhagen Jakob 

Tutor:   Halvarsson, Dan 

Examiner:  Devine, Åsa 

Title:   E-loyalty: By your site forever? 

Keywords:  E-Loyalty, Lock-In, E-Commerce, E-retailer 

 

Background: The Internet has created new and and affordable way for 

consumers to make purchases and searching for information. 

Consumers are therefore more difficult to retain in the new 

business environment. E-loyalty is described as the most important 

factor for e-retailers in the creation of profitability and high 

intention to repeat purchase. E-retailers therefore need to build 

relationships with their consumers using a variety of strategies for 

creating e-loyalty. 

 

Purpose: The purpose of this study is to explore how consumers are affected 

by company strategies trying to create e-loyalty. 

 

Method:  Qualitative, exploring cross-sectional study with focusgroups. 

 

Conclusion: E-retailers can influence consumers through various strategies. 

These strategies can be used in order to influence consumers in the 

creation of e-loyalty. Because of the conditions on the Internet e-

loyalty is brittle and therefore easily broken if not the e-retailer 

delivers up to the consumer's expectations. 
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Abstrakt 

Kurs/Nivå:  2FE16E/Kandidatuppsats  

Författare:  Ryding Adam, Qvarnström Alexander & Wolfhagen Jakob 

Handledare:  Halvarsson, Dan 

Examinator:  Devine, Åsa 

Titel:   E-lojalitet: Vid din sida för alltid? 

Nyckelord:  E-lojalitet, Inlåsning, E-handel, E-handlare 

 

Bakgrund: Internet har skapat nya och billigare sätt för konsumenter att 

genomföra köp samt att söka efter information. Konsumenter är 

därför svårare att behålla i det nya affärsklimatet. E-lojalitet 

beskrivs som den viktigaste faktorn för e-handlare då det skapar 

lönsamhet och hög avsikt för upprepat köp. E-handlare behöver 

därför bygga relationer till sina konsumenter med hjälp av olika 

strategier för att skapa e-lojalitet. 

 

Syfte: Syftet med studien är att utforska hur konsumenter påverkas av 

företags strategier för att försöka skapa e-lojalitet. 

 

Metod:   Kvalitativt utforskande tvärsnittsstudie med fokusgrupper. 

 

Slutsats:  E-handlare kan påverka konsumenter genom olika strategier. 

Strategierna kan användas i syfte att påverka konsumenterna till 

skapande av e-lojalitet. På grund av förutsättningarna på internet är 

e-lojalitet skört och kan lätt brytas om inte e-handlaren levererar 

efter konsumentens förväntningar. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel beskrivs begreppet e-lojalitet, följt av en problematisering kring 

konsumenters uppfattning om skapande av e-lojalitet. Därefter har författarna utformat ett 

syfte och en forskningsfråga för studien. 

 

1.1 Bakgrund 
E-lojalitet beskrivs enligt Valvi och Fragkos (2012) som konsumentens fördelsamma 

inställning till en e-handlare som resulterar i ett återköpsbeteende. E-handel syftar till en 

butik som utför affärer med konsumenter på internet (Van-Hoose, 2011). Valvi och 

Fragkos (2012) menar på att e-lojalitet är den viktigaste faktorn för en e-handlares 

verksamhet. Helgesen (2006) och Kumar och Shah (2004) visar på att det finns en positiv 

relation mellan konsumenters e-lojalitet och ett företags lönsamhet. E-lojalitet visar inte 

bara på hög avsikt för upprepat köp. Det innebär också motstånd till att byta till en annan 

e-handlare, mindre påverkan från negativa expertutlåtanden och en vilja att rekommendera 

företaget vidare till andra (Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). E-lojalitet kan dessutom 

anses vara viktigare än traditionell lojalitet, då det är mer sällsynt, men också mer lönsamt 

(Goode & Harris, 2007). Harris och Goode (2004) menar att e-lojalitet kan vara svårare att 

uppnå än traditionell lojalitet till en fysisk butik. E-lojalitet skiljer sig från traditionell 

lojalitet genom faktorer som till exempel brukande av en hemsida som butik, tydligare 

prisexponering samt säkerheten för ett köp (Altinkemer, & Ozcelik, 2009).  

 

Traditionell marknadsföring har tappat i effektivitet och konsumenter föredrar allt mer att 

handla på internet (Valvi & Fragkos, 2012). Den snabba utvecklingen av internet har 

resulterat i ett ökat intresse för e-handel och en ökning av antalet företag som bedriver sin 

verksamhet i den nya miljön (Vatariasombut, Stylianou & Igbaria, 2004). Internet har 

skapat nya och billigare sätt för konsumenter att genomföra sina köp (Valvi & Fragkos, 

2012). Med hjälp av internet är kostnaden för att söka information låg (Vatariasombut, 

Stylianou & Igbaria, 2004). Konkurrenterna till ett företag blir dessutom enklare att hitta än 

tidigare då de endast är ett fåtal klick bort (Liang, Chen & Wang, 2008). Detta gör 

sökandet efter rabatter, erbjudanden och fynd enkelt för konsumenten och gör att 
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förflyttning mellan e-butiker går snabbt (Audrain-Pontevia, N’Goala & Poncin, 2013; 

Liang, Chen & Wang, 2008; Vatariasombut, Stylianou & Igbaria, 2004). Konsumenterna 

ägnar tid åt att försöka hitta det ultimata erbjudandet genom att söka genom en stor mängd 

information på internet. På så vis hittar de det erbjudande som stämmer mest överens med 

deras behov (Audrain-Pontevia, N’Goala, & Poncin, 2013).  

 

Företagen vill etablera sin verksamhet på internet för att både attrahera nya konsumenter 

och behålla nuvarande konsumenter med syfte att uppnå en långsiktig lönsamhet (Valvi & 

Fragkos, 2012). De nya förutsättningarna har gjort det avsevärt mycket svårare för företag 

att behålla sina kunder (Vatariasombut, Stylianou & Igbaria, 2004). Det gäller enligt 

Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) för företag att etablera och utveckla relationer med 

befintliga och potentiella konsumenter där värde kan skapas. Detta för att lättare kunna 

koncentrera sin marknadsföring och på så vis kunna segmentera vilka konsumenter som 

företaget vill skapa en långsiktig relation med. Det krävs enligt Donio, Massari och 

Passiante (2006) mer resurser att attrahera nya kunder än att behålla befintliga på internet. 

Det har därmed blivit allt viktigare att skapa e-lojalitet i det hårdnande affärsklimatet 

(Brexendorf et al., 2010; Kha, 2008; Vatariasombut, Stylianou & Igbaria, 2004).  

 

Hsieh, Chiu och Chiang (2005) visar i sin studie på betydelsen av att bygga relationer med 

konsumenter online även om interaktionen inte är fysisk. Det som företag investerar i 

relationsbyggande gentemot konsumenten är därför av stor vikt (De Wulf, Odekerken-

Schröder & Iacobucci, 2001). Investeringen innebär i vilken utsträckning som 

konsumenten uppfattar en e-handlares uppoffring av resurser, insatser och uppmärksamhet 

för att bibehålla eller förbättra relationen med konsumenten (Rafiq, Fulford och Lu, 2013). 

Det signalerar att företagets intentioner till konsumenten är av god vilja och att 

konsumenten värdesätts (De Wulf, Odekerken-Schröder & Iacobucci, 2001). Investeringar 

kan ges i form av värdeskapande funktioner som till exempel skräddarsydda 

rekommendationer, personliga webbsidor och personifierad service för att få konsumenten 

att spara tid och ansträngning vid återkommande köp (Rafiq, Fulford & Lu, 2013). 
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Sun och Lin (2010) skriver att relationen utifrån konsumentens perspektiv dessutom måste 

kännas gedigen och trovärdig. För att nå målet med att få konsumenter e-lojala, är det av 

stor vikt att företag förstår sig på den virtuella marknadsmiljön (Liang, Chen & Wang, 

2008). E-handlare som investerar i relationen med konsumenterna online förstärker sin 

marknadsföring avsevärt. När de får bättre förståelse för sina konsumenters beteende kan 

de skapa e-lojalitet och därmed uppnå bättre lönsamhet (Shannon, Jerry & Romano, 2004). 

 

1.2 Problemdiskussion 
På grund av förutsättningarna på internet är kommunikationen inom e-handel annorlunda 

jämfört med den kommunikation som råder i fysiska butiker (Ltifi & Gharbi, 2012; 

Christodoulides & Michaelidou, 2011). Avsaknaden av interaktion från e-butikerna till 

konsumenten kan innebära problem för skapande av e-lojalitet (Hsieh, Chiu & Chiang, 

2005). Företagens strategier för att påverka konsumenten som skall leda till e-lojalitet är en 

komplex process och kombination av flera underliggande faktorer (Valvi & Fragkos, 

2012). Enligt flertalet forskare bör företag kortsiktigt, och näst intill dagligen, 

tillhandahålla attraktiva erbjudanden (Audrain-Pontevia, N’Goala, & Poncin, 2013). E-

handlare bör även skicka personliga meddelanden samt underlätta kommunikationen 

mellan konsument och personal. Detta för att enligt Liang, Chen och Wang (2008) påverka 

konsumenten och skapa e-lojalitet. 

 

E-lojalitet sätts ständigt på prov (Vatariasombut, Stylianou & Igbaria, 2004; Audrain-

Pontevia, N’Goala & Poncin, 2013; Liang, Chen & Wang, 2008). Det är viktigt att e-

handlare använder sig av strategier för att påverka konsumenten till köp (Audrain-

Pontevia, N’Goala, & Poncin, 2013). Företag investerar tid och pengar för att 

konsumenterna skall blir e-lojala gentemot just dem (Rafiq, Fulford & Lu, 2013). De får 

dock sällan, eller aldrig, en direktkontakt med konsumenten om hur strategin blir uppfattad 

(Colgate, Buchanan-Oliver & Elmsly, 2005). De Wulf, Odekerken-Schröder och Iacobucci 

(2001) fann att konsumenter uppfattas vara mer nöjda om e-handlaren ökar sin 

ansträngning gentemot konsumenten. Forskning av Schlosser, White och Lloyd (2006) 

visar på att en e-handlares ansträngningar påverkar konsumentens uppfattning positivt om 

företagets trovärdighet. I den virtuella och ansiktslösa världen av internet, bör e-butiker 
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visa sin uppskattning av konsumenten för att på sikt bygga långa kundrelationer (Liang, 

Chen & Wang, 2008). Rafiq, Fulford & Lu (2013) menar på att konsumentens nöjdhet med 

relationen till en e-handlare, samt den uppfattade investeringen i relationen, har en stark 

och positiv effekt på e-lojalitet. Konsumenter kan också ha uppfattningen att de påverkades 

negativt av e-handlarens strategier. Efter köpet kan de då skylla på externa faktorer som till 

exempel e-handlarens manipulativa strategier (Audrain-Pontevia, N’Goala & Poncin, 

2013).  

 

Audrain-Pontevia, N’Goala, & Poncin (2013) menar på att många e-handlare står inför en 

problematik när det kommer till strategier för påverkan av konsumenter i e-handel. Hur 

konsumenten uppfattar ett företags strategier för relationsbyggande är en viktig faktor till 

att skapa e-lojalitet (De Wulf, Odekerken-Schröder & Iacobucci, 2001; Odekerken-

Schröder, De Wulf & Schumacher, 2003). Att förstå vad som får en konsument att bli e-

lojal är av stor betydelse för företag och forskare (Christodoulides & Michaelidou, 2011; 

Valvi & West, 2013). Detta för att kunna utveckla marknadsföringsstrategier och modeller 

kopplade till konsumentbeteende inom e-handel (Valvi & West, 2013). 

 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att utforska hur konsumenter påverkas av företags strategier för att 

försöka skapa e-lojalitet. 

 

1.4 Forskningsfråga 
Vad i företags strategier påverkar konsumenters e-lojalitet? 
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2. Litteraturstudie 
Detta kapitel är en översikt av forskningen kring ämnet e-lojalitet och hur det skapas. En 

litteraturstudie genomfördes för att få förståelse om vart forskningen befann sig i 

dagsläget och för att få en grund till de frågor som skulle ställas till studiens respondenter. 

E-lojalitet beskrivs i tre steg för ett köp och återköp; före, under och efter. Kapitlet 

avslutas med en kapitelsammanfattning där sambandet mellan före, under och efter visas. 

 

E-lojalitet 

Det finns tre steg hur e-lojalitet uppnås; (1) före, (2) under och (3) efter ett köp (Valvi & 

Fragkos, 2012). (1) Före köpet avgör strategier som till exempel förflyttningskostnader, 

emotionella förflyttningsbarriärer och pris. (2) Under köpet är det viktiga hur hemsidan ser 

ut och fungerar, tillsammans med köpupplevelsen och hur enkel den är att använda. (3) 

Efter köpet är kundens grad av e-nöjdhet, e-tillförlitlighet för företaget, det uppfattade 

värdet eller bekvämlighetsmotivationen, de faktorer som avgör om en kund blir e-lojal 

(Valvi & Fragkos, 2012). 

 

2.1 Före köp (strategier) 
Före köp eller återköp finns det olika strategier för ett företag att använda sig av. Det finns 

strategier som företaget kan använda sig av för att fånga in kunden och det finns sådana 

som upprätthåller en relation genom kommunikation med konsumenten. Dessa används för 

att påverka kunden till ett första köp eller ett återköp med förhoppning att skapa e-lojalitet 

(Valvi & Fragkos, 2012).  

 

2.1.1 Inlåsning 

Att känna tillhörighet till ett varumärke är något många kan känna igen sig själva i, men i 

olika utsträckning. En av grundpelarna för både lojalitet, och e-lojalitet, är att kunden 

känner en tillhörighet till ett företag och därmed kan sammankoppla sig själv till 

varumärket, produkten eller tjänsten (Verona & Prandelli, 2002). Verona & Prandelli 

(2002) menar på att tillhörigheten många gånger inte räcker för att uppnå e-lojalitet över 

tid och pekar på fördelarna med användandet av inlåsningsstrategier. Inlåsning innebär att 
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ett företag “låser in” kunden på olika vis. Detta kan på sikt leda till att konsumenten 

behöver investera tid eller pengar för att byta produkten eller tjänsten, vilket i sin tur höjer 

värdet av att behålla en eller flera produkter eller tjänster (Verona & Prandelli, 2002; 

Zauberman, 2003; Harrison et al. 2012). 

 

Resultaten från studien Verona och Prandelli (2002) genomförde visar på att en blandning 

av både tillhörighets- och inlåsningsstrategier påverkar e-lojaliteten positivt. Företag 

uppmanas av Verona och Prandelli (2002) att integrera både tillhörighets- och 

inlåsningsstrategier i framtiden för att upprätthålla de affärsmodeller de en gång i tiden 

skapat för att driva sin verksamhet. 

 

Alla sidor av inlåsningsstrategier har däremot inte enbart visat sig vara positivt då det finns 

risk att konsumenten känner sig tvingad eller uppbunden till något, vilket i sin tur skapar 

en osäkerhet i beslutsfattandet (Harrison et al. 2012). Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att inlåsningsstrategier, som positivt uppmanar kunden till att fortsätta köpa 

från ett och samma varumärke, har visat sig skapa e-lojalitet och därmed uppmuntra 

kunden till upprepade köp (Verona & Prandelli, 2002). 

 

Undersökningen visar på att synergier mellan olika strategier ofta förekommer vilka 

tenderar att leda till starkare e-lojalitet hos konsumenten. Vissa strategier har dock starkare 

kopplingar till varandra än andra (Harrison et al. 2012). Ju bättre en e-handlare förstår 

komplexiteten och mängden faktorer som går att koppla till konsumenters e-lojalitet, desto 

tydligare kommer företaget att kunna redogöra för vilka konsumenterna är och därmed 

skapa anledningar till att få konsumenten att förbli e-lojal (Harrison et al., 2012). Harrison 

et al. (2012) menar vidare att konsumenterna sällan är låsta till en e-handlare på grund av 

en faktor utan att det oftast rör sig om en kombination av flera faktorer. De menar att varje 

anledning som binder konsumenten till företaget skapar en slags rot som stärker relationen 

med konsumenten, vilket i sin tur skapar inlåsning (Harrison et al., 2012). 
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2.1.1.1 Förflyttningskostnader 

Förflyttningskostnader (switching costs) är baserade på ett tidigare val en konsument har 

gjort som därmed skapar en slags inlåsning. Företag utvecklar ibland ett produkt- eller 

tjänsteutbud där konsumentens val av köp kan komma att spela roll i vilka framtida 

investeringar konsumenten gör inom samma bransch eller område (Zauberman, 2003). Vid 

köp av fler produkter eller tjänster låses konsumenten in inom ett specifikt varumärke än 

mer, vilket tenderar att ett eventuellt byte till ett annat varumärke tenderar att bli kostsamt. 

Om konsumenten lagt ned tid vid ett beslut, och sedan ändrar sitt val av varumärke, kan 

detta beslut även bli kostsamt i form av tid eller pengar (Zauberman, 2003). Verona och 

Prandelli (2002) menar på att företagsledningen inte längre kan förlita sig på den klassiska 

relationsmarknadsföringen, utan behöver stärka banden på andra vis som långsiktigt håller 

kvar kunden. Detta är enligt Zauberman (2003) möjligt genom att exempelvis införa 

förflyttningskostnader. Fuentes-Blasco et al. (2010) visar på i sin studie att 

förflyttningskostnader inte har en direkt påverkan på e-lojalitet, men att ökade 

förflyttningskostnader stärker det direkta förhållandet mellan det uppfattade värdet och e-

lojalitet. 

 

2.1.1.2 Emotionella förflyttningsbarriärer 

Det går även att skapa emotionella förflyttningsbarriärer genom att förbättra varumärkets 

image och popularitet som skapar känslomässig och psykologisk nöjdhet hos konsumenten. 

När företaget jämförs med konkurrenter kommer faktorerna från tidigare erfarenheter att 

bli förflyttningsbarriärer som får kunder att hålla kvar vid den pågående relationen (Xuhui 

& Jian, 2008). Att skapa förflyttningsbarriärer kan enligt Sousa (2012) vara av stor vikt för 

e-handlare då konsumenters förflyttningskostnader är avsevärt mycket lägre online. 

 

En annan typ av förflyttningsbarriär menar Harrison et al. (2012) på vara då det finns 

relationella faktorer (relational factors) som kan leda konsumenten till inlåsning, 

exempelvis genom att handla av en vän. Om en släkting eller nära vän bedriver e-handel i 

en bransch där ett köpbehov finns, tenderar konsumenten handla av den personen. Då 

konsumenten har en starkare relation och tillförlitlighet till denne, så utesluts andra okända 

e-handlare (Harrison et al., 2012). 
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2.1.1.3 Kognitiv inlåsning 

Det finns enligt Murray & Häubl (2007) en koppling mellan utvecklandet av 

användarvanor och konsumenters e-lojalitet. När en konsument införskaffat sig specifika 

kunskaper genom upprepad konsumtion uppstår kognitiv inlåsning, då ett automatiserat 

och målstyrt beteende aktiveras (Murray & Häubl, 2007). En hemsida som är enkel att 

använda, men svår att efterlikna på grund av olika tekniska och informativa fördelar, 

skapar kognitiva fördelar gentemot konkurrenterna (Shih, 2012). För stora ändringar i en 

hemsidas navigeringssystem kan resultera i att en besökare blir missnöjd och istället lägger 

tid på att lära sig ett konkurrerande företags hemsida. Därför bör ändringar i hemsidans 

grunddesign överläggas varsamt (Johnson, Bellman & Lohse, 2003). Johnson, Bellman och 

Lohse (2003) menar vidare på att det istället är hemsidans innehåll som borde ändras för att 

uppmuntra återbesök. Shih (2012) menar på att anledningen till att hemsidor erbjuder 

medlemskap är för att uppnå kognitiv inlåsning, även om det ännu är oklart om detta är en 

effektiv metod för att skapa detta. 

 

2.1.1.4 Obligatoriska faktorer 

Obligatoriska faktorer (obligatory factors) är enligt Harrison et al (2012) de tillfällen då 

konsumenten har en känsla av plikt eller ansvar att fortsätta att göra affärer med en e-

handlare (dvs. att konsumenten har en känsla av att den “borde” handla). Det kan 

exempelvis vara vid tillfällen då konsumenten nyttjat en och samma e-handlare under en 

lång period och inte vill svika denne genom att byta till en annan. Nyttjandet av samma e-

handlare under en period stärker också tillförlitligheten hos en konsument (Harrison et al. 

2012). De obligatoriska faktorerna delas in i fyra kategorier; (1) långt förflutet eller en 

känsla av att vara i skuld, (2) förväntningar från familj eller vänner, (3) familj eller vän 

bedriver verksamhet och (4) känslan av att behöva handla för att bidra ekonomiskt till 

verksamheten. 

 

2.1.1.5 Faktorer kopplat till personligheten 

Inlåsningsfaktorer som är kopplade till personligheten (personality factors) syftar på då 

konsumenten låses in av sina personliga behov (Harrison et al. 2012). Flera forskare menar 

på att personlighetsfaktorer kopplade till inlåsning kan påverka konsumentbeteendet. Detta 
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innefattar viljan och det grundläggande behovet av att känna social tillhörighet och 

mångfald (Bloemer & Odekerken-Schröder, 2007; Odekerken-Schröder, De Wulf & 

Schumacher, 2003; Vasquez-Carrasco & Foxall, 2006). Dock menar Harrison et al. (2012) 

i en undersökning att ytterligare två faktorer anses vara av högst betydande grad kring 

faktorn personlighet. Den första (1) är en önskan om att undvika konfrontation eller såra 

andra människors känslor och den andra (2) är när konsumenten känner ett motstånd mot 

förändring. 

 

2.1.2 Lojalitetsprogram 

Kommunikationen från företagen ut till konsumenten kan ske genom lojalitetsprogram 

(Kumar & Shah, 2004). Företag använder sig av dessa genom att lagra information och 

köpbeteende hos dess konsumenter (Smith, 2008; Gregurec, Evic & Dubrinic, 2011). En 

anledning till att företag använder sig av lojalitetsprogram är för att attrahera och behålla 

lojala kunder (Liu, 2007; Kim et al., 2013; Gregurec, Evic & Dubrinic, 2011). Detta 

grundar sig i att det är mindre kostsamt att hålla kvar befintliga kunder än att försöka 

generera nya (Reichheld & Schefter, 2000; Gregurec, Evic & Dubrinic, 2011). De får 

samtidigt möjlighet att skicka ut personifierade meddelanden till befintliga kunder genom 

den lagrade informationen (Gregurec, Evic & Dubrinic, 2011). Strategin bör vara 

fokuserad på relationen mellan medlemmar och e-handlare snarare än att bara öka antalet 

medlemmar. Då bildas ett känslomässigt band som på så sätt ökar en emotionell 

förflyttningsbarriär och kan generera e-lojalitet (Xuhui & Jian, 2008; Gregurec, Evic & 

Dubrinic, 2011). Kommunikationen till konsumenterna påminner dem om att företaget 

minns och uppskattar dig (Kumar & Shah, 2004). Mimouni-Chaabane och Volle (2010) 

samt Gregurec, Evic och Dubrinic (2011) menar på att programmen måste vara möjliga för 

konsumenten att identifiera som fördelaktiga samtidigt som det ger ett bra värde för 

konsumenten. 

 

En typ av lojalitetsprogram är den typ där konsumenten får pengar tillbaka efter att denne 

handlat tillräckligt för att uppnå en viss nivå. Det kan antingen vara att konsumenten får 

fysiska pengar tillbaka eller att konsumenten har möjlighet att skänka de pengarna till 

valfri välgörenhetsorganisation (Altinkemer & Ozcelik, 2009). Det finns dessutom ett 
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lojalitetsprogram som innebär att konsumenten blir delägare av företaget, då konsumenten 

blir tilldelad en väldigt liten del av företagets aktier när något köps. Detta ger konsumenten 

ett incitament att fortsätta handla där och på så vis skapa lojalitet (Altinkemer & Ozcelik, 

2009).  

 

I lojalitetsprogrammen finns enligt Demoulin och Zidda (2009) två typer av fördelar som 

bidrar till konsumenters nöjdhet; hårda samt mjuka fördelar. Lacey, Suh & Morgan (2007) 

förklarar hårda fördelar som exempelvis rabatt, återbäring, kuponger och presenter. De 

mjuka fördelarna anses enligt Lacey, Suh & Morgan (2007) vara emotionella fördelar 

såsom möjligheten för stamkunder att få företräde och personlig kontakt. Mimouni-

Chaabane och Volle (2010) menar på att lojalitetsprogram kan delas upp i tre kategorier; 

(1) finansiella fördelar i form av rabatt och avdrag, (2) hedoniska i form av upplevelser 

samt (3) symboliska fördelar. Olika typer av belöningar i form av rabatter och gåvor kan 

enligt Kumar och Shah (2004) skapa en obligatorisk känsla hos konsumenterna att fortsätta 

handla för att återigen få nya belöningar samt förbättra relationen, tillförlitligheten och 

således även lojaliten (Kim et al., 2013). 

 

2.1.3 Prisaspekten 

Internet har skapat en ny standard som reducerar kunders kostnader för transaktioner och 

förflyttning till andra företag (Verona & Prandelli, 2002). Konsumenters stora tillgång till 

information på internet och möjligheten att jämföra priser är troligt att ha en negativ effekt 

på e-lojalitet (Christodoulides & Michaelidou, 2011). Detta kräver nya 

marknadsföringsstrategier för att få konsumenter att stanna hos företagets hemsida och 

därmed uppnå en vinstgenererande relation (Verona & Prandelli, 2002). E-lojalitet skiljer 

sig från traditionell lojalitet genom faktorer som erfarenheten av hemsidan, 

informationsinnehållet på hemsidan, tiden, enkelheten och säkerheten för ett köp samt 

prisfördelen (Altinkemer, & Ozcelik, 2009).  

 

När konkurrensen bara är ett fåtal klick borta är det enligt Gommans, Krishman och 

Scheffold (2001) viktigt för e-handlare att ha ett konkurrenskraftigt pris för att utveckla 

och underhålla e-lojalitet. Forskning visar till exempel på att en betydande del av de 
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konsumenter som handlar elektroniska produkter är motiverade av låga priser (Anderson & 

Srinivasan, 2003). Ju högre priset är gentemot kundens förväntning, desto lägre blir 

tillfredsställelsen (Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). När e-handel introducerades 

innebar det framgång att enbart vara närvarande på internet och erbjuda låga priser 

(Eduard, Carlos & Miguel, 2007). På grund av den intensiva priskonkurrensen på internet 

(Srinivasan, Anderson & Ponnavolu, 2002) menar Verona och Prandelli (2002) på att 

marknadsföringsstrategier på internet behöver fokusera på kundrelationer och att det är 

förtroende som styr på internet, inte prissättningen. Priskänsligheten kan faktiskt vara lägre 

online än offline, då kunder känner att de får ett mer fördelaktigt pris på internet (Shankar, 

Smith & Rangaswamy, 2003). Enligt Chiou och Pan (2009) kan ökad icke prisorienterad 

information om produkten på internet öka konsumentens nöjdhet efter ett köp och därmed 

skapa e-lojalitet.   

 

Underlättandet att söka efter priser ökar inte bara sannolikheten att kunder kommer att 

jämföra priser, utan gör att de också kan jämföra fördelar som följer med produkterna och 

tjänsterna de köper (Anderson & Srinivasan, 2003). Istället för att attrahera nya kunder 

genom prissättning borde företag förbättra sin service och höja förtroendet hos 

konsumenten för företaget för att skapa lojalitet (Chiou & Pan, 2009). Det går enligt Valvi 

och West (2013) att öka kundtillfredsställelse och lojalitet för e-handlare genom att 

förbättra hemsidan och balansera kvaliteten med priset. Eduard, Carlos och Miguel (2007) 

menar på att kvalitet har positiva konsekvenser för köpintentioner, rekommendationer och 

viljan att betala ett högre pris för en tjänst. Det kan finnas en negativ påverkan på e-

tillfredsställelse från priset i handlandet av produkter eller tjänster med prisdiskriminering. 

Även om om en kund avslöjar att de gjort en bra affär och detta resulterar i 

rekommendationer så kan detta också ha negativa effekter på vissa potentiella kunder 

(Audrain-Pontevia, N’Goala, & Poncin, 2013). De som handlar online är mer känsliga för 

negativa utlåtanden från andra konsumenter, i synnerhet om det gäller lågprisprodukter 

(Yoo, Sanders & Moon, 2013). 
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2.2 Under köp 
De faktorer som påverkar konsumenters e-lojalitet under köpet är hemsidans 

servicekvalitet och konsumentens köpupplevelse (Valvi & Fragkos, 2012). 

 

2.2.1 Hemsidans servicekvalitet 

Hemsidans servicekvalitet grundar sig delvis i de föreliggande faktorerna så som till 

exempel förflyttningskostnader, förflyttningsbarriärer och prisaspekten. Det är på grund av 

de konkurrensfördelar som kan uppstå genom marknadsföringsåtgärder där 

servicekvaliteten differentieras (Valvi & Fragkos, 2012). Hemsidans servicekvalitet kan 

beskrivas som hur hemsidan fungerar för att hantera snabba och effektiva köp, betalning 

och leverans av produkten eller servicen (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 2002). 

Servicekvaliteten på en hemsida skiljer sig från den traditionella servicekvaliteten. Den 

största skillnaden är avsaknaden av den fysiska interaktionen över internet mellan 

konsument och företag. Internet har förminskat betydelsen av den personliga aspekten i 

servicemöten (Barrutia & Gilsanz, 2009). Hemsidans servicekvalitet spelar en viktig roll i 

hur och om e-lojalitet uppnås. Hemsidans design och användarvänlighet är de faktorer som 

nämns flitigast i litteraturen (Valvi & Fragkos, 2012). Även sekretess och säkerhet på 

hemsidan är viktiga faktorer för konsumenterna. Därför är de också viktiga komponenter i 

marknadsföringsstrategier för internet (Taylor & Strutton, 2010). Det finns flertalet studier 

som visar på att en hemsidas servicekvalitet kan påverka e-lojalitet direkt eller indirekt 

genom andra faktorer. Konsumenten har förväntningar på en hemsidas servicekvalitet och 

om dessa överträffas leder detta till e-nöjdhet och sedan till e-lojalitet. När dessa 

överträffas ökar även benägenheten till ett återköp, vilket är direkt kopplat till e-lojalitet 

(Valvi & Fragkos, 2012). 

 

2.2.2 Konsumentens köpupplevelse 

Konsumentens köpupplevelse handlar om huruvida en konsument upplever 

användarvänligheten hos e-butiken (Valvi & Fragkos, 2012). Det handlar enligt Russell 

(2003) om att skapa tillfredsställelse och en upplevelse utöver de nödvändiga funktionerna. 

Tillfredsställelsen och upplevelsen syftar till användarvänligheten (Chiu et al., 2009) och 

servicekvaliteten hos e-butiken (Valvi & Fragkos, 2012). Om konsumenternas 
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förväntningar på kvaliteten uppfylls och överträffas sker en omedelbar reaktion under 

köpprocessen i form av tillfredsställelse (Cyr et al., 2007; Cyr, Head & Ivanov, 2009). I 

studien av Chui et al. (2009) visas det på att upplevd användarvänlighet, upplevd nytta och 

tillfredsställelse är betydande faktorer för att en konsument skall göra ett återköp.  

 

2.3 Efter köp 
Faktorer efter ett köp är i huvudsak attityder och uppfattningar som uppstår efter att en viss 

produkt eller tjänst inhandlats från en e-handlare (Valvi & Fragkos, 2012). Det finns enligt 

Valvi och Fragkos (2012) fyra olika faktorer; e-nöjdhet, e-tillfredställelse, upplevt värde 

och bekvämlighetsmotivation, som påverkas efter ett köp och är direkt relaterade till 

skapandet av e-lojalitet. 

 

2.3.1 E-nöjdhet 

E-nöjdhet står för nöjdheten kunden upplever från sina tidigare köp från en specifik e-

handlare (Valvi & Fragkos, 2012). E-nöjdheten är en avgörande faktor huruvida e-lojalitet 

uppnås (Floh & Treiblmaier, 2006) och bör enligt Christodoulides och Michaelidou (2011) 

ständigt utvärderas och förbättras. Tillvägagångssätten för att skapa e-nöjdheten borde 

fokusera på hemsidan (Christodoulides & Michaelidou, 2011). E-nöjdheten beror enligt 

Flavián, Guinalíu och Gurrea (2006) på hur pass uppfyllda konsumentens förväntningar 

blir. E-nöjdheten, kopplad till e-lojalitet, bestäms i sin tur av hemsidans design (t.ex. 

användarvänlighet), kundservicen, säkerheten (kundens integritet och sekretess) och 

köpprocessen (t.ex. leverans och produktservice) (Eduard, Carlos & Miguel, 2007). Ltifi 

och Gharbi (2012) håller med om att e-nöjdhet genererar e-lojalitet, men att den styrs av 

konsumentens känslomässiga tillstånd samt den uppfattade risken. 

 

2.3.2 E-tillförlitlighet 

Beskriver kundens förtroende för ett e-baserat företag (Valvi & Fragkos, 2012). E-

tillförlitligheten är en stark faktor till skapande av e-lojalitet (Floh & Treiblmaier, 2006; 

Pin & Hsin-Hui, 2003). De starkaste faktorerna till e-tillförlitlighet är enligt Angriawan 

och Thakur (2008) hemsidans användarvänlighet, besökarens sekretess, säkerhet och 

förväntad produktkvalitet. Flavián, Guinalíu och Gurrea (2006) håller med om att e-
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tillförlitlighet uppnås genom användarvänligheten på hemsidan, vilket har blivit en 

huvudutmaning för företag. Chiou (2004) menar på att e-tillförlitlighet har en huvudsaklig 

roll i påverkan på det uppfattade värdet, e-nöjdheten och kundens intention att bli e-lojal. 

 

2.3.3 Uppfattat värde  

Förklarar det totala värdet en konsument känner att denne får av den e-baserade tjänsten 

(Valvi & Fragkos, 2012). Det uppfattade värdet är en faktor som påverkar e-lojaliteten hos 

en kund (Pin & Hsin-Hui, 2003; Chiou, 2004; Xuhui & Jian, 2008). För att öka det 

uppfattade värdet bör företaget förbättra servicekvaliteten för att få en bättre känslomässig 

upplevelse, optimera hemsidans köpprocess för att förhindra att konsumenten behöver 

lägga onödig tid på detta samt förbättra säkerheten, integriteten och sekretessen kring köpet 

(Xuhui & Jian, 2008). 

 

2.3.4 Bekvämlighetsmotivation  

Bekvämlighetsmotivation visar på hur konsumenten värderar bekvämlighet som 

motivation till köp (Valvi & Fragkos, 2012). Anderson och Srinivasan (2003) menar på att 

bekvämlighetsaspekten är svår att styra, men är en variabel som är viktig i huruvida e-

lojalitet skapas eller ej. Bekvämlighetsmotivation har en stark påverkan på e-nöjdhet 

(Christodoulides & Michaelidou, 2011). Christodoulides och Michaelidou (2011) skriver i 

sin studie att konsumenter som är motiverade av bekvämlighet är mer benägna att bli nöjda 

med specifika e-handlare som erbjuder en bekväm köpupplevelse.  

 

2.4 Kapitelsammanfattning 
De fyra faktorerna som påverkas efter köp bestäms av strategierna före köp: 

inlåsningsstrategier (Verona och Prandelli, 2002), relationella faktorer, obligatoriska 

faktorer (Harrison et al. 2012), faktorer kopplade till personligheten (Bloemer & 

Odekerken-Schröder, 2007; Odekerken-Schröder, De Wulf & Schumacher, 2003; 

Vasquez-Carrasco & Foxall, 2006) och förflyttningskostnader), lojalitetsprogram samt 

prisaspekten (Valvi & Fragkos, 2012). Även servicekvaliteten och konsumentens 

köpupplevelse är det som påverkar konsumenten under köp och är viktiga faktorer i 

skapande av e-lojalitet. 
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Teorikapitlet har sammanställts i en tabell nedan. Den illustrerar köpprocessens tre steg för 

skapandet av e-lojalitet. Längst till vänster (steg 1) i tabellen presenteras definition till de 

strategier (steg 2) som företag kan använda sig av före köp. I följande steg (steg 3) 

presenteras de begrepp som påverkar under köp, vilka är hemsidans servicekvalitet och 

konsumentens köpupplevelse. Servicekvaliteten och köpupplevelsen är inte strategier som 

företag kan använda sig av, men ligger ändå till grund för om e-lojalitet skapas (Valvi & 

Fragkos, 2012). Nästa steg (steg 4) visar vilken faktor som blir påverkad av den föregående 

strategin. Sist till höger (steg 5) summeras det upp i e-lojalitet. 
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Tabell 1. Litteraturstudie, kapitelsammanfattning 
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3. Metod 
I metodkapitlet motiveras val av metod och tillvägagångssätt samt beskrivs hur 

insamlandet av empiri har skett och hur datan har analyserats och presenterats. Därefter 

redogörs för vilka kvalitetskriterier som undersökningen bedöms efter samt hur författarna 

förhåller sig till dessa i studien. 

 

3.1 Val av metod 
3.1.1 Abduktiv forskning 

De två vanligaste tillvägagångssätten i forskning är deduktivt och induktivt. Denna studie 

berör en blandning av dessa två begrepp vilket vanligtvis kallas abduktiv forskning 

(Alvesson & Sköldberg, 2000). 

 

Ett induktivt tillvägagångsätt i forskning handlar om att skapa teori utifrån insamlad data, 

vilket ofta inte går att generalisera (Bryman & Bell, 2011; Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). Tillvägagångsättet kan enkelt klargöras som att forskaren skapar ny eller förbättrar 

befintlig teori, då generella slutsatser dras utifrån studiens insamlade data och skapar 

således teori (Ghauri & Grönhaug, 2005; Bryman & Bell, 2011). Precis som deduktivt 

tillvägagångsätt, där teorier testas gentemot hypoteser och drag av induktion uppvisas, så 

uppvisar även ett induktivt tillvägagångssätt inslag av deduktion (Bryman & Bell, 2011). 

 

En risk med att använda induktivt tillvägagångsätt är att forskningen tenderar att inte 

resultera i ny eller förbättrad teori (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Däremot menar 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) att induktivt tillvägagångsätt är något positivt, då 

forskarna har möjlighet att tillåta ändringar under forskningens gång, för att göra den mer 

relevant. Ett induktivt tillvägagångsätt visar på att forskaren varit delaktig i studien samt att 

det ger en närmare förståelse av forskningsämnet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

När forskaren genomfört reflektion över insamlad data, kan forskaren behöva eller vilja 

fortsätta samla in mer data. Studiens resultat behöver inte komma att resultera i en teori, då 

induktivt tillvägagångsätt enligt vissa forskare snarare resulterar i mer empiriska 

generaliseringar än teori (Bryman & Bell, 2011). 
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Deduktiv forskning är det vanligaste tillvägagångssättet för att undersöka förhållandet 

mellan teori och data (Bryman och Bell, 2011). Den deduktiva strategin innebär att 

forskarna drar slutsatser genom logiska resonemang (Ghauri och Grönhaug, 2005). Första 

steget är att utreda befintlig litteratur och utifrån det finna en hypotes baserad på redan 

existerande teori (Bryman och Bell, 2011). Hypotesen måste uttryckas i operativa termer 

vilket innebär att den behöver redogöra för hur begrepp och variabler skall mätas innan de 

testas empiriskt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Deduktivt tillvägagångssätt är 

vanligare i kvantitativa studier än kvalitativa studier, men det betyder inte att det enbart 

används för kvantitativa studier (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) menar på att den ena forskningsstrategin inte 

behöver utesluta den andra. Det är fullt möjligt att kombinera induktiv och deduktiv 

forskning vilket då brukar benämnas som abduktiv forskning. Detta är ett tillvägagångssätt 

som rekommenderas i de fallen då mönster och djupare strukturer eftersöks i studien 

(Alvesson & Sköldberg, 2000). 

 

Denna studie är en kombination av både induktiv och deduktiv forskning och har därmed 

tillämpat ett abduktivt tillvägagångssätt. Detta grundar sig på att studien dels bygger på 

redan befintlig teori och utifrån den teorin är en operationalisering utformad, vilket är ett 

deduktivt tillvägagångssätt (Bryman and Bell, 2011; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Samtidigt har studien som syfte att skapa djupare förståelse inom ett relativt outforskat 

område. Den har inte för avsikt att generalisera, vilket går i linje med induktivt 

tillvägagångssätt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Däremot kan resultatet av studien 

användas som underlag till vidare forskning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

3.1.2 Kvalitativ forskning 

Kvalitativa metoder innebär att forskaren utgår från ett tolkande och subjektivt arbetssätt, 

vilket innebär fördjupad analys av ostrukturerad data. Metoden lämpar sig för öppna och 

ostrukturerade svar och kan innebära användandet av fokusgrupper, enkäter eller intervjuer 

(Thurén, 2007). Då denna studie använde sig av ett utforskande syfte (se kap. 3.2) anses 

det av Bryman och Bell (2011) att kvalitativ forskning är att föredra. Kvalitativ forskning 
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är ett tillvägagångssätt med fokus på ord snarare än kvantifiering av siffror. Analysering 

baseras på ostrukturerad, eller lågt strukturerad data, och är därmed mindre styrd av regler 

och koder än kvantitativ forskning (Bryman & Bell, 2011). 

 

Kvalitativ forskning tenderar att beröra mer subjektiva ämnen än kvantitativ forskning som 

är mer objektivt. Via kvalitativa metoder vill forskaren få en fördjupad förståelse för 

attityder och idéer som ligger till grund för handlingar en individ gör i olika sociala 

situationer (Bryman & Bell, 2011). I kvantitativ forskning vill istället forskaren bearbeta 

och analysera strukturerad data som sedan kan kvantifieras i kategorier eller presenteras i 

siffror (Bryman & Bell, 2011), vilket inte lämpade sig för denna studie. Detta mynnande ut 

i att valet föll på ett kvalitativt tillvägagångssätt. 

 

Kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att den är svår att generalisera då den ofta 

berör en liten del av ett brett forskningsfält. Däremot kan den ge upphov till hypoteser vars 

generella giltighet kan prövas av andra forskare genom ytterligare studier. Kvantitativa 

forskare menar även på att kvalitativa studier tenderar att inte vara tillräckligt slumpartade 

och kontrollerade för att kunna bevisa den faktiska verkligheten kopplat till ett ämne 

(Thurén, 2007). 

 

Valet att använda sig av ett kvalitativt tillvägagångssätt baserades även på att försöka få 

fram information eller åsikter som inte har kommit fram i tidigare forskning. Detta är något 

som Bryman och Bell (2011) lyfter som en av fördelarna med metoden. En kvantitativ och 

strukturerad undersökning kräver att författarna har stor eller all kännedom om det som 

respondenterna skall svara på (Bryman & Bell, 2011). Då författarna ville få fram mer 

information om vilka strategier som påverkar en konsument före ett köp eller återköp 

ansågs det inte att all information fanns tillgänglig för att kunna genomföra en kvantitativ 

undersökning. 

 

3.2 Forskningsdesign 
Forskningsdesign är en slags generell plan för att kunna relatera en studies forskningsfråga 

till relevant praktisk empiriskt datainsamlande (Bryman & Bell, 2011; Saunders, Lewis & 
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Thornhill, 2009). Tanken är att designen skall fungera som ett slags ramverk eller plan för 

datainsamlandet och på så vis upprätthålla ett konsekvent arbetssätt för forskarna (Ghauri 

& Grönhaug, 2005). Forskningsdesignen har även för avsikt att redogöra för om studien är 

utforskande, beskrivande eller kausal. Typen och kvaliteten av empirisk forskning bygger 

till stor del på den underliggande designen som valts för studien och utgör därmed en 

viktig byggsten (Ghauri & Grönhaug, 2005; Bryman & Bell, 2011). 

 

Till denna studie har en utforskande design valts då det sammankopplas med ett kvalitativt 

tillvägagångssätt (Shukla, 2008) samt när forskningsproblematiken inte är definierad i ett 

tidigt skede (Ghauri and Grönhaug, 2005), vilket är fallet för denna studien. Utforskande 

forskningsdesign tillåter ett flexiblare tillvägagångssätt än ett kausalt eller beskrivande 

vilket gör att tillvägagångssättet därmed lämpar sig för studier med otydlig problematik 

(Ghauri and Grönhaug, 2005). Däremot kan detta tendera att forskarna kan behöva ändra 

forskningsriktningen till följd av nya uppgifter och nya insikter inom forskningsområdet 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009), vilket även har varit fallet för denna studie. 

 

3.2.1 Tvärsnittsdesign 

Tvärsnittsdesign innebär insamling av data om fler än ett fall men vid en och samma 

tidpunkt med syfte att samla in en helhet av kvantitativa och/eller kvalitativa uppgifter 

(Ghauri & Grönhaug, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Forskarna eftersöker 

flertalet variabler för att kunna upptäcka associationer eller mönster bland svaren. I en 

tvärsnittsdesign intresserar sig forskaren för variationer eftersom flera fall undersöks 

samtidigt. Fallen i sin tur kan baseras på exempelvis människor, organisation eller 

nationaliteter (Bryman & Bell, 2011). Från forskarens perspektiv krävs det att han eller hon 

är konsekvent, strukturerad och systematisk i sitt arbetssätt för att undersökningen ska bli 

konsekvent och i slutändan upptäcka mönster i den insamlade datan (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). Det sker aldrig någon slags rangordning av datan utan det är relationen 

mellan två eller fler variabler som är av intresse för forskarna (Bryman & Bell, 2011). 

Ifall forskaren upptäcker en relation mellan två variabler går det inte att säga att det 

betecknar ett kausalt samband likt upptäckter i en experimentell design, då 

förutsättningarna är annorlunda. Detta innebär inte att det inte går att dra slutsatser av en 
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relation mellan två variabler, men att det kan vara svårt. Detta innebär att en undersökning 

som använder sig av tvärsnittsdesign kan sakna en god överensstämmelse mellan 

forskarens observationer och de teorier som denne utvecklar (Bryman & Bell, 2011; 

Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det existerar ingen kontrollgrupp av datan och 

insamlandet sker inte heller helt slumpmässigt (Ghauri & Grönhaug, 2005). 

 

Då syftet med studien inte avsåg att undersöka någon typ av förändring över tid hos 

konsumenterna, var tvärsnittsdesign den forskningsdesign som lämpade sig bäst (Ghauri & 

Grönhaug, 2005; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Den lämpade sig även i det 

avseende att författarna var ute efter att upptäcka eventuella mönster. 

 

3.3 Forskningsmetod  
3.3.1 Fokusgrupp 

En fokusgrupp syftar till att i grupp öppet föra diskussion kring frågor om valt ämne 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) med hjälp av en så kallad moderator vilken fungerar 

som en person med avsikt att neutralt leda diskussionen framåt (Esaiasson et al., 2007). Det 

i sin tur leder till värdefull data för forskarna som sedan sammanställs till en analys 

(Kitzinger, 1995). Deltagarna i studiens fokusgrupper var sedan tidigare både bekanta och 

icke bekanta med varandra. Smith (1972) anser att respondenterna inte bör känna varandra 

sedan tidigare för att uppnå ett opartiskt deltagande. Därför försökte forskarna välja 

respondenter okända för varandra i största möjliga utsträckning. Då tidsramen var stram 

var detta dock inte möjligt fullt ut. Vidare anser Smith (1973) att samtliga respondenter 

skall vara anonyma, vilket garanterades för studiens inbjudna respondenter. 

 

Till studiens fokusgrupper bjöds 33 personer in som passade de utformade urvalskriterierna 

(se kap. 3.3.3). Kvällen innan hade 15 personer tackat ja vilket slutligen blev det totala 

deltagarantalet. Fördelningen i fokusgrupperna blev såldes sju (7) respektive åtta (8) 

deltagare, något som Fern (1982) samt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) anser vara 

inom ramarna för accepterad gruppstorlek. Enligt Powell och Single (1996) och Saunders, 

Lewis och Thornhill (2009) pågår vanligtvis fokusgrupper mellan 90 och 120 minuter. 

Studiens fokusgrupper avslutades efter 40 respektive 60 minuter, då diskussionen 
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avstannande bland respondenterna samt att samtliga frågor hade ställts. Samma forskare 

förespråkar att sådana möten skall hållas på neutrala platser (Powell & Single, 1996; 

Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Därför valdes två rymliga och avskalade grupprum i 

biblioteksmiljö till studiens fokusgrupper. 

 

Fokusgrupp valdes som metod då det anses vara ett tids- och kostnadseffektivt verktyg som 

syftar till att ge dynamik i frågeställningen i förhållande till djupintervjuer eller enkäter 

(Kitzinger, 1995), samtidigt som frågorna diskuteras i grupp och därmed involverar 

resonemang, tankar och åsikter på djupare nivå. (Kitzinger, 1995). Esaiasson et al (2007) 

menar på att metoden generellt sett berör färre ämnen jämfört med enskilda intervjuer, 

vilket var av stor vikt för studien, samt att fokusgrupp lämpar sig till en kvalitativ 

forskning (Thurén, 2007). 

     

Eftersom svaren på frågorna inte formas av angivna påståenden leder det till en mer öppen 

diskussion bland respondenterna (Kitzinger, 1995). Detta krävdes för att möta ämnets 

problematik och studiens utforskande syfte (Ghauri and Grönhaug, 2005). En positiv 

aspekt med att föra en diskussion i grupp är att den tillåter tänkande ur ett grupperspektiv. 

Däremot är nackdelen att de individuella åsikterna kan hämmas (Kitzinger, 1995; Fern, 

1982). 

     

Generella problem med en fokusgrupp kan till exempel vara att beröra känsliga ämnen och 

blanda olika kulturer (Kitzinger, 1995). Ämnet för studien ansågs av författarna inte vara 

känsligt eller vara styrt av kulturer. Att föra en diskussion kring ett känsligt ämne kan lätt 

urarta och leda till att alltför starka känslor involveras i diskussionen. Liknande 

problematik kan uppstå vid korsande av olika kulturer då starka avsikter kan leda till 

svårigheter att upprätthålla den givna frågeställningen (Grudens-Schuck, Allen, & Larson, 

2004; Kitzinger, 1995). 

 

3.3.2 Operationalisering 

Operationalisering är en avgörande process i forskningen som gör det möjligt att visa hur 

studiens teori kommer användas genom empiriska frågor (Bryman & Bell, 2011; Holme & 
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Solvang, 1997). Om begreppen och teorierna inte definieras, är det inte möjligt att relatera 

dessa till insamlad data som skall analyseras (Ghauri & Grönhaug, 2005). Enligt Holme 

och Solvang (1997) krävs det fyra moment i operationaliseringen; (1) teoretiska insikter, 

(2) förutse potentiella variabler, (3) motivering till frågor samt (4) utvecklande av 

empiriska frågor. All information kombineras sedan ihop till det empiriska kapitlet. 

Sammanfattningsvis så innebär operationaliseringsprocessen att begreppen omvandlas till 

mätbara begrepp så att datainsamlingen kan ta vid samt att all data blir relevant till studien 

(Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

Till denna studiens operationalisering presenteras samtliga teorier samt vilken del av 

teorierna som berörs. En enklare definition av teorin presenteras tillsammans med 

förklaring om varför den är relevant för studien. Utifrån det konstruerades frågor till 

fokusgrupperna som sedan användes vid insamlandet av empirisk data. 
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Tabell 2. Operationalisering
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3.3.3.1 Intervjuguide 

För att upprätthålla ett enhetligt tillvägagångssätt vid de två fokusgrupperna konstruerades 

en intervjuguide som bägge moderatorerna använde. Se tabellen nedan. 

 

Tabell 3. Intervjuguide 

Intervjusteg Målsättning Fråga 

Öppning Presentation av 
ämnet, studiens 
syfte och 
deltagarna 

 

Introduktionsf
rågor 

Se deltagarnas 
kunskap och 
reaktionen kring 
studiens ämne. 

Kan en konsument vara e-lojal? 
 
Vad är e-lojalitet för Er? 
 
Varför är Ni e-lojala? 

Nyckelfrågor 
(från 

operationalise
ring, kap. 

3.3.2) 

 Hur påverkas e-lojaliteten om e-handlaren anstränger sig och uppmanar 
till en relation? 
 
Finns det tillfällen då Ni på grund av sociala faktorer, som t.ex. påverkan 
av vänner, gjort ett val av inköp? Varför? 
 
Vilken sorts kontakt tar företaget med Er? 
 
Vad för sorts kontakt har Ni med företaget? 
 
Hur uppfattas en utebliven ansträngning från företaget? 
  
Hur kan en för stor eller felaktig ansträngning påverka? 
 
I vilka fall och varför kan priset påverka ett köpbeslut? 
 
Har Ni någon gång erfarit att ett företag "låst in" Er i ett köp? Hur har 
detta påverkat Er? 
 
Kan bekvämlighet leda till att Ni som konsumenter fortsätter att använda 
sig av samma aktör vid framtida köp? Varför? 
 
Hur påverkar hemsidans uppbyggnad Ert köpbeteende? 
 
Har Ni någon gång konsumerat pga. skuldkänslor eller för en känsla av 
plikt? 

Avslutande 
fråga 

Generella åsikter Är det något Ni tycker att vi borde tagit upp men som vi inte gjorde? 

Avslut Avtacka 
respondenter 
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3.3.3 Urval 

I det flesta fall är det omöjligt att använda sig av en hel population, den grupp av fenomen 

som undersökningen vill uttala sig om inom det valda ämnet (Esaiasson et al., 2007). Det 

är både dyrt och tidskrävande vilket gör att forskaren behöver använda sig av ett urval 

(Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Urval innebär att forskare väljer att studera en 

mindre del av en hel population vid insamlande av information till en studie (Kothari, 

2004). Den del av population som bestäms för urvalet kan vara baserat på exempelvis 

nationalitet, skola, företag eller stad (Bryman & Bell, 2011). För att kunna replikera 

studien, att upprepa studien vid ett senare tillfälle, är det viktigt att forskarna tydligt 

specificerar hur urvalet gick till vid studiens genomförande (Holme & Solvang, 1997).  

 

Det finns olika typer av urvalsstrategier vilka ämnar sig för olika forskningsfält och 

frågeställningar. Två vanliga strategier är bekvämlighetsurval (convenience sampling) och 

eget urval (self-selection sampling) (Bryman & Bell 2011). För denna studie baserades 

urvalet av respondenter på en kombination av båda strategierna. Författarna använde sig av 

ett bekvämlighetsurval, men för att öka trovärdigheten på studien gjordes det parallellt ett 

eget urval av respondenter då de valdes ut från relevanta grupperingar och forum på 

internet. 

 

Bekvämlighetsurval är ett av de minst tidskrävande strategierna och lämpar sig därför vid 

tillfällen då tiden är knapp (Bryman & Bell, 2011). Det är en form av icke-

sannolikhetsurval, vilket innebär att det inte går att veta hur stor sannolikheten är för att 

någon specifik, eller några specifika, respondenter blir utvalda. Forskare ställer sig ibland 

ifrågasättande till strategin då den kan anses vara svag vid generalisering (Bryman & Bell, 

2011) och att urvalet därmed löper stor risk att inte vara representativt för populationen 

som är avsedd att undersökas (Esaiasson et al., 2007). Samtidigt menar forskare att 

strategin är lämplig att använda i de avseendena då studien är ämnad att vara en 

“språngbräda” för framtida forskning snarare än ett definitivt resultat inom forskningsfältet 

(Bryman & Bell 2011). 
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Eget urval baseras på att forskaren aktivt utannonserar att respondenter eftersöks till en 

undersökning. Till skillnad från bekvämlighetsurval, där forskaren tar de respondenterna 

som är närmast till hands, tas istället respondenter från diskussionsforum eller andra 

miljöer där relevanta deltagare tordes befinna sig, för att därefter uppmanas att delta i 

undersökningen. Eget urval är, precis som bekvämlighetsurval, ett icke-sannolikhetsurval 

där sannolikheten för att en specifik respondent deltar blir låg (Bryman & Bell, 2011; 

Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

För att få fram relevant och djupgående information var det viktigt att urvalet bestod av 

personer med inblick och erfarenheter om hur köpprocessen går till inom e-handeln. 

Studiens urval baserades på en kombination av både bekvämlighetsurval och eget urval. 

För att återkoppla till studiens utforskande syfte valdes följande urvalskriterier: 

 

• Respondenten skall vid upprepade tillfällen ha handlat varor eller tjänster på internet 

och därmed känna till köpprocessen som är kopplad till en e-handlare. Detta för att 

kunna samla data kring den generella interaktionen som sker vid ett köp på internet. 

 

• Respondenten skall anse sig vara e-lojal mot minst en e-handlare och därmed varit i 

kontakt med denne vid ett flertal tillfällen. Detta för att kunna samla data kring hur 

denne ser på relationsbyggandet och vilken påverkan företaget haft på konsumenten. 

 

3.4 Kvalitativ dataanalys 
Kvalitativ data består av riklig och väl beskrivande data av processer i olika kontext. Ofta 

är det detaljerad och en stor mängd data som samlas in vilket medför viss problematik. 

Risken för att vissa budskap misstolkas alternativt sätts i fel relation är hög då språk och 

tolkningar är något det finns individuella uppfattningar kring (Miles & Huberman, 1984; 

Chenail, 2012). Det är vanligt att överflödig data (data overload) förekommer och vilket i 

sin tur innebär att forskarna får svårt att analysera den insamlade datan. Eftersom kvalitativ 

data är så pass detaljerad, och ofta inriktad på ett smalt forskningsfält, blir det även svårt 

att generalisera och replikera studien (Miles & Huberman, 1984). Det existerar tydliga 

riktlinjer för hur kvalitativ data skall samlas in, men forskare hävdar att det saknas för 



 29 

analysprocessen och tenderar därför att ofta bli subjektivt vinklad (Miles & Huberman, 

1984; Chenail, 2012). Kvalitativ data är alltså beroende av tydliga riktlinjer för hur den 

skall analyseras för att upprätthålla en rättvis och kvalitativ bild av studien (Miles & 

Huberman, 1984). 

 

Det är vanligt att forskare tar fram eller använder sig av befintliga konceptuella ramverk 

för att upprätthålla en enhetlig analys av data. Det kan vara i form av text eller grafik, även 

om grafik är att föredra då det på ett enkelt och tydligt vis illustrerar hur datan skall tolkas 

och analyseras. Ramverken består av nyckelfaktorer och variabler samt en redogörelse för 

relationen dem emellan (Miles & Huberman, 1984). Miles and Huberman (1984) beskriver 

kvalitativ data i form av en figur som består av en analys med tre “flöden” av aktiviteter (se 

figur nedan). 

 

 
 

Figur 1. Komponenter av en kvalitativ dataanalys. Konstruerad från Miles & Huberman 

(1984, sid. 23) 

 

(1) Första steget är datareduktion (data reduction) vilket syftar till att förbereda och 

organisera data så att den blir hanterbar. Vanligtvis reduceras datan och placeras därefter in 

i olika teman, vilket är en del av kodningsprocessen (Creswell, 2007). I datareduktion 

inkluderas processen att välja ut, fokusera, simplifiera, abstraktera och transformera datan 

så att en slutgiltig slutsats kan dras. Processen är egentligen en ständigt pågående process 
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genom hela studien och innefattas inte bara i själva dataanalysen (Miles & Huberman, 

1984). 

 

Det (2) andra steget är datavisning (data display) vilket innebär att datan organiseras och 

sammanställs och i sin tur går att överföra till handlingar. Datavisning handlar om att 

presentera och visualisera data vilket kan ske genom både text och grafik. Vanligtvis 

används grafik då det på ett tydligt och pedagogiskt vis kan illustrera datan i form av 

grafer, tabeller eller statistik (Miles & Huberman, 1984). 

 

Det (3) sista steget är att verifiera och dra slutsatser (conclusions: drawing/verifying) av 

datan för att därmed bestämma vad saker och ting faktiskt betyder. Som helhet innebär det 

att identifiera mönster, regelbundenheter, och möjliga förklaringar (Miles & Huberman, 

1984; Yin, 2012). 

 

För att underlätta analysprocessen är det viktigt att moderatorn för fokusgrupperna är 

konsekvent och enhetlig i sitt framförande av frågeställningar och utelämnar egna åsikter 

samt vinklade frågor (Kitzinger, 1995; Fern, 1982). Om empirin visar sig vara för vinklad 

eller inkonsekvent vid de olika datainsamlingstillfällena kan det orsaka att datan blir svår 

att analysera. Eftersom Gray (2009) menar att det inte finns några tydliga regler för vilket 

tillvägagångssätt som är bäst lämpat för kvalitativ dataanalys, valde författarna att fokusera 

på modellen illustrerad ovan (se figur 1). För att på ett enhetligt vis tolka och visualisera 

den insamlade datan krävs det att tydliga riktlinjer används för analysen och att dessa följs 

enhetligt genom hela processen. Det är också viktigt att forskarna är konsekventa och 

förhåller sig till de teman som ligger till grund för uppsatsen (Miles & Huberman, 1984). 

Eftersom forskningsfrågan lyfter frågan om e-lojalitetens påverkan av företags strategier 

kommer analysen att förhålla sig enligt strukturen i kapitel 2.1. 

 

3.5 Kvalitetskriterier 
Reliabilitet och validitet handlar om att få en bild av kvaliteten på en undersökning 

(Bryman & Bell, 2011). Reliabilitet mäter hur pass stabila och tillförlitliga 

mätinstrumenten i undersökningen är och validitet svarar på om undersökningen faktiskt 
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mäter vad som är avsett att mäta (Bryman & Bell, 2011; Esaiasson et al., 2007). Begreppen 

skiljer sig åt i kvalitativ och kvantitativ forskning och det förekommer diskussioner om hur 

pass relevanta de är för kvalitativa undersökningar. Validitet rör till exempel till viss del 

vid mätning vilket inte är av högt intresse för kvalitativa forskare. Därför har begreppen 

reliabilitet och validitet anpassats till kvalitativ forskning genom att lägga mindre vikt vid 

frågor som avser mätning, utan att förändra den grundläggande betydelsen (Bryman & 

Bell, 2011). 

 

3.5.1 Validitet 

Den interna validiteten förklarar kopplingen mellan den data som samlas in och de 

teoretiska modeller som utvecklas (Bryman & Bell, 2011) och kan också kallas 

begreppsvaliditet (Esaiasson et al., 2007). Denna ses ofta som en styrka i kvalitativa 

undersökningar tack vare undersökningens större delaktighet (Bryman & Bell, 2011). 

Problem med validitet uppstår när mer komplicerade begrepp skall mätas och 

operationaliseras, då det blir svårare allt svårare att samla in den data som är tänkt att 

analyseras (Esaiasson et al., 2007). Intern validitet kan också beskrivas som tillförlitlighet. 

Det uppnås genom att det säkerställts att forskningen har bedrivits enligt de regler som 

finns och att det utförs en respondentvalidering där undersökta personerna får ta del av 

resultatet och bekräfta dess riktighet (Bryman & Bell, 2011).  

 

Extern validitet gäller undersökningens generaliserbarhet och tillämpbarhet i andra sociala 

miljöer (Bryman & Bell, 2011; Esaiasson et al., 2007). I kvalitativa undersökningar utgör 

detta ett problem då de ofta använder sig av ett begränsat urval samt fallstudier. Kritiker 

menar att om urvalet är för begränsat går inte resultaten att generaliseras till andra miljöer 

samt att ett fall inte kan vara representativt för samtliga andra fall (Bryman & Bell, 2011). 

Alternativt kan detta kallas för överförbarhet och är något som kan uppnås genom 

detaljerade beskrivningar i empirin som står till grund för andra personer där de kan avgöra 

hur pass överförbara resultaten är till andra miljöer (Esaiasson et al., 2007). Det är inte 

statistiska kriterier som kvalitativa undersökningars generaliserbarhet lutar sig emot, utan 

ett teoretiskt tänkande. Därför generaliseras istället resultaten från kvalitativa 
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undersökningar istället till teori och inte till den population som urvalet valdes ifrån 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

För att öka den interna validiteten behöver forskare säkerställa att de mäter vad som avses 

att mäta (Bryman & Bell, 2011). Därför genomfördes först en litteraturstudie av nuvarande 

forskning om skapandet av e-lojalitet. Detta gjordes för att skapa en förförståelse om ämnet 

och för att kunna utforma relevanta frågor till fokusgrupperna. Efter att undersökningen 

hade genomförts reviderades den teoretiska grunden och icke nödvändig text togs bort. 

Sedan kodades den insamlade datan och grupperades efter vilka mönster som hittades. 

Därefter analyserades materialet för att se hur den insamlade datan relaterades till de 

teoretiska begreppen.  

 

Ett alltför begränsat urval gör enligt Bryman och Bell (2011) att studien inte går att 

generalisera till andra sociala miljöer. För att öka den externa validiteten genomfördes 

därför två fokusgrupper.  Detta ökade antalet respondenter och skapade två olika tillfällen 

för att generera åsikter. Den insamlade datan beskrevs också så detaljerat som möjligt i 

studiens empirikapitel. Detta gjordes för att tillgodose läsare av denna studie med 

tillräckligt material för att kunna avgöra om det skulle vara möjligt att överföra resultaten 

till andra sociala miljöer (Esaiasson et al., 2007). 

 

3.5.2 Reliabilitet 

Den interna reliabiliteten rör sig om risken om hur pass påverkad undersökningen är av 

forskares subjektiva bedömningar och hur flera forskare kommer överens om hur 

tolkningar av data skall göras. Respondenterna svar kommer att påverkas av forskarens 

egenskaper samt tolkas utefter forskarens egna subjektiva bedömningar och sympatier. 

Detta gör att kvalitativa undersökningar blir mer eller mindre omöjliga att replikera 

(Bryman & Bell, 2011). Faktorer som oordning i datainsamlingen och databearbetningen 

samt brist på slumpmässighet i urvalet kan leda till bristande intern reliabilitet (Esaiasson 

et al., 2007). Intern reliabilitet kan också ses som pålitlighet, som uppnås genom att alla 

delar i forskningsprocessen presenteras med en fullständig redogörelse. Detta styrks sedan 
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genom att kollegor eller sakkunniga granskar kvaliteten på procedurerna och hur de har 

använts (Bryman & Bell, 2011).  

 

Extern reliabilitet gäller huruvida urvalet är representativt och resultatet skulle bli 

detsamma om undersökningen gjordes två gånger efter varandra (Bryman & Bell, 2011; 

Esaiasson et al., 2007). Detta är inom kvalitativ forskning ett problematiskt kriterium då en 

replikering är mycket svår att göra på en kvalitativ undersökning. Detta beror bland annat 

på att undersökningen är ostrukturerad och att forskaren dessutom som person sätter sin 

personliga prägel genom sin egen uppfinningsrikedom (Bryman & Bell, 2011). Det går 

dock att kringgå problemet genom att antingen dela upp intervjupersoner i två grupper eller 

om tiden som passerar mellan tillfällena inte spelar någon roll för undersökningen 

(Esaiasson et al., 2007). Forskaren är själv det viktigaste redskapet och det är denne som 

väljer vad som får fokus och registreras vid datainsamlingen. Att forskaren beskriver att 

den varit så objektiv som möjligt och inte medvetet låtit subjektiva värderingar styra 

undersökningen avgör i vilken utsträckning den som granskar arbetet kan styrka och 

konfirmera resultaten (Bryman & Bell, 2011). 

 

De subjektiva bedömningar som görs på insamlad data innebär ett problem för den interna 

reliabiliteten (Bryman & Bell, 2011). För att begränsa denna negativa faktor har därför 

forskarna i största möjliga grad undvikit att arbeta med studien på skilda håll. Varje 

tolkning och slutsats diskuterades till dess att det uppstod enighet i frågan. Då slarv i 

datainsamlingen kan vara ett hot mot den interna reliabiliteten (Esaiasson et al., 2007) 

spelades dessutom fokusgrupperna in. Författarna kunde därmed gå tillbaka och se om de 

hade missat att anteckna något. Pålitligheten i studien förbättrades kontinuerligt genom att 

handledare och respondenter gav respons på studiens genomförande och upplägg, vilket 

innebär en starkare intern reliabilitet (Bryman & Bell, 2011). 

 

På grund av den personliga prägel som respektive respondent sätter på en kvalitativ 

undersökning är det svårt att replikera en sådan studie (Bryman & Bell, 2011). I denna 

studie genomfördes två fokusgrupper i en tvärsnittsdesign vilket enligt Esaiasson et al. 

(2007) menar på kan eliminera hotet mot en låg extern reliabilitet. Forskarna försökte i 
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största möjliga mån vara objektiva vid genomförandet av fokusgrupperna och kodningen 

och analysen av materialet, då det av stor vikt för studiens externa reliabilitet (Bryman & 

Bell, 2011). 

 

3.5.3 Källkritik  

Källor kan definieras och ses som grunden till kunskap och bör därför konsumeras kritiskt. 

Källkritik kan beskrivas som en samling av metoder för att utvärdera samt redogöra 

sanningen och trovärdigheten av en källa (Thurén, 2005). Begreppet har sedan etableringen 

av Internet blivit mer betydelsefullt då tillförandet av information inte granskas i samma 

utsträckning som text i tryckt form (Leth & Thurén, 2000). Thurén (2005) beskriver 

källkritik i fyra olika steg: 

  

1. Auktoritet – Bedöm författarens ”trovärdighet” baserat på vem denne är. Är personen 

känd och har författaren publicerat förut? 

2. Aktualitet – Är källan aktuell eller kan den vara föråldrad i förhållande till teorikapitlet? 

3. Tillförlitlighet – Vilket innehåll har källan och går det att via oberoende källor göra en 

bedömning av dokumentet? 

4. Objektivitet – Inkluderar författaren egna åsikter eller är dokumentet informativt vinklat? 

 

Denna studie förlitar sig på en mängd olika författares resultat gällande skapande av e-

lojalitet, vilket också ger grunden till studien. Detta betyder att studien grundar sig på 

uppgifter som kan tillämpas samt är relevanta för studiens ramar. Författarna har valt att 

förbise det första kriteriet enligt Thurén (2005); Auktoritet. Anledning till detta är då 

författarna anser att en författare till en källa inte nödvändigt behöver vara känd för att 

anses vara tillförlitlig. I övrigt har författarna följt kriterierna för källkritik enligt Thurén 

(2005). 

 

En av källorna i studien kan av somliga komma att ifrågasättas. Källan som det gäller är 

”The influencing mechanism of online perceived value and switching costs on online 

customer loyalty” skriven av Xuhui och Jian (2008) och är publicerad som ett 

konferenspapper. Det har 15 stycken referenser vilket författarna anser vara tillräckligt för 
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att informationen skall vara tillförlitlig. Konferenspapprets publiceringsår (2008) anses 

också av författarna varit tillräckligt aktuellt. Xuhui och Jian (2008) gör dessutom en 

forskning med hypoteser utifrån referenserna. De utgår alltså inte själva från eget tänkande 

och tyckande. I pappret konstrueras egna modeller utifrån de valda hypoteserna som 

följaktligen testas och kommer fram till ett resultat. Deras studie innehåller dessutom 

introduktion, metod och analys, vilket gör att pappret inte endast innehåller diskussion 

kring ämnet. 
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3.6 Kapitelsammanfattning  
Tabell 4. Metod, kapitelsammanfattning 
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4. Empiri  
Följande kapitel redogör för datainsamlingen som skedde med hjälp av två stycken 

fokusgrupper. Kapitlet är uppdelat i två delar; ett för vardera fokusgrupp. Empirin från 

respektive fokusgrupp är vidare indelad utifrån teman som framkommit under de olika 

sessionerna. 

 

4.1 Fokusgrupp 1 
Fokusgrupp 1 bestod av sju (7) stycken respondenter, två (2) kvinnor och fem (5) män. En 

(1) moderator utsågs som placerades på en plats i mitten av respondenterna. Sessionen 

spelades sedan in genom ljudupptagning vilket respondenterna informerades om och 

godkände. Inledningsvis presenterade fokusgruppens moderator sig själv, studiens syfte 

samt kort om fenomenet e-lojalitet. Diskussionen öppnades därefter med frågan vad e-

lojalitet innebar för var och en av respondenterna där definitionen visade sig vara 

varierande. 

 

I diskussionen gällande hur e-lojalitet skapas hos konsumenterna var det blandande åsikter 

om huruvida ett eller flera besök hos en e-handlare skapar e-lojalitet. Åsikterna gick isär 

angående huruvida endast ett besök ledde till e-lojalitet och det gjordes en liknelse med e-

lojalitet och en lojal vän, där ett värdeutbyte måste ske för att kunna kallas lojalitet. 

Sammanfattningsvis var respondenterna inte överens om hur många återbesök eller besök 

som krävdes för att en konsument skall kallas sig e-lojal.   

 

Irritation och missnöje 

Kommunikationen från konsument till företag var något som samtliga respondenter ansåg 

vara negativt laddat i dagsläget. Argumentationen var om den negativa faktorn att behöva 

fylla i formulär på hemsidan och specificera en stor mängd uppgifter för att få hjälp med 

sitt ärende. Åsikter om att många e-baserade företag är från utlandet lyftes även där det 

påpekades att en konsument kan känna obehag att ta kontakt med en engelsktalande 

support. Sammanfattningsvis höll samtliga respondenter med om att kommunikationen 

skall vara smidig och kräva minimal ansträngning från konsumentens sida för att kunna 
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uppmana till e-lojalitet. Ofta skedde den enda kontakten konsumenterna hade med e-

baserade företag vid returer av varor vilket tenderade att leda till känslor i form av stress 

och frustration hos konsumenten. 

 

I den andra kommunikationsriktningen, från företag till konsument, ansågs detta att 

nyhetsbrev och irriterande utskick via e-post var vanligast förekommande. Problematiken 

lyftes med användandet av enkelriktad kommunikation, alltså kommunikation som inte 

leder till dialog, och syftade på vissa fall av nyhetsbrev och reklam i form av e-post-

meddelanden. I diskussionen lyftes två åsikter kring detta, där merparten ansåg att det var 

överhängande irriterande med dessa utskick men såg ändå ett värde i att bli påmind av att 

handla från en specifik e-handlare. I övrigt var respondenterna överens om att 

kommunikation från företag till konsument ofta är irriterande och är något konsumenten 

vill undvika. 

 

Respondenterna hävdade att vi lever i ett extremt konsumtionssamhälle där det är oerhört 

enkelt att byta e-handlare ifall missnöjdhet uppstår. De menade på att företag måste 

leverera på samtliga plan för att konsumenten skulle fortsätta att handla där. Eftersom det 

går snabbt att byta e-handlare kan ett misstag från företagets sida leda till att konsumenten 

byter e-handlare och därmed bryter sin e-lojalitet eller att den försvagas. Det ansågs att det 

krävs en väl genomarbetat helhet mellan samtliga försäljningsstrategier ett företag 

använder sig av för att konsumenten skall fortsätta att vara e-lojal. Avslutningsvis 

påpekades det att företag som lyckas leverera en upplevelse utöver det vanliga tenderar till 

att skapa en god samverkan mellan konsument och e-handlare för att på så vis skapa e-

lojalitet. 

 

Påminnelsestrategi 

För att hålla sig e-lojal mot en e-butik ansåg respondenterna att det krävs att företaget 

använder sig av en påminnelsestrategi av något slag för att e-lojaliteten skall skapas, men 

att de vanligaste strategierna företag använder sig av, exempelvis nyhetsbrev och mejl ofta 

uppfattas som irriterande. Vikten av att företag använder sig av strategier som gör att just 
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deras företag blir det konsumenten tänker först på visade sig vara betydande för att 

konsumenten skall kunna vara e-lojal och syftade på strategier som bygger på påminnelse.  

 

Diskussionen vändes därefter till att ifall inga nyhetsbrev eller utskick skickas ut glöms 

ofta den specifika e-handlaren bort bland alla andra som faktiskt skickar ut något. 

Respondenterna hävdade sammanfattningsvis att någon form av påminnelse krävs, men att 

utskick via e-post inte alltid är att föredra för detta ändamål. 

 

Engagerad och personifierad kommunikation 

E-post var, enligt respondenterna, överhängande den vanligaste kommunikationskanalen. 

Detta ledde in diskussionen till kvalitativa utskick. Respondenterna förespråkade här att 

företag använde sig av andra kommunikationskanaler än e-post. Förslagsvis genom sociala 

medier där det ansågs vara enklare för företaget att nå fram till konsumenten och därmed 

uppmuntra till köp. Det ansågs att sociala medier var ett utmärkt exempel på en bättre 

kommunikationskanal då de tyckte att e-post inte var till för direktreklam. 

 

Opersonlig kommunikation från företag var inget respondenterna uppskattade. Däremot 

fanns det vissa fall då ett personifierat utskick sågs som något positivt. Till exempel att 

särskilda varor lyfts som passar en specifik konsument. Att företaget visar att de har 

ansträngt sig och därmed personifierar kommunikationen ansågs som positivt. Dock gärna 

i rimliga mängder så att konsumenten inte störs eller blir irriterad av kommunikationen. 

 

Unikhet och personlig identifiering 

Vilka butiker respondenterna ansåg sig vara e-lojala till varierade, men baserades främst på 

de fall då företag var unika eller nästan hade monopol på produkter eller tjänster. Att 

produkten var unik och endast fanns att tillgå via en specifik hemsida var tydligt en faktor 

som kunde resultera i e-lojalitet. Exempel som gavs var klädbutiker där vissa e-handlare 

sålde unika plagg. Detta uppmuntrade i sin tur konsumenten till e-lojalitet till just det 

företaget då produkterna eller tjänsterna endast gick att tillgå via en specifik e-handlare. 
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Att känna sig unik och att kunna identifiera sig, för att skilja sig från massan, visade sig 

vara viktigt. Respondenterna menade på att konsumenten exempelvis väljer att följa en viss 

sida på ett socialt nätverk för att kunna identifiera sig med varumärket. Om då denne 

konsument tar emot ett budskap från det företaget är mottagandet enklare eftersom denne 

då uppmuntrat sig själv och företaget till detta. Respondenten ansågs sig alltså vara mer 

mottaglig för budskapet i det fallet då en viss känsla av unikhet uppstår. 

 

Bekvämlighet 

Viss typ av bekvämlighet kopplat till e-lojalitet visade sig också finnas bland 

respondenterna där en diskussion lyftes om att vara lojal mot sin e-bank. Argumentationen 

byggde på att konsumenten baserar sitt nuvarande val av internetbank till ett tidigare val av 

fysisk bank och att det då är smidigt att använda sig av samma. Respondenterna redogjorde 

även för att det var viktigt att e-banken låg i framkant när det kom till teknik och 

kundservice. 

 

Funktion och den virtuella plattformen 

Leveranser och eventuella returer av produkter var tvungna att fungera enkelt och smidigt. 

Hemsidan skulle ge ett professionellt och trovärdigt intryck. Ifall detta inte uppnåddes 

drogs direkt en slutsats om att allt annat kopplat till företaget var negativt. Respondenterna 

syftade då på bland annat leverans och kundservice.  

 

Prisaspekten 

Låga eller korrekt satta priser ansåg respondenterna vara en bidragande faktor till skapande 

av e-lojalitet. Alla var dock inte överens om huruvida priset var avgörande för att bli e-

lojal. Det riktades stark kritik mot att priset skulle vara avgörande då det jämfördes med en 

lojal vän, som inte får betalt för att att förbli lojal. Vidare framkom det att priset som faktor 

kan påverka e-lojalitet positivt hos konsumenten om det gäller en specifik produkt som 

konsumenten är ute efter. 
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4.2 Fokusgrupp 2 
Fokusgrupp 2 bestod av åtta (8) stycken respondenter, fyra (4) kvinnor och fyra (4) män. 

En (1) moderator och en (1) sekreterare utsågs som placerades på en plats i mitten av 

respondenterna. Sessionen spelades sedan in genom ljudupptagning vilket respondenterna 

fick information om och godkände. Inledningsvis presenterade fokusgruppens moderator 

och sekreterare sig själva, studiens syfte samt kort om fenomenet e-lojalitet. Diskussionen 

öppnades därefter med frågan vad e-lojalitet innebar för var och en av respondenterna där 

definitionen visade sig vara varierande. 

 

I diskussionen gällande e-lojalitet och icke-e-lojalitet lyftes det att e-lojalitet inte behöver 

handla om att göra återköp i en viss e-butik och det ansågs att det handlade om mycket mer 

än så. Att som konsument vara starkt engagerad och en typ av ambassadör för e-butiken 

ansågs vara tydlig och stark e-lojalitet. Även att personer är e-lojala till en e-butik om de 

går direkt in på en specifik e-butik istället för att använda sig av diverse sökmotorer för att 

hitta produkten lyftes fram. Det lyftes också att e-lojalitet skapas när konsumenten delar 

med sig av sina personliga uppgifter i form av kortnummer och telefonnummer eftersom 

det då indikerar att konsumenten litar på e-butiken och därmed med stor sannolikhet 

kommer att återkomma. 

 

Påminnelsestrategier 

En av de kommunikationsstrategier som det fokuserades mest på under diskussionen var 

nyhetsbrev via e-post och hur dessa påverkade respondenterna. Somliga respondenter 

föredrog nyhetsbrev från e-butikerna medan andra föredrog enklare påminnelser i form av 

brev. Samtliga var dock överens om att det var en opersonlig kommunikationsstrategi, men 

att det gav god information om nya produkter samt diverse tips. En variant av 

påminnelsestrategi från företaget som diskuterades bland respondenterna var företagens 

återkoppling efter köp. Efter att en viss produkt inhandlats, skickar vissa företag 

påminnelse i form av tack-mejl som inkluderar information om produkter och erbjudandet 

som är kompatibla med produkten som vid ett tidigare skede inhandlats. På denna punkt 

var det blandade åsikter, där det ansågs vara både bra och dåligt. Det ansågs vara dåligt då 
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det bara var en annan variant av reklam och nyhetsbrev, men samtidigt bra med tanke på 

att företaget visar tacksamhet till konsumenten. 

 

Engagerad och personifierad kommunikation 

Kvalitativa utskick var enligt respondenterna att föredra. Detta syftar på e-post eller brev 

som skickades ut till kunder som handlat något inom en viss period. I utskicken fanns 

personifierade tips och förslag baserat på tidigare produkter eller tjänster som inhandlats. 

Respondenterna var överens om att kvalitativa utskick var positivt vilket även påverkade 

deras e-lojalitet mot e-butiken. Även kvalitativa utskick i form av katalog eller bok, som 

var skapat av e-butiken och innehöll sortiment samt annan intressant läsning som 

kopplades ihop med e-butikens produkter, lyftes i diskussionen som något positivt. I 

katalogen kunde konsumenten se klädesplagg och beställa utan att behöva prova. Alla 

respondenter var överens om att e-butiker måste göra något typ av utskick för att 

konsumenten inte skall glömma bort e-butiken samt känna sig åsidosatt. 

 

Åsikterna bland respondenterna kring de fysiska kontra de digitala utskicken var 

blandande. Det förespråkades för båda typerna av utskick och huruvida dessa var 

personliga eller inte. Det poängterades dock bland alla respondenter att det är viktigt att 

kommunikationen är personifierad, då det ger upphov till att e-lojalitet lättare kan skapas. 

Då det i många fall finns ett stort utbud av e-butiker med liknande utbud, går det samtidigt 

lika fort för e-lojalitet att brytas. Ett tillvägagångssätt som diskuterades var när företagen 

skickar ut inbjudningar till kundkvällar och VIP-utförsäljningar. Detta gav konsumenten 

företräde på utvalda produkter till ett bättre pris då det fick denne att känna sig unik. 

Strategin kom att diskuteras rikligt om huruvida det var positivt eller negativt. Det 

framkom bland annat tankar om att konsumenten inte var utvald, utan bara är en del av en 

databas som företagen använder för att försöka få vanliga utskick att verka som 

personifierade. Enligt respondenterna så spelade det stor roll vilket företag det handlade 

om. Om sådana utskick kom från större och mer kända företag fanns det angelägenheter 

hos konsumenten att tro att det kom utifrån företagets databas. 
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Unikhet och personlig identifiering 

Alla respondenter ansåg att det är större chans att vara e-lojal mot en e-butik om denne 

säljer unika eller specifika produkter som inte går, eller inte är lätta, att hitta någon 

annanstans. Frågan sammanfattades i gruppen och pekade på att de mer vardagliga 

produkterna gick att finna på flera olika e-butiker, vilket tenderade till att konsumenter 

skiftar mellan olika butiker och således har lättare för att bryta sin e-lojalitet mot en 

specifik e-butik. 

 

Funktion och den virtuella plattformen 

Att sidan kändes säker att handla från var också en viktig faktor som påverkade 

sannolikheten till att konsumentens e-lojalitet stärktes. Storleken på e-butiken ansågs även 

det vara avgörande för e-lojaliteten. Det diskuterades att mindre e-butiker ofta var bättre på 

att snabbt hjälpa en konsument med service, medan de större e-butikerna var sämre på 

detta men hade fördelarna med att kunna pressa priserna samt inneha ett större utbud. Dock 

var det inte enighet bland respondenterna om vilken storlek på e-butiken som var att 

föredra. Det diskuterades bland annat om huruvida säkerheten fungerande bättre eller 

sämre bland mindre e-butiker i jämförelse med en större e-butiker. Det fanns en 

tveksamhet i gruppen till att handla på mindre e-butiker då de ansåg att säkerheten var 

sämre än hos större e-butiker. Däremot kom det även fram att det har blivit allt säkrare tack 

vare bättre betalningssätt som till exempel betalning genom faktureringsbolag. 

 

Generations- och könsskillnader 

Respondenterna antog att de nu levande äldre generationerna, som inte växt upp med 

internet, troligtvis var mer e-lojala än de yngre generationerna. Yngre tenderar att ha större 

kunskap om internet samt vågar ta risker att testa olika e-butiker. Dock var det delade 

meningar gällande fördelningen mellan kvinnor och mäns e-lojalitet. Diskussionen gick 

kort in på att kvinnliga konsumenter tenderar att vara mer e-lojala mot en specifik e-butik, 

medan manliga konsumenter ansågs vara mindre e-lojala. Respondenterna ansåg dessutom 

att kvinnliga konsumenter inte fokuserar lika mycket på priset som manliga konsumenter 

gör. Manliga konsumenter tenderar därför att handla från e-butiker med lägre eller lägsta 

pris. Enligt respondenterna så tenderade manliga konsumenter att se sitt handlande på e-
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butiker som ett uppdrag. Det är alltså en specifik produkt som eftersöks och uppdraget blir 

således att göra ett köp med så få klick som möjligt. Kvinnliga konsumenter har däremot 

benägenhet att besöka en känd e-butik och väl på plats samla ihop en mängd produkter i 

varukorgen för att sedan välja ut de produkter som skall inhandlas. Det behöver alltså inte 

vara en specifik produkt som eftersöks i dessa fall. 

 

Prisaspekten 

När det diskuterades om huruvida priset var en bidragande faktor till e-lojalitet, så var det 

delade åsikter. Det diskuterades bland annat om det var priset som låg till grund för att 

konsumenten gjorde återbesök hos e-butiken. De rådde delade meningar i diskussionen om 

huruvida e-lojalitet inte kan byggas utifrån priset på en produkt, då det inte skapar någon 

relation. Vidare diskuterades det om e-lojalitet kan sättas på prov om en konsument väljer 

att handla produkten till ett dyrare pris, vilket det också var delade meningar om. 

 

Service 

I ämnet service från företagets sida var det blandande reaktioner från respondenterna. 

Diskussionen innehöll argument om i vilken utsträckning som servicen gjorde avtryck på 

konsumentens e-lojalitet. Det uppkom argumentation om att väntetid för support skall vara 

kort, kunskapen hos personal skall vara hög samt att det måste vara enkelt för konsumenten 

att skicka tillbaka en produkt för att skapa e-lojalitet. Alla respondenter var överens om att 

god service övervägde priset på produkten, då det möjliggjorde en mer personlig relation. 

Dålig service påverkar däremot konsumentens skapande av e-lojalitet negativt. 

 

Relationen 

För att e-lojalitet ska skapas menade respondenterna att alla led i relationen måste fungera 

från det första besöket till det att ett eventuellt återköp skall ske. Då e-butiker har 

begränsade möjligheter att erbjuda fysisk hjälp och kunskap ansåg respondenterna att det 

var av stor vikt för e-butikerna att hela tiden förbättra möjligheten till snabbare och enklare 

service. Samtliga respondenter var även eniga om att e-lojalitet kan skapas om 

konsumenten har en god relation till personerna bakom e-butiken alternativt någon av de 

anställda. Relationen påverkar sannolikheten för återbesök samtidigt som servicen 
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uppfattas som mer positiv. Det ifrågasattes dock huruvida personer kan bygga en relation 

via internet överhuvudtaget då fysisk kontakt uteblir. Vidare diskuterades det angående e-

baserade dejtingsidor som skulle kunna vara ett bevis på att relationer faktiskt kan skapas 

på internet. 

 

4.3 Kapitelsammanfattning  
Kapitelsammanfattningen summerar de teman som de två fokusgrupperna vidrört i 

diskussionerna. Den visar vilka teman som uppkom under båda fokusgrupperna samt vilka 

teman som endast togs upp i en av fokusgrupperna.  

 

Tabell 5. Empiri, kapitelsammanfattning 

Fokusgrupp 1 Fokusgrupp 2 

Irritation och missnöje - 

Påminnelsestrategier Påminnelsestrategier 

Engagerad och personifierad kommunikation Engagerad och personifierad kommunikation 

Unikhet och personlig identifiering Unikhet och personlig identifiering 

Bekvämlighet - 

Funktion och den virtuella plattformen Funktion och den virtuella plattformen 

- Generations- och könsskillnader 

Prisaspekten Prisaspekten 

- Service 

- Funktion 

- Relationen 
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5. Analys 
I detta kapitel presenterar författarna en analys av den insamlade empirin ihopkopplad 

med de teoretiska begreppen. Analysen har strukturerats utifrån de olika strategierna och 

kapitlet avslutas med en sammanfattande illustration av analysen. Syftet med 

analyskapitlet är att besvara studiens forskningsfråga. 

 

Inlåsning 

Respondenterna menar att det är helheten innan, under och efter ett köp som utgör hur e-

lojaliteten till företaget påverkas. I fokusgrupperna framgick det tydligt att det är sällan är 

en enskild faktor som leder konsumenten in i inlåsning. Detta går i linje med Harrisson et 

al. (2012) som menar på att det ofta är en synergi av faktorer som ligger till grund för 

inlåsning. Däremot verkade vissa faktorer ha större betydelse än andra. 

 

Verona och Prandelli (2002) menar på att företag behöver integrera både tillhörighets- och 

inlåsningsstrategier för att positivt påverka e-lojaliteten. Från fokusgrupperna går det att 

urskilja en hög grad av strävan efter unika produkter och tjänster som går att identifiera sig 

med. Detta stärker teorin av Verona och Prandelli (2002) om att konsumenten vill känna 

stark samhörighet med e-butiken eller varumärket. Faktorerna unikhet och tillhörighet 

skapar därför en positiv relation som tenderar att låsa in kunden, vilket även motiverar 

varför respondenterna kopplade e-lojalitet till när konsumenten är starkt engagerad till en 

e-handlare. 

 

Förflyttningskostnader 

Det lyftes i en av fokusgrupperna att tidigare val av fysisk bank gjorde att det var smidigt 

att också använda denna som internetbank. Denna inlåsning av konsumenten till ett 

specifikt varumärke resulterar i att ett eventuellt byte till ett annat varumärke skulle bli 

kostsamt. Denna kostnad skulle ske i form av tid och möjligtvis pengar och kan påverka 

konsumenten negativt, vilket stöds av Zauberman (2003). Denna sorts inlåsning efter köpet 

kan också kopplas till bekvämlighetsmotivation som är direkt kopplat till skapandet av e-

lojalitet. Denna bekvämlighetsmotivation skulle även kunna höja det uppfattade värdet som 
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har ett direkt förhållande till skapandet av e-lojalitet. Detta förhållande höjs enligt 

Fuentes-Blasco et al. (2010) av förflyttningskostnader.  

 

När e-handlare tillhandahåller en unik produkt eller tjänst som ett fåtal, eller inga, andra e-

handlare erbjuder, skapas en sorts förflyttningskostnad. Detta gör att konsumenten blir 

inlåst och behöver komma tillbaka till samma e-handlare för återköp. Det är i enighet med 

Zauberman (2003) som menar på att företag kan utveckla en produkt- eller tjänst som 

spelar roll i vilka framtida investeringar konsumenten gör inom samma bransch eller 

område. Detta uppfattade respondenterna i båda fokusgrupperna som en effektiv strategi 

före köpet som kunde resultera i e-lojalitet.  

 

Emotionella förflyttningsbarriärer 

De utskick som kan ske före köp skulle kunna ha en positiv effekt på e-lojalitet enligt 

respondenterna. Kumar och Shah (2004) visar på i sin studie att kommunikationen 

påminner konsumenterna och visar företagets uppskattning gentemot dem. Att företag 

visade tacksamhet genom utskick uppfattade de som något positivt, även om opersonlig 

information kunde uppfattas som något negativt. Att ha utskick som strategi före köp 

uppfattade respondenterna som viktigt då det kan spela roll för vilket företag som 

konsumenten kommer att tänka på först vid ett köp. Kvalitativa utskick som stimulerade 

konsumenten till återköp och fick konsumenten att känna sig unik var något som 

uppfattades som positivt och kunde skapa e-lojalitet. Har dessutom konsumenten själv 

uppmuntrat till att vara mottagare av utskick genom till exempel sociala medier är denne 

än mer mottaglig för budskapet. Däremot borde denna kommunikation ske i rimliga 

mängder. En överdriven kontakt från ett företag före köp uppfattades som negativt och 

irriterande. 

 

Ifall e-handlaren hjälper konsumenten att fylla formulär, eller har information om 

konsumenten från ett tidigare köp, kan det under köp skapa en emotionell 

förflyttningsbarriär där en konsument drar sig för att bryta sin e-lojalitet. Detta 

tillvägagångsätt anses bekvämt i och med att e-handlaren kan inneha uppgifter från 

konsumenten sedan tidigare. Detta är en av de mjuka fördelarna som Lacey, Suh & 
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Morgan (2007) nämner i sin studie. Att handla av utländska e-handlare var något som 

krävde en extra ansträngning. Det finns en emotionell förflyttningsbarriär i att behöva 

använda ett annat språk för att till exempel fylla i krångligt formulär eller ta kontakt med 

support under köpet. Så även om förflyttningskostnaden är väldigt låg online (Sousa, 2012) 

så kan e-lojalitet skapas genom en sådan emotionell förflyttningsbarriär. 

 

Den relationella faktorn var något respondenterna menade på också kunde skapa e-

lojalitet. Sannolikheten för att konsumenten skulle köpa något av en e-handlare som de 

hade en relation till ansågs vara större. Detta är i enlighet med Harrison et al. (2012) som 

skriver att e-lojalitet kan skapas när det redan finns en stark relation och tillförlitlighet 

mellan parterna. 

 

Kognitiv inlåsning 

Respondenterna lyfte vikten av att hela köpupplevelsen hos e-handlaren behöver vara felfri 

för att e-lojalitet skall kunna skapas för konsumenten. Däribland fanns hemsidan som en 

betydande faktor. Eftersom hemsidan är en stor del av en e-handlares servicekvalitet är det 

viktigt att den är användarvänlig (Shih, 2012; Murray & Häubl, 2007; Johnson, Bellman & 

Lohse, 2003) vilket fokusgrupperna stärkte.  

 

Enligt fokusgruppen har e-handlare begränsade möjligheter att erbjuda fysisk hjälp både 

under och efter köp. Det är viktigt att e-handlaren tillhandahåller en enkel och 

lättnavigerad hemsida där innehåll ändras snarare än design (Johnson, Bellman & Lohse, 

2003). Respondenterna menade att e--butikerna hela tiden måste förbättra möjligheten för 

snabbare och enklare service. Däremot kan radikala förändringar det leda till att e-

lojaliteten påverkas negativt (Murray & Häubl, 2007) då konsumenten kan bli förvirrad 

och därmed måste börja om inlärandet av hemsidan (Johnson, Bellman & Lohse, 2003). 

Om konsumenten har lärt sig hemsidans funktioner skall därför e-handlare vara försiktiga 

med att genomföra förändringar som leder till att konsumenten behöver anpassa sig 

(Johnson, Bellman & Lohse, 2003). Enkel eller obefintlig inlärning är därför att föredra 

och något företag skall sträva mot (Murray & Häubl, 2007) då konsumenten är kräsen och 
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snabbt väljer bort en e-handlare ifall någon del i köpprocessen inte uppfyller konsumentens 

krav.  

 

Obligatoriska faktorer 

Under fokusgrupperna fanns inga direkta tendenser till att konsumenten upplevt känslor 

som plikt eller skuld i samband med ett köp på internet, något som Harrisson et al. (2012) 

lyfter i sin studie. Däremot kan ett logiskt resonemang föras kring kopplingen mellan 

obligatoriska faktorer och relationen. Respondenterna menade på att det är viktigt att 

företagen bygger en stark relation, vilket även Harrisson et al. (2012) menar på, dock med 

betoning på familjära relationer. Det är fördelaktigt ifall e-handlaren skapar eller innehar 

en stark relationell grund med konsumenten för att positivt påverka e-lojaliteten (Harrison 

et al., 2012). Här lyftes fördelen av att e-lojalitet påverkas positivt ifall konsumenten har en 

god relation med, eller kanske till och med känner, e-handlaren eller någon anställd. Detta 

kan antas generera en viss plikt eller skuld hos konsumenten som gör att den känner att den 

bör handla av den person som relationen är stark till. Respondenterna menade på att detta 

påverkar sannolikheten för återbesök samtidigt som servicen uppfattas som mer positiv. 

 

I fokusgruppen lyftes vikten av att bli påmind om en e-handlares närvaro på internet. Detta 

stärks av resonemanget som Harrison et al. (2012) framför om att en långvarig relation är 

att föredra framför en kortvarig. Om konsumenten blir påmind och därmed inte glömmer 

bort e-handlaren kan det därför antas att det är enklare att upprätthålla relationen än ifall 

påminnelsen uteblir. 

 

Faktorer kopplat till personligheten 

Återigen spelar faktorn unikhet in i påverkan på skapandet av konsumenters e-lojalitet. 

Unikhet stärker det Harrison et al. (2012) menar på om att konsumenten kan bli inlåst av 

sina egna personliga behov. 

 

Respondenterna lyfte vikten av att bli påmind. Flertalet forskare (Bloemer & Odekerken-

Schröder, 2007; Odekerken-Schröder, De Wulf & Schumacher, 2003; Vasquez-Carrasco & 

Foxall, 2006) bygger en argumentation om det socialt grundläggande behovet att känna 
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tillhörighet och mångfald. Ifall e-handlare tillämpar påminnelsestrategier i form av 

nyhetsutskick kan detta ses som att företaget uppmanar konsumenten till att göra som 

övriga konsumenter.  

 

Fokusgrupperna lyfte relationella faktorer som något svagt på internet vilket gör det svårt 

att stödja argumentet i studien av Harrison et al. (2012) om att konsumenter är rädda för att 

såra eller konfrontera andra människor. Tvärtom visade fokusgrupperna på att 

konsumenten inte alls drar sig för att visa eventuell frustration och irritation vid ett köp. 

Detta var dock något respondenterna sällan ödslade energi på eftersom kontakt med 

företaget var förknippat med en tekniskt komplicerad process. 

 

Respondenterna i fokusgruppen poängterade tydligt att de gärna återgick till butiker där de 

konsumerat vid tidigare tillfällen vilket även Harrison et al. (2012) styrker genom att 

konsumenten ibland känner ett motstånd mot förändring. 

 

Lojalitetsprogram  

Det framkom under båda fokusgrupperna en diskussion bland respondenterna kring 

företagens användande av konsumentens uppgifter. Det var olika uppfattningar om vad 

som ansågs vara positiva och negativa utskicksstrategier. Respondenterna var överens om 

att kvalitativa och personifierade utskick var mest positivt och därför att föredra. Något 

som Gregurec, Evic och Dubrinic (2011) förespråkar gällande lojalitetsprogram. När det 

gäller Xuhui och Jian (2008) samt Gregurec, Evic och Dubrinic (2011) resonemang om att 

lojalitetsprogram bör fokusera på relationen till konsumenten anser respondenterna att 

opersonliga nyhetsbrev och intetsägande meddelanden inte hjälper relationsbyggandet. 

Dock ansåg respondenterna att någon typ av personifierad påminnelse var att 

rekommendera för att få känslan av att företaget inte ”glömt bort” konsumenten, vilket går 

i enighet med Kumar & Shah (2004) argumentation om att lojalitetsprogram används för 

att e-butiker ska kunna kommunicera ut sin uppskattning till konsumenter. 

 

Det ansågs att stora e-butikers utskick kom från en automatiserad databas, medan mindre 

e-butikers utskick kändes mer ärliga. En variant av påminnelsestrategi som diskuterades 
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under fokusgruppen, var utskick som skedde efter köp för att resultera i återköp. Det var 

dock blandade åsikter om huruvida det var en variant av reklam eller ett faktiskt 

uppskattande från e-butiken sida. Respondenterna menade på att om missnöjdheten blir för 

stark kan det sluta med att konsumenten väljer en annan e-handlare. Reichheld och 

Schefter (2000) och Gregurec, Evic och Dubrinic (2011) argumenterar för 

lojalitetsprogram då strategin syftar till att behålla företagens kunder då det är dyrare att 

generera nya, vilket blir motsägelsefullt med tanke på respondenternas åsikter om e-

butikernas olika typer av utskick. 

  

Demoulin och Zidda (2009) beskriver lojalitetsprogram med två typer av fördelar; hårda 

och mjuka. De mjuka fördelarna syftar till att få konsumenten att känna sig unik i 

jämförelse med andra konsumenter genom emotionella fördelar såsom möjligheten för 

stamkunder att få företräde och personlig kontakt, något som respondenterna ansåg vara 

viktigt för skapandet av e-lojalitet.  Det var dessutom viktigt för respondenterna att få 

någon typ av fördel som konsument. Fördelarna enligt Lacey, Suh & Morgan (2007)  på 

det som kallas de hårda fördelar är olika typer av rabatter, återbäring och presenter som 

konsumenten får ta del av. Det var dessutom av stor vikt för respondenterna att e-butiken 

erbjöd bra och enkel service. Mimouni-Chaabane och Volle (2010) menar på att 

lojalitetsprogram även erbjuder hedoniska fördelar i form av upplevelse för kunden, vilket 

i detta fall är servicen och konsumentens köpupplevelse som erbjuds ut till konsument. 

 

Prisaspekten 

Att som e-handlare ha ett lågt, eller åtminstone ett korrekt, och konkurrenskraftigt pris som 

en strategi före köpet är något som enligt respondenterna kan påverka dem i skapandet av 

e-lojalitet. Ett för högt pris skulle alltså ha en negativ effekt på e-lojalitet då e-handlare 

enligt Christodoulides och Michaelidou (2011) måste ta hänsyn till konsumenters 

möjligheter att snabbt jämföra priser. Däremot var respondenterna i båda fokusgrupperna 

eniga om att ha prisaspekten som ensam strategi före köpet inte påverkade dem nog för att 

skapa e-lojalitet. Det är i linje med Chiou & Pan (2009) och Valvi och West (2013) som 

påpekar vikten för e-handlare att inte bara konkurrera med prisaspekten. De måste också 

förbättra hemsidans servicekvalitet och design för att efter köpet öka e-nöjdheten och e-
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tillförlitligheten. Detta var också uppfattningen hos respondenterna. De menade på att e-

lojalitet kan skapas hos konsumenten före köpet när strategin prisaspekten kompletteras 

under köpet med fokus på hemsidans servicekvalitet. 

 

Om e-lojalitet skulle vara baserad på prisaspekten skulle lojaliteten ses som mycket svag 

och lätt att påverka. Det fanns delade åsikter huruvida prisaspekten inte påverkar 

tillräckligt mycket för att skapa e-lojalitet, då det inte står till grund för en relation med 

företaget. Verona och Prandelli (2002) lyfter detta i sin studie och visar på att strategierna 

behöver fokusera på relationen med konsumenten. Detta för att efter köpet öka e-

tillförlitligheten, som är en viktigare faktor än prisaspekten för e-handlare till att skapa e-

lojalitet. Om däremot en e-handlare har det lägsta priset på en specifik produkt som 

konsumenten behöver återköpa kontinuerligt skulle enligt respondenterna e-lojalitet kunna 

skapas på grund av prisaspekten. Däremot kan priskänsligheten vara lägre online än i 

traditionella butiker enligt Shankar, Smith och Rangaswamy (2003), vilket skulle kunna 

betyda att en sådan e-lojalitet kan vara svagare än om en relation hade etablerats. Det 

framkom också att e-lojalitet hade skapats om konsumenten var villig att betala ett högre 

pris från en e-handlare även om en annan e-handlare erbjöd varan eller tjänsten till ett 

billigare pris. Enligt Eduard, Carlos och Miguel (2007) kan detta ske under köpet om 

hemsidans servicekvalitet uppfyller tillräckligt höga krav.   
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6. Slutsats 
I kapitlet redogörs för vad författarna har kommit fram till baserat på studiens syfte. 

 

Baserat på den insamlade empirin står det klart att företag genom olika strategier kan 

påverka konsumenters e-lojalitet. Strategierna kan användas i syfte att påverka 

konsumenterna till ett återköp eller skapande av e-lojalitet. Det har framkommit att e-

lojalitet är skört och inte en självklarhet över tid på grund av förutsättningarna på internet. 

Konsumenten har ofta höga förväntningar på en e-handlare. Om någon del i köpprocessen 

inte fungerar eller att produkten eller servicen inte levereras enligt konsumentens förväntan 

innebär detta med stor sannolikhet att konsumenten bryter sin e-lojalitet till e-handlaren. 

Om köpet blir lyckat och resulterar i att konsumenten är nöjd kan e-lojalitet komma att 

skapas. Därefter kan olika strategier användas för att motivera till ytterligare köp.  

 

De olika strategierna av inlåsning har visat sig sällan förknippas med något negativt. Det är 

istället något konsumenten i många fall självmant går med på utan vidare reflektion.  

Påminnelsestrategier är vanligt förekommande men uppfattas annorlunda av olika 

konsumenter. Studien visar på att en del konsumenter kan tycka att det är intressant att ta 

del av erbjudanden och nyheter. Däremot kan andra bli irriterade och skapa en negativ bild 

av företaget. Det är även viktigt att påminna konsumenten om företaget. Annars finns 

risken att e-handlaren glöms bort och att konsumenten istället vänder sig till en konkurrent. 

Det är också fördelaktigt att företagen skräddarsyr och anpassar sin kommunikation till 

konsumenten. Ett personligt bemötande är något som uppskattas och föredras av 

konsumenterna.  

 

Studien visar även på att konsumenten söker sig till produkter och tjänster där unikhet 

förekommer i någon utsträckning genom köpprocessen. Prisaspekten är återkommande i 

konsumentens beslutprocess och ifall företag inte sticker ut på något vis i köpprocessen 

tenderar priset att bli konsumentens fokus vid köpbeslutet. Det gäller därför för företag att 

skapa en upplevelse utöver det vanliga och visa på varför konsumenten skall handla hos 
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just dem. Det måste också vara enkelt att genomföra ett köp på hemsidan. Konsumenten 

påverkas då positivt för skapande av e-lojalitet. 
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7. Bidrag 
Detta kapitel består av de praktiska och teoretiska bidragen baserade på studiens resultat. 

Kapitlet innehåller dessutom direktiv för vidare forskning. 

  

7.1 Praktiskt bidrag 
Resultatet från den här studien visar på hur konsumenter påverkas av företagens strategier 

för att skapa e-lojalitet mot en specifik e-handlare. Empirin i studien visar på att olika 

kvalitativa utskick som strategi före köp kan göra att företaget blir det som konsumenten 

tänker på först när de handlar på internet. Det är till stor fördel om dessa kvalitativa utskick 

fungerar som inspiration för konsumenten samt att konsumenten snabbt skall kunna ta sig 

till hemsidan för att kunna genomföra köpet. En annan viktig sak som studien bidragit med 

är att den visar på att servicen är en viktig faktor för att konsumenten skall bli nöjd. Det 

innebär till exempel att leverans skall gå snabbt samt att eventuella returer skall fungera 

smidigt och utan extra kostnad.  

 

Studien bidrar således med applicerbarhet till företagens marknadsföringsstrategier om hur 

dessa kan konstrueras och verka gentemot konsumenter. Studien visar på vad företag inom 

e-handel bör ha i åtanke när de skall kommunicera ut till konsumenterna. Slutsatsen från 

studien anses vara användbar för företag som bedriver e-handel. Således kan den här 

studien fungera som en guide för företag som bedriver sin verksamhet på internet. Den 

visar på att företag måste ta konsumenternas uppfattning och påverkan i åtanke när 

marknadsföringsstrategier för skapande av e-lojalitet skall utföras.  

 

7.2 Teoretiskt bidrag 
Den här studien har bidragit till kunskap om konsumenters uppfattning om företags 

strategier för att skapa e-lojalitet. Större delen av den forskning som hittades till 

litteraturstudien behandlade relationen mellan de faktorer efter köp som i sin tur 

resulterade i skapandet av e-lojalitet. Studiens vinkel med att undersöka hur konsumenter 

påverkas före köp eller återköp av företags strategier ur ett kvalitativt perspektiv ser 
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författarna på som sällsynt. Studien har genererat ytterligare kunskap om vilka strategier 

företag kan använda sig av samt hur de kan använda dessa för att skapa e-lojalitet.  

 

Strategier före köpet samt hemsidans utformning och upplevelse under köpet (Valvi & 

Fragkos, 2012) är viktiga faktorer för att skapa e-lojalitet enligt studiens empiriska 

material. Det är också viktigt att båda dessa fungerar väl för att inte konsumenten ska bryta 

sin e-lojalitet. E-tillförlitlighet är viktigt att uppnå efter köp enligt Valvi och Fragkos 

(2012). Studiens empiriska data understryker detta och visar på att om företaget missar att 

leverera bra service så bryts konsumentens e-lojalitet direkt. Uppfattat värde och 

bekvämlighetsmotivation är även dessa viktiga faktorer efter köp för att skapa e-lojalitet 

(Valvi & Fragkos, 2012). Studien stödjer detta genom att företagens strategier före köp så 

som kvalitativa utskick och nyhetsbrev med inspiration från företaget uppskattades av 

respondenterna. Levererar företaget enligt konsumentens förväntningar eller bättre uppnås 

enligt respondenterna e-nöjdhet som är en viktig faktor i skapandet av e-lojalitet (Ltifi & 

Gharbi, 2012). 

 

7.3 Direktiv för vidare forskning 
Utifrån studiens resultat rekommenderar författarna andra forskare att genomföra en 

bredare studie med fler respondenter. Det kvalitativa tillvägagångssättet skulle kunna 

ersättas av ett kvantitativt. En kvantitativ studie skulle möjliggöra bättre generaliserbarhet. 

Då skulle det också vara möjligt att se eventuella samband mellan specifika strategier och 

e-lojalitet. En större och mer omfattande studie skulle föra med sig ökad klarhet i hur 

konsumenter påverkas av företagens strategier för att skapa e-lojalitet. Mer forskning inom 

ämnet skulle generera ytterligare bevis på hur konsumenten påverkas samt vad som 

påverkar konsumenten före, under och efter köp. Vidare forskning skulle dessutom kunna 

bidra till mer konkret vägledning för e-handel när de vill skapa e-lojalitet.  
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8. Begränsningar 
Kapitlet redogör för hur författarna anser sig ha uppfyllt studiens valda kvalitetskriterier 

samt vilka begränsningar som kan ha påverkat studiens resultat. 

 

Studiens interna validitet har sin styrka i att ett abduktivt arbetssätt har använts. Författarna 

kan dock inte vara helt säkra på att alla begrepp och teorier som berör skapandet av e-

lojalitet finns representerade även ifall en omfattande litteraturstudie har genomförts. Detta 

har gjort att åsikterna kan ha misstolkats eller blivit avkodade felaktigt av författarna och 

resulterat i en missvisande analys eller slutsats. 

 

Urvalet valdes ut i från ett bekvämlighetsurval samt ett eget urval. Detta innebar till slut att 

en del respondenter kände varandra sedan tidigare. Dessutom hade de relativt lika 

demografiska förutsättningar. Båda dessa faktorer kan ha påverkat gruppdynamiken i 

fokusgrupperna. Det hade troligtvis gynnat studiens externa validitet och generaliserbarhet 

om t.ex. en bredare blandning av respondenter eller personer med relevant 

branscherfarenhet hade medverkat i fokusgrupperna. Det går därför inte med säkerhet säga 

hur tillämpbar studien är för andra sociala miljöer än i den som respondenterna figurerar i. 

Författarna har försökt att göra empirin så detaljerad och levande som möjligt för att 

motverka detta och göra studien så tillämpbar som möjligt för andra sociala miljöer. 

 

För att öka studiens interna reliabilitet har författarna lagt stor vikt vid att skriva arbetet 

tillsammans för att undvika felaktiga antaganden och beslut. Fokusgrupperna spelades in 

med hjälp av ljudupptagning vilket underlättade datainsamlingen. Det gjorde att inga 

åsikter glömdes bort eller försvann på grund av bristfälliga anteckningar. Analyseringen av 

empirin genomfördes av samtliga forskare för att undvika eventuella feltolkningar och 

därmed analysera materialet så korrekt som möjligt vilket också gäller slutsatsen som 

studien resulterat i. Studien är även kontrollerad och kritiskt granskad av handledare, 

opponenter och examinatorn för att försäkra att de riktlinjer som forskningen skall bedrivas 

enligt följts på ett korrekt sätt. 
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För att förbättra den externa reliabiliteten genomfördes två fokusgrupper. Dessa bekräftade 

att åsikterna inte gick isär alltför mycket och att författarna kunde vara någorlunda 

objektiva i tolkningen av den insamlade datan. Extern reliabilitet kan vara en svaghet för 

kvalitativa studier då forskares egna tolkningar och värderingar avgör vad som redogörs. 

Författarna ansåg att all den insamlade empirin var av relevans för studien vilket därmed 

minskade den subjektiva sorteringen av materialet. Replikering av studien är ändå svår att 

genomföra av naturliga skäl då det i stort sett är omöjligt att helt återskapa den sociala 

miljön från en tidigare studie. 

 

Vad gäller källkritiken som tillämpades i studien anser författarna att de valda kriterierna 

från Thurén (2005) har följts enligt beskrivning. I studien har endast litteratur och 

vetenskapliga artiklar använts för att försäkra att källorna var granskade. Studiens 

teorikapitel är helt baserat på vetenskapliga artiklar för att öka tillförlitligheten, då samtliga 

artiklar använder referenser. 
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