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Förord 
 
Denna kandidatuppsats i strategisk marknadsföring är skriven under vårterminen 2013 vid 
Högskolan i Halmstad. Under uppsatsprocessen har vi fått stora lärdomar kring kundlojalitet 
som en del av företagens marknadsföringsstrategi och hoppas att vi genom denna uppsats 
skall kunna sprida ytterligare kunskap kring kundlojalitet inom e-handel.  
 
Vi vill skänka ett stort tack till alla som hjälpt oss att göra denna studie möjlig. Framförallt 
vill vi tacka de respondenter som ställt upp för att göra våra empiriska studier genomförbara, 
både i form av representant för företagen till den kvalitativa undersökningen och som 
respondenter i egenskap av kunder till den kvantitativa undersökningen.  
 
Vi vill även tacka våra opponenter som bidragit med värdefulla kommentarer och idéer, samt  
vår handledare Klaus Solberg Søilen. 
 
 
Högskolan i Halmstad, 29 Maj 2013 
 
 

   
       
Linnea Hansson   Anton Wrangmo 
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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel Ge och ta – En studie om hur e-handelsföretag använder sig av 

lojalitetsprogram. 
 
Datum 2013-05-29 
 
Nivå Kandidatuppsats i Strategisk Marknadsföring. 
 
Författare Linnea Hansson och Anton Wrangmo. 
 
Handledare  Klaus Solberg Søilen. 
 
Syfte  Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur e-

handelsföretag använder sig av lojalitetsprogram för att behålla 
sina kunder och öka dess konsumtion, samt att jämföra detta med 
kundernas syn på lojalitet och ta reda på vad som gör dem lojala. 

 
Teoretisk referensram Den teoretiska referensramen inleds med definitioner av lojalitet 

och kundlojalitet. Vidare redogörs för vad lojalitetsprogram 
innebär, hur belöning idag och i framtiden påverkar 
konsumenterna, samt vilka andra säljfrämjande åtgärder som 
vanligtvis används. Teorin behandlar dessutom hur tidigare 
punkter artat sig specifikt inom e-handel.  

 
Metod För att ta del av företagens synvinkel och samtidigt även 

kundernas perspektiv bygger undersökningen på en kombination 
av kvalitativ och kvantitativ studie. I studien intervjuades två 
stycken e-handelsföretag inom modebranschen och 391 
respondenter deltog i den kvantitativa undersökningen.  

  
Empirisk studie I den empiriska studien presenteras först intervjuerna med de två 

e-handelsföretagen, vilka kretsar kring deras användande av 
lojalitetsprogram. Därefter redovisas resultaten från den 
kvantitativa undersökningen med 391 respondenter som motsvarar 
företagens kundgrupp, där vi tagit del av deras syn på 
kundlojalitet.  

 
Slutsats E-handelsföretag använder i sina lojalitetsprogram en 

kombination av SP och CRP och det är viktigt att anpassa sig efter 
en föränderlig marknad. Enligt kundgruppen bygger lojalitet 
mycket på förtroende för företaget och kunderna fokuserar ofta på 
det erbjudande som är mest prisvärt för dem just idag. Lojalitet 
bygger även på andra aspekter som kundservice och säkerhet, 
vilka är en förutsättning för att lojalitetsprogram skall fungera.  

 
Nyckelord Lojalitet, kundlojalitet, lojalitetsprogram och e-handel. 
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Abstract 
 
 
Title Give and take - A study of how e-commerce companies use loyalty 

programs. 
 
Date 2013-05-29 
 
Level Bachelor Thesis in Strategic Marketing. 
 
Authors Linnea Hansson and Anton Wrangmo. 
 
Supervisor  Klaus Solberg Søilen. 
 
Purpose                           The purpose of this study is to create an understanding of how e-

commerce companies use loyalty programs in order to retain their 
customers and to increase its consumption, and compare this with 
customer perceptions of loyalty and learn what makes them loyal. 

 
Theoretical framework   The theoretical framework starts with definitions of loyalty and 

customer loyalty. Further, it discusses what a loyalty program is, 
how rewards today and in the future affect the consumers, and 
other promotion offers that are commonly used. The theory also 
discusses how previous points work in e-commerce. 

 
Method  To take advantage of the companies’ point of view and at the same 

the customers’ perspective, the survey is based on a combination 
of a qualitative and quantitative study. In the study, two companies 
in the fashion industry were interviewed and 391 respondents 
participated. 

 
Empirical study              In the empirical study the interviews with the two e-commerce 

companies are first presented, which revolves around their use of 
loyalty program. It´s followed by a presentation of the results from 
the quantitative study with 391 respondents, where we took part of 
their view of customer loyalty. 

 
Conclusion  E-commerce companies are using a combination of SP and CRP in 

their loyalty programs and it is important to adapt to a changing 
market. According to the customer group loyalty is based on a lot 
of confidence in the company and the customers often focus on the 
deal that is most affordable for them right now. Loyalty is also 
based on other aspects such as customer service and security, 
which is provided for loyalty programs to work. 

 
Keywords  Loyalty, Customer Loyalty, Loyalty program and e-commerce. 
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1. Inledning 
 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund av ämnet, vilket sedan leder vidare till en 
problemdiskussion med tillhörande frågeställning. Därefter presenteras syftet med uppsatsen, 
vilka avgränsningar vi valt att göra, samt hur uppsatsen är disponerad.  
 

1.1 Problembakgrund 
 
Marknadsförare har i alla tider strävat efter att behålla företagens kunder eftersom det enligt 
många forskare kräver mindre resurser än att leta efter nya (Koo, 2006). Att skapa 
återkommande kunder kan liknas vid att de är lojala och enligt Kumar och Shah (2004) så 
litar en lojal kund på att företaget kommer att tillfredsställa dennes behov och fortsätter 
regelbundet att handla från företaget (Chang, Wang & Yang, 2009). Inom 
konsumentmarknadsföring har därför kundlojalitet blivit ett omdiskuterat ämne och betraktas 
som en viktig fråga (Chang et al., 2009). Varför kunder väljer att fortsätta handla från samma 
företag eller varumärke kan dock enligt Henry (2000) ha flera olika anledningar, det behöver 
inte nödvändigtvis betyda att de är lojala. Det kan vara så att människor gillar rutiner och 
vanemässiga mönster, eller att de står utan alternativ (Henry, 2000). Men Henry (2000) menar 
vidare att det finns sätt att försöka göra kunderna lojala, genom att exempelvis skapa 
någonting som kallas lojalitetsprogram.  
 
Syftet med lojalitetsprogram är att behålla och stärka relationen med företagets redan 
befintliga kunder (Gustafsson, Roos & Edvardsson, 2004) för att få dem att välja företaget 
framför andra (Bolton, Kannan, & Bramlett, 2000). Ett lojalitetsprogram innebär åtgärder som 
skall ge långsiktig effekt genom belöning till kunden, då detta kan ha positiv inverkan på 
kundens köpbeteende (Bolton et al., 2000). Lojalitetsprogram kopplas ofta ihop med CRP 
(Customer Reward Program) som innebär belöning i framtiden och skiljs ofta åt från SP 
(Sales Promotion), som innebär belöning med en gång (Sällberg, 2010). Sällberg (2010) 
menar samtidigt att det finns delad mening bland forskare gällande kopplingen mellan SP och 
CRP. Vissa forskare anser att SP är en typ av CRP på grund av att det kan bidra till lojalitet 
hos kunderna, medan andra anser att det inte är det, då det inte är ett incitament till att 
kunderna kommer att komma tillbaka i framtiden. Dessa belöningar vi diskuterar genom SP 
och CRP innebär sådant som konsumenter dagligen stöter på hos företagen. Exempel på SP är 
”10 % rabatt på ett köp idag” och exempel på CRP är ”handla för 500 kronor idag och få 20 
% rabatt på nästa köp”. Användningen av lojalitetsprogram har ökat och det har blivit ett 
framgångsrikt sätt att marknadsföra sitt företag på, varför det också blivit ett allt vanligare 
forskningsämne (O'Malley, 1998). Det är omdiskuterat kring hur värdeskapande 
lojalitetsprogrammen är för att skapa kundlojalitet, men många studier visar på att så är fallet 
(Sällberg, 2010).  
 
Ett område där SP och CRP har fått en stor roll är inom e-handelsbranschen och e-handel är 
ett växande fenomen (Kim och Kim, 2004). Redan på 1990-talet etablerades enligt 
Svensktnaringsliv.se (2011) några av de svenska e-handelsföretag som är stora idag och sedan 
2003 ses Internet som en stor försäljningskanal för företag. I den sammanlagda detaljhandeln 
har e-handel fortfarande en liten andel, men ökar i snabb takt hela tiden och tar fler 
marknadsandelar på den svenska marknaden. 2011 stod e-handeln för 4 % av den totala 
detaljhandeln i Sverige och omsatte 27,3 miljarder kronor. Sedan 2003 har omsättningen 
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inom e-handeln gått från 4,9 miljarder kronor till 27,3 miljarder kronor, där en av de 
branscher som ökar mest är kläder och skor. Sju av tio konsumenter hade 2011 handlat på 
Internet de senaste månaderna och jämfört med samma period 2010 hade omsättningen av 
kläder och skor vuxit med 13 % (Svensktnaringsliv.se, 2011). Enligt Kim och Kim, (2004) 
kan kunderna genom e-handel ta del av ett mycket större utbud av produkter jämfört med 
fysiska butiker och erbjuds dessutom service dygnet runt (Singh, 2002). Kunderna får genom 
e-handel också mer inflytande på marknaden genom att företagen anpassar sitt utbud efter 
dem (Kim & Kim, 2004). Tillgången till fler produkter, möjligheten till jämförelse och 
kundernas inflytande gör dock att e-handelsmarknaden är utsatt för ännu hårdare konkurrens 
än på en fysisk marknad (Kim & Kim, 2004). Inom e-handel har därför lojala kunder blivit 
mycket värdefullt för företagen (Ribbink, van Riel, Liljander & Streukens, 2004). E-handel 
innebär ofta också mycket osäkerhet för kunden, vilket gör att kundlojalitet även därför är 
viktigt (Ribbink et al., 2004). Det är på grund av osäkerheten enligt Gefen (2002) svårare och 
kostar mer för företagen att vinna förtroende över Internet än i en traditionell detaljhandel. 
För att täcka dessa kostnader är det ännu viktigare för e-handelsföretagen jämfört med de 
fysiska butikerna att skapa lojala kunder, samtidigt som e-handelsföretagen också måste 
kämpa mer för att övertyga kunderna till fortsatt köp hos dem (Gefen, 2002).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt Sällberg (2010) råder det delad mening bland forskare kring lojalitetsprogram, där 
frågan är om det är lönsamt eller inte. Det finns forskare som hävdar att lojalitetsprogram är 
ansett som kostsamma, olönsamma och dåliga investeringar (Dekay, Toh & Raven, 2009), 
men även de som ser det som en lönsam investering som gynnar företaget på lång sikt 
(Kumar & Shah 2004). Meyer-Waarden och Benavent (2009) är kritiskt inställda till 
lojalitetsprogram, då de anser att det inte stimulerar en ökad efterfrågan och konsumtion, 
eftersom konsumenterna ändå bara köper det de behöver och lika väl kan göra det i andra 
butiker. På lång sikt kommer det enligt Youjae och Hoseong (2003) inte heller att bli någon 
konkurrensfördel, då alla företag kommer använda sig av lojalitetsprogram. Youjae och 
Hoseong (2003) menar också att lojalitetsprogram kan leda till ökade driftskostnader, då det 
är dyrt att investera i. Men det finns enligt O'Malley (1998) andra fördelar som företaget kan 
vinna genom att belöna sina återkommande kunder, till exempel att kunna spara information 
om dem som de kan använda till att manipulera deras köpbeteende. Lojala kunder kan också 
anses som mer lönsamma för företagen på grund av att de sprider positiva budskap om dem 
(O´Malley, 1998). 
 
Enligt studien av Sällberg (2010) framkommer att framtida belöning (CRP) kan innebära en 
viss risk för kunden. Exempelvis kan det finnas en rädsla hos kunderna för att belöningen 
aldrig kommer att utbetalas, på grund av att de inte vet om de kommer spendera tillräckligt 
för att uppnå den (Sällberg, 2010). Sällberg (2010) menar också att själva utformningen av 
lojalitetsprogrammet spelar stor roll för hur säker belöningen verkar, vilket har avgörande roll 
för om kunden tror att de kommer uppnå belöningen eller inte. Genom rätt utformning av 
lojalitetsprogrammet kan företaget minska risken för kunden (Sällberg, 2010). Enligt Wright 
och Sparks (1999) finns dock en mättnad på marknaden inför lojalitetsprogram och 
bonussystem i form av bonuskort och de drar slutsatsen att lojalitetsprogram inte är avgörande 
för i vilken butik och vilken vara kunderna konsumerar. Wright och Sparks (1999) konstaterar 
dock samtidigt att företag inte kan sluta använda lojalitetsprogram och bonuskort, men att det 
i framtiden kommer att utvecklas och ha andra funktioner. De diskuterar möjligheten att lagra 
köpinformation om kunden, olika betaltjänster och så vidare. 
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Inom e-handel bygger lojalitet till största del på förtroende för företaget (Gefen, 2002; Koo, 
2006; Koufaris & Hampton-Sosa, 2004; Singh, 2002) och vilket förtroende kunden har för 
företaget bygger mycket på hur de hanterar risker och säkerhet (Gefen, 2002). Inom e-handel 
är det dock svårt att uppnå samma förtroende för företaget som vid en fysisk butik, då den 
direkta kontakten med säljaren saknas (Reichheld & Schefter, 2000). Företagen måste 
förmedla samma sak genom Internet för att bygga förtroende hos kunden (Koufaris & 
Hampton-Sosa, 2004). De ökade risker som kunden upplever vid e-handel är till exempel 
osäkra pengatransaktioner och att de måste lämna ut personlig information (Koufaris & 
Hampton-Sosa, 2004). På grund av denna osäkerhet har lojala kunder blivit mycket värdefullt 
för e-handelsföretagen (Ribbink et al., 2004) och framgången hos många e-handelsföretag 
ligger därför i att de har skapat hög kundlojalitet (Gefen, 2002). 
 
Ovanstående diskussion visar att e-handel till viss del skiljer sig från fysiska butiker, 
framförallt på grund av osäkerheten. Det är därför inte säkert att teorierna om 
lojalitetsprogram är direkt överförbara. Av vad som framgår från tidigare forskning så är det 
viktigt för alla företag att skapa lojala kunder, men det är oklart på vilket sätt som är det bästa. 
Wright och Sparks (1999) teori om att lojalitetsprogram i form av bonuskort känns mossiga 
stämmer antagligen bra överens med e-handel, då bonuskort troligtvis inte används där. 
Wright och Sparks (1999) var samtidigt föregångare till idén om att lagra information om 
kunderna för att kunna anpassa sig efter dem. Det är någonting som är vanligt vid just e-
handel, då företagen sparar mycket information om sina kunder för att kunna specialanpassa 
erbjudanden efter individen (Gefen, 2002; Koo, 2006). Inom e-handel kan det krävas andra 
medel för att skapa lojala kunder, både på grund av osäkerheten och även på grund av att 
kunderna står inför ett bredare spektra av produkter och företag (Singh, 2002). Detta leder oss 
vidare till följande problemställningar:  
 

1.3 Problemställning 
 
1. Hur använder sig e-handelsföretag av lojalitetsprogram för att skapa fortsatt konsumtion 
hos sina kunder? 
2. Vad anser kunderna vara det som bidrar till kundlojalitet?  
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa ökad förståelse för hur e-handelsföretag använder sig av 
lojalitetsprogram för att behålla sina kunder och öka dess konsumtion, samt att jämföra detta 
med kundernas syn på lojalitetsprogram och ta reda på vad som gör dem lojala. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Denna uppsats kommer att beröra både företagsperspektiv och kundperspektiv och fokuserar 
främst på de lojalitetsprogram som de studerade företagen använder sig av. Uppsatsen kretsar 
kring svenska e-handelsföretag inom klädbranschen, som i detta fall innebär företag som 
endast använder sig av e-handel och därmed inte har någon fysik butik. Dessutom är ett krav 
att e-handelsföretagen skall sälja fler varumärken än sitt eget, för att det skall finnas alternativ 
till att köpa varan på annat ställe. Kundperspektivet avgränsas till en viss åldersgrupp och 
område.  
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1.6 Disposition 
!

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund av ämnet, vilket sedan leder vidare till en 
problemdiskussion med tillhörande frågeställning. Därefter presenteras syftet med uppsatsen 

och vilka avgränsningar vi valt att göra.!
 
 

 
 

Den teoretiska referensramen omfattar de områden och begrepp som är relevanta för denna 
studie. Vi inleder med att öka förståelsen kring lojalitet och lojalitetsprogram för att sedan 

rikta in oss på vad som gör detta specifikt för e-handel. 
 
 
 
 
I metodkapitlet presenteras hur vi gått till väga för att genomföra vår studie, samt motivering 

till val av metod. Vi motiverar även vårt urval av företag och respondenter och 
uppmärksammar de hinder vi stött på längs vägen. Avslutningsvis diskuteras studiens 

validitet och reliabilitet. 
 
 
 
 

Empirikapitlet innehåller de empiriska data som samlats in till undersökningen i form av 
kvalitativ och kvantitativ intervju. Kapitlet inleds med en presentation av varje företag som 

deltar i den kvalitativa undersökningen, med efterföljande sammanställning av intervjun med 
företaget. Därefter redovisas den data vi samlat in genom den kvantitativa undersökningen, 

hos den kundgrupp som motsvarar företagens målgrupp. 
 
 
 
 

I analysen kopplas teori och empiri samman för att kunna se likheter och skillnader mellan 
tidigare forskning, vad företagen anser och vad konsumenterna anser. Analysen följer 

liknande mönster som teorin och empirin och jämför därför område för område. 
 
 
 
 

I slutsatsen besvaras de frågor som ställdes i inledningen, med hjälp av den analys vi gjort 
utifrån teorin och empirin. Vi sammanfattar de upptäckter vi gjort genom studien och 

avslutningsvis ges förslag på framtida forskning. 
 

 
Figur 1: Egenskapad figur över uppsatsens disposition. 

1. Inledning 

  2. Teoretisk referensram 

3. Metod 

4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsats 
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1.7 Centrala begrepp och förkortningar 
 
Nedan följer en lista på hur de tolkningsbara begrepp vi använt frekvent är definierade i denna 
uppsats, samt en beskrivning av vad de förkortningar vi använt betyder.  
 

• Lojalitet – Ett åtagande om att upprepat göra återkommande köp. 
 

• Lojalitetsprogram – Marknadsföringsåtgärd för att skapa goda kundrelationer och på 
så vis öka lojaliteten hos sina kunder. 

 
• E-handelsföretag – Ett företag som sköter sin försäljning över Internet genom att visa 

sina produkter på sin webbsida. Kunderna beställer över Internet och produkterna blir 
hemskickade till dem. I denna uppsats innebär ett e-handelsföretag dessutom ett 
företag som endast sysslar med e-handel och alltså inte har någon fysisk butik. 

 
• Sociala medier – Samlingsplatser på Internet där konsumenter och företag 

tillsammans aktivt deltar genom att tillsammans publicera och skapa innehåll. 
 

• CRP – Customer Reward Program, en form av lojalitetsprogram, där kunden blir 
belönad först i framtiden. 

 
• SP – Sales Promotion, en belöningsåtgärd där kunden blir belönad med en gång, utan 

att det krävs fler köp.  
 

• SEM – Search Engine Marketing, internetmarknadsföring som innebär att öka ett 
företags visibilitet och ranking bland sökmotorerna. 

 



 

!
6 

2. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen omfattar de områden och begrepp som är relevanta för denna 
studie. Vi inleder med att öka förståelsen kring lojalitet och lojalitetsprogram för att sedan 
rikta in oss på vad som gör detta specifikt för e-handel.  
 

2.1 Lojalitet 
 
Lojalitet är ett gammalt begrepp som använts i århundraden som ett sätt att skapa makt och 
kontroll (Kumar & Shah, 2004). Enligt Henry (2000) är lojalitet ett kraftfullt ord som kan ha 
olika betydelser beroende på vilket sammanhang det används i. Det kan innebära allt från att 
en soldat krigar för sitt land till att en hund ser upp till sin befälhavare som misshandlar den 
(Henry, 2000). Lojalitet målar enligt O'Malley (1998) upp olika frågeställningar om kärlek, 
tro och engagemang. Definitionen av lojalitet kan vara svår att tolka, där ett av problemen 
ligger i att identifiera huruvida lojalitet är en attityd eller ett beteende (O’Malley, 1998). Men 
Koo (2006) delar istället upp lojalitet i två dimensioner, attitydlojalitet och beteendelojalitet. 
Oliver (1999) beskriver lojalitet som ett åtagande att upprepat göra återkommande köp och 
detta är en definition som vi i denna uppsats fortsättningsvis kommer att använda. Eftersom 
uppsatsen kretsar kring att skapa lojala kunder, så kommer lojalitet i fortsättningen även 
innebära kundlojalitet, där vi innefattar både beteendelojalitet och attitydlojalitet.  
 

2.1.1 Kundlojalitet 
Även i en studie av Chang (2009) definieras kundlojalitet som ett åtagande om att upprepade 
gånger köpa en produkt eller tjänst. Blattberg och Neslin (1989) beskriver att kundlojalitet är 
när kunden efterfrågar en produkt och inte är villig att använda sig av ett substitut. Enligt Koo 
(2006) finns det som tidigare nämnt två dimensioner av kundlojalitet; attitydlojalitet och 
beteendelojalitet. Beteendelojalitet innebär hur benägen kunden är för återköp från företaget 
och attitydlojalitet innebär vilket psykologiskt engagemang kunden har för företaget (Koo, 
2006). Detta stöds av Sällberg (2010) som definierar kundlojalitet som ett beteende kunderna 
har till ett företag, då de utesluter konkurrerande alternativ och rekommenderar det till andra. 
Äkta kundlojalitet betyder enligt Kumar och Shah (2004) att kunden litar fullt ut på att 
företaget kommer att tillfredsställa dennes behov. Dessutom identifierar sig individer gärna 
med ett företag eller varumärke för att känna samhörighet, vilket gör att kunden känner starka 
psykologiska band till företaget (Srinivasana, Anderson, & Ponnavolu, 2002). Det 
psykologiska bandet gör kunden lojal (Srinivasana, et al., 2002).  
 
Inom konsumentmarknadsföring har kundlojalitet blivit ett omdiskuterat ämne och betraktas 
som en viktig fråga (Chang, 2009) och det är enligt Kumar och Shah (2004) viktigt för 
företagen att lägga energi på kundlojalitet, då det på sikt kan vara en lönsam investering. 
Lojala kunder kan skapa konkurrensfördel gentemot andra företag och bidra med 
marknadsföring för företaget (Kumar & Shah, 2004) genom att de rekommenderar företaget 
till andra (Gefen, 2002). Att öka kundlojaliteten endast med en liten andel ger stor skillnad i 
den totala lönsamheten enligt Gefen (2002) på grund av att lojala kunder inte är lika 
priskänsliga (Sällberg, 2010) och har mer överseende om någonting skulle gå fel (Gefen, 
2002). En lojal kund bryr sig nämligen både om de ekonomiska aspekterna och om 
förhållandet till ett företag, medan den kund som inte är lojal endast bryr sig om de 
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ekonomiska aspekterna (Srinivasana et al., 2002). En stor fördel för företag är att en hög andel 
lojala kunder kan minska kostnaderna för den annonsering som krävs för att nå ut till nya 
kunder (Sällberg, 2010). Enligt Henry (2000) försöker även företagen vara lojala tillbaka mot 
kunderna, då de anser att lojala och lönsamma kunder är värdefulla för det så ofta långsiktiga 
målet; att höja priserna och förbättra marginalerna. Det finns dock de som ifrågasätter om 
lojala och långvariga kunder verkligen är kostnadsreducerande på lång sikt (Reinartz & 
Kumar, 2002). Återkommande kunder sköter sig visserligen ofta enligt Reinartz och Kumar 
(2002) enklare själva genom köpprocessen då de inte behöver lika mycket hjälp, vilket kan 
leda till lägre kostnader. Samtidigt så finns det återkommande och lojala kunder som 
förväntar sig extra service, uppmärksamhet och kompensation på grund av att de vet sitt värde 
för företaget, vilket istället kan leda till att de kostar mer (Reinartz & Kumar, 2002).  
 
Ett företag som kan motsvara kundernas behov och snabbt tillgodose deras önskemål vinner 
lojalitet (Singh, 2002). Även kundnöjdhet har en påverkan på kundlojalitet, då kunden blir 
mer lojal om företaget överstiger kundens förväntningar (Liao, Chen, & Yen, 2007; Mägi, 
2003). Enligt Goriparthi (2011) blir kunderna inte lojala första gången de handlar utan först när 
kundnöjdheten når sin högsta spets, vilket kräver att företaget erbjuder bästa möjliga service. 
Kvalitet är också någonting som kunden ofta värdesätter, vilket gör att även hög kvalitet är ett 
sätt att öka kundlojaliteten (Singh, 2002). Det finns många olika sätt att mäta lojaliteten på, 
till exempel genom att registrera hur ofta en kund handlar från ett företag (Reinartz & Kumar, 
2002). Det behöver enligt Reinartz & Kumar (2002) dock inte betyda att den kund som 
handlar varje vecka är mer lojal än den kund som bara handlar en gång i månaden, utan det 
kan vara så att det bara är kundernas köpbeteende som skiljer dem åt. Det är därför mycket 
viktigt att vara noggrann vid en uträkning av vilka kunder som anses som lojala med säkrade 
återköp. Företagen får heller aldrig ta för givet att skapa kundlojalitet innebär samma sak som 
att skapa ökad försäljning (Reinartz & Kumar, 2002).  
 

2.2 Lojalitetsprogram 
 
Lojalitetsprogram innebär enligt Mayer-Waarden (2008) att företagen implementerar en 
strategi av marknadsföringsåtgärder för att skapa goda relationer med och öka lojaliteten hos 
sina kunder. De flesta företag som använder sig av lojalitetsprogram tror på belöning som 
långsiktig effekt på kundens beteende och att det får kunden att välja företagets produkter 
framför andra (Bolton et al., 2000). Kivetz och Simonson (2002) beskriver lojalitetsprogram 
som någonting som framkallar stolthet hos konsumenten över att ha uppnått ett mål eller att 
bli belönad för någonting utan att behöva betala en extra summa. Att belöna kunderna får dem 
att känna sig uppskattade av företagen och enligt Liu (2007) innebär belöning en slags 
skuldfri lyx. Lojalitetsprogram gynnar sällan konsumenter som endast handlar en gång, utan 
är avsedda för skapa lojalitet på lång sikt (Liu, 2007). Tanken med lojalitetsprogram är alltså 
inte att attrahera nya kunder, utan i första hand att behålla och stärka relationen med befintliga 
kunder, då dessa är mer lönsamma på lång sikt (Gustafsson et al., 2004). De som integreras i 
lojalitetsprogrammet känner ofta en starkare identifikation med företaget och detta visar sig 
vara extra fördelaktigt i branscher där konsumenterna handlar ofta och skillnaderna mellan 
leverantörerna är låga (Bhattacharya & Sen, 2003).  
 
Lojalitetsprogram har den senaste tiden blivit mycket uppmärksammat av forskare inom 
marknadsföring, där de vill ta reda på vilket värde det kan bidra med till företagen (Lacey & 
Sneath, 2006). Om ett lojalitetsprogram är lönsamt och bidrar till en ökad konsumtion hos 
företaget bör det samtidigt leda till en minskning av handeln av konkurrenternas produkter 
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(Gustafsson et al., 2004). Men Youjae och Hoseong (2003) påpekar att på lång sikt kan 
konkurrensfördelen med lojalitetsprogram försvinna, om alla företag använder sig av 
belöningsprogram. Lojalitetsprogram kan enligt Gustafsson et al. (2004) ibland även anses 
vara tvingande för kunden att skapa en relation med företaget, eftersom medlemskapet 
innebär framtida belöningar. Dessa belöningar kan vara rabatter, produkter eller andra 
speciella erbjudanden (Gustafsson et al. 2004). Tanken är att den belöning som konsumenten 
får skall fungera som en positiv förstärkning av deras köpbeteende och skapa förutsättningar 
för konsumenten att fortsätta handla från företaget (Liu, 2007). Meyer-Waarden och Benavent 
(2009) är dock kritiskt inställda till lojalitetsprogram, då de inte anser att det stimulerar en 
ökad efterfrågan, eftersom konsumenterna ändå bara köper det de behöver och lika väl kan 
göra det i andra butiker. Youjae och Hoseong (2003) menar också att lojalitetsprogram kan 
leda till ökade driftskostnader eftersom det är dyrt att investera i. Enligt Goriparthi (2011) 
behöver det inte endast vara lojalitetsprogram som är den bidragande faktorn till kundlojalitet, 
utan det kan ses som ett komplement. Det är viktigare med bra produkter, trevlig miljö och 
god service. Först när dessa saker är uppfyllda bidrar lojalitetsprogrammet med värde 
(Goriparthi, 2011). Wright och Sparks (1999) konstaterar trots sin skeptiska inställning till 
lojalitetsprogram att företag inte kan sluta använda sig av lojalitetsprogram och bonuskort, 
men att de i framtiden kommer att utvecklas och ha andra funktioner för att ge anledning till 
att använda dem. De diskuterar möjligheten att lagra köpinformation om kunden, olika 
betaltjänster och så vidare. Och enligt Bolton et al. (2000) är lojalitetsprogram viktigt för 
företagen på grund av att det gör kunderna varumärkeslojala.  
 

2.2.1 CRP vs. SP 
Sällberg (2010) beskriver att företag kan använda sig av Sales Promotion (i fortsättningen 
benämnt som SP) och Customer Reward Program (i fortsättningen benämnt som CRP) som 
två typer av köp-incitament. SP betyder säljfrämjande åtgärder (Allvarez & Casielles, 2005) 
och är alltså ett belöningsprogram där kunden blir belönad med en gång utan att det krävs fler 
köp och CRP är en form av lojalitetsprogram, där kunden då blir belönad först i efterhand 
(Sällberg, 2010). Syftet med CRP är att få kunden att handla frekvent av företaget (Sällberg 
2010). Syftet med SP är att det skall ge resultat omedelbart och enligt studien av Blattberg 
och Neslin (1989) så leder SP till att försäljningen av varumärket ökar direkt. Sällberg (2010) 
förklarar även att forskare har delade meningar gällande kopplingen mellan SP och CRP, då 
vissa menar att SP är en typ av CRP medan andra menar att det inte är det.  
 
Enligt Blattberg och Neslin (1989) kan ett ökat användande av SP göra att kunderna vänjer 
sig vid låga priser och erbjudanden och därför gör CRP mindre effektivt. Varje nytt SP måste 
dock vara ännu bättre än det föregående för att få genomslag hos kunderna, vilket gör att den 
omedelbara ökade fördelen med SP minskar för varje gång det används (Blattberg & Neslin, 
1989). Men om kunden inte kan välja mellan två likvärdiga varor eller varumärken, kan den 
säljfrämjande åtgärden vara det som avgör (Allvarez & Casielles, 2005). SP har därför 
kritiserats för att uppmuntra till lösaktighet bland kunder, genom att kunderna väljer att 
handla vid det bästa erbjudandet istället för att vara lojal mot ett visst företag (O'Malley, 
1998). Enligt Sällberg (2010) visar tidigare forskning även blandade resultat kring om CRP är 
lönsamt för företagen eller inte. Enligt Wright och Sparks (1999) finns det till exempel en 
mättnad på marknaden inför lojalitetsprogram och SP i form av kort. De menar på att 
anledningen till att konsumenten är delaktig i lojalitetsprogrammen endast beror på att de 
redan är kunder hos företaget. I studien av Wright och Sparks (1999) drar de slutsatsen att ett 
lojalitetsprogram inte är avgörande för vilken butik konsumenterna handlar i och vilken vara 
de köper.  
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Sällberg (2010) testar i sin studie hur kunden väljer om det finns två likvärdiga alternativ av 
produkter, där det ena alternativet har en framtida belöning. Till viss del så väljer kunden att 
konsumera av det företag som erbjuder en CRP, men han finner inte tillräckligt stöd för att 
kunna bevisa sin hypotes om att kunden vanligtvis väljer det alternativ med CRP. Han menar 
dock att det som avgör för hur väl ett lojalitetsprogram lyckas beror på hur företagets CRP är 
utformad. Framstår belöningarna som osäkra minskar trovärdigheten hos företaget, till 
exempel om kunderna inte vet om de någonsin kommer att spendera tillräckligt för att uppnå 
belöningen. Men om kunden får många mindre belöningar på vägen som är värdefulla var för 
sig så ökar trovärdigheten (Sällberg, 2010). Dessutom kan företagen vinna trovärdighet 
genom att förändra belöningssystemet till det bättre med tiden och därmed ge bättre belöning 
än vad som utlovats från början (Sällberg, 2010).  
 
Bolton et al. (2000) skriver i sin studie att CRP fungerar bättre hos engagerade kunder som är 
intresserade av en långsiktig relation med företaget och att SP med sin omedelbara belöning 
fungerar bättre när kunderna är mindre engagerade. När ett företag skall designa ett 
lojalitetsprogram med CRP måste de därför ta med i beräkningarna hur engagerade kunderna 
är vid köp av deras produkter (Bolton et al., 2000). Sällberg (2010) kommer i sin studie också 
fram till att CRP och SP är olika motiverat till olika produkter, marknader och kundsegment. 
På vissa produkter kan en kampanj verka negativt, då kunden tolkar det som att det är dålig 
kvalitet på varan. Handlar det om en marknad där det är ovanligt med prisreduceringar har det 
en tendens att verka negativt, medan det på en marknad där det är vanligt kan verka positivt. 
Det är också avgörande för vilken kunskap kunden har om marknaden. Genom att visa 
kunderna prov på att företaget kan hålla vad de lovat kring belöningar ökar trovärdigheten för 
deras lojalitetsprogram (Sällberg, 2010).  
 

2.2.2 Olika typer av lojalitetsåtgärder 
Inom lojalitetsprogrammet kan det enligt Sällberg (2010) finnas olika typer av åtgärder, där 
ett exempel är olika medlemsnivåer för kunderna som gör att de ”låses fast” och därför 
fortsätter handla från företaget. Medlemsnivåerna är ofta uppbyggda efter en stege där till 
exempel en silvermedlem som är större konsument hos företaget får tillgång till fler förmåner 
än vad en bronsmedlem får. Att nå upp till dessa nivåer skall verka motiverande för kunden 
att handla mer. Om kunden istället byter till en konkurrent och på så vis “bryter kontraktet” 
med företaget innebär det en omstart från lägsta bonusnivån. Det finns även ofta en gräns med 
ett visst antal poäng som kunden måste uppnå under året för att behålla sin plats på nivån till 
nästa år (Sällberg, 2010).  
 
Företag kan som ett led i sitt lojalitetsprogram enligt Koufaris och Hampton-Sosa (2004) även 
i olika grad anpassa sina produkter och tjänster efter kunden. Det kan handla om att forma 
produkten efter kundens önskemål eller om att ge kunden ett erbjudande som passar denne 
specifikt. Genom att anpassa sig efter kunden visar företagen att de är villiga att anstränga sig 
för extra service, vilket kan leda till ökad kundlojalitet (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). En 
form av anpassning inom e-handel kan vara att företaget skapar personliga webbsidor åt sina 
kunder. Där sparas information om kunden och företaget kan rikta erbjudanden motsvarande 
kundens preferenser (Singh, 2002). Direktutskick är också ett exempel på vad som oftast är 
personligt anpassade, där kunden får erbjudande på produkter som de brukar köpa, eller som 
de för tillfället inte handlar av. Företagen lägger oftast in rabatter på dessa produkter i sina 
utskick, för att uppmana kunden till köp (Verhoef, 2003). Det kan dock vara så att 
produktanpassning ses som en självklarhet av kunden vid vissa köp, eftersom det kan finnas 
en förväntning om att alla företag inom området skall erbjuda det. I dessa fall ger det därför 
inget extra till företaget (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). Att erbjuda anpassade lösningar 
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kan också innebära dyra kostnader för företagen. Det krävs förmågor som sitter på hög 
kunskap om kunderna och deras egenskaper (Grenci & Watts, 2007). Simonson (2005) 
instämmer i att det krävs mycket kunskap om företagets kunder innan de kan använda sig av 
anpassning av produkter och erbjudanden, på grund av att felaktiga antaganden om kunderna 
och deras önskemål kan bli förödande och kränkande, vilket i sin tur kan leda till ett 
misslyckande. 
 
Enligt Verhoef (2003) så är omställningskostnader en slags föregångare till lojalitet. En 
individ upprätthåller nämligen enligt Coelho och Henseler (2012) sin relation med företaget 
så länge omställningskostnaderna överstiger attraktionskraften hos ett annat alternativ. Vid 
låga omställningskostnader är det enklare för en missnöjd kund att byta företag, men om 
omställningskostnaderna för att byta leverantör är för höga, tvingas kunden stanna kvar hos 
det företag de redan handlar hos, trots att de är missnöjda (Coelho & Henseler, 2012; Gefen, 
2002). Omställningskostnader innebär alltså att företaget på något sätt skapar hinder för 
kunden från att byta företag (Verhoef, 2003). Enligt Sällberg (2010) så innebär många 
lojalitetsprogram att belöningen kommer först i framtiden, vilket betyder att byte av företag 
gör att dessa belöningar uteblir och att det blir en typ av omställningskostnad. Till skillnad 
från lojalitet har omställningskostnader betonats som någonting negativt (Henry, 2000). Liu 
(2007) menar dock att det idag är relativt enkelt för konsumenter att byta mellan olika företag, 
vilket innebär ett hot för långvariga kundrelationer.  
 

2.3 Köpbeteende 
 
“Köpbeteende är de ingående processer när individer eller grupper väljer, köper eller 
avyttrar produkter, tjänster, idéer eller erfarenheter för att tillfredsställa sina behov eller 
önskemål” (Solomon, Bamossy, Askergaard & Hogg, s. 649, 2006). Personliga värderingar är 
med och styr köpbeteendet och attityden mot ett företag (Koo, 2006) och köpbeteende är ett 
stående mysterium för alla tillverkare och återförsäljare (Allvarez & Casielles, 2005).  
 
Enligt Sällberg (2010) sker många produktköp genom gammal vana och utan sökning efter 
andra alternativ att jämföra med. CRP belönar upprepat köp, varför det är ett incitament till 
fortsatt konsumtion hos ett företag. Det fungerar dock inte som en motivation till att bryta en 
köpvana, oavsett hur stor belöningen är. Därför bör företag inte fokusera på att använda CRP 
för att förändra köpbeteende för en viss produkt, utan för att motivera dem till fortsatt köp hos 
just dem (Sällberg, 2010). Om SP eller CRP har inverkan på konsumentens köpbeteende 
beror också mycket på omständigheterna runt omkring, till exempel vilken vara det är, vilken 
prisklass, hur populär varan är för tillfället och så vidare (Allvarez & Casielles, 2005).  
 
Ett vanligt köpbeteende i en fysisk butik brukar ske genom fem olika steg (Koo, 2006), som 
kallas köpbeslutsprocessen (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, s. 265-272, 2008). I det 
första steget handlar det om att kunden upptäcker ett behov av en produkt och därmed 
kommer till behovsinsikt. Därefter startar en informationssökning efter vilka produkter som 
finns på marknaden. När kunden skapat sig en bild av marknaden behövs sedan en 
utvärdering av de alternativ som finns, för att kunna ta ett köpbeslut om vilken produkt som är 
lämpligast. Det sista steget kallas för efterköpsbeteende och tar vid när produkten väl är köpt. 
Detta efterköpsbeteende kan innebära att kunden försöker skapa sig positiv förstärkning 
genom övertygelser om att det var ett bra köp, genom att till exempel läsa bekräftande tester 
(Kotler et al., s. 271-272, 2008).  
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2.3.1 Köpbeteende vid e-handel 
Köpbesluten vid e-handel skiljer sig enligt Koo (2006) från dem i en fysisk butik och är 
istället endast tre stycken. Det första steget är informationssökning, där kunden söker 
information om produkten på Internet för att hitta till exempel bästa kvalitet och pris (Koo, 
2006; Singh, 2002). Det finns webbsidor till kundens hjälp som erbjuder tjänsten att hitta de 
bästa alternativen efter deras preferenser (Singh, 2002). Efter att ha hittat bästa alternativet 
gör kunden en produktbeställning genom några enkla klick och det tredje steget är sedan 
service efter köpet. Service efter köpet handlar vid e-handel till exempel om bra förpackning, 
snabb leverans och möjlighet till retur (Koo, 2006). När kunden lagt ordern kommer också 
ofta en orderbekräftelse via e-post, med information om till exempel leveransdatum (Singh, 
2002). Att handla över Internet kan vara självuppfyllande för vissa kunder och kan bidra med 
ökat nöje och spänning (Koo, 2006). Dessutom stärker det samhörigheten till den grupp eller 
gemenskap som individen känner identifikation med (Srinivasana et al., 2002).  
 
En tidigare studie om beteendevetenskap visar att en webbsida som är enkel att använda ökar 
kundtillfredsställelsen och därmed chansen till återköp (Liao et al., 2007). För att göra 
webbsidan attraktiv och för att kunden skall kunna ta del av ett erbjudande eller slutföra ett 
köp måste det vara logiskt och lättillgängligt, annars kan betydelsen av det försvinna 
(Srinivasana et al., 2002). Ett e-handelsföretag som satsar mycket på en välutformad hemsida 
med bland annat hög grafik och multimedia, genererar positiva känslor från kunder vilket 
således bidrar till en ökad kundlojalitet (Chang & Chen, 2008). Med en lättanvänd hemsida 
ökar enligt Koufaris och Hampton-Sosa (2004) dessutom chansen till att kunden litar på 
företaget, genom att en bra utformad webbsida kan vara ett tecken på hög kompetens. Detta 
kan associeras till hur kunden uppfattar en fysisk butik där det är oreda, jämfört med en där 
det är påfyllt och ordning och reda (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). En positiv inställning 
till företaget leder också ofta till upprepat köpbeteende (Ribbink et al., 2004). På Internet 
påverkas kunderna enligt Svensktnaringsliv.se (2011) mer av vad andra tycker genom olika 
Sociala Medier, som till exempel bloggar och Facebook och kunderna delar med sig av sin 
erfarenhet av företagen och produkterna till varandra. De sociala medierna kan ha både 
positivt och negativt inflytande på köpbeteendet (Svensktnaringsliv.se, 2011). 
 

2.4 E-handel 
 
Fördelen med e-handel gentemot fysisk butik är att e-handel kan erbjuda service dygnet runt 
och ett större utbud av produkter (Singh, 2002). Det bredare sortimentet är enligt Srinivasana 
et al. (2002) möjligt då de inte behöver ta hänsyn till en butik med begränsad yta, men leder 
samtidigt också till ökad priskonkurrens på marknaden. Därför är det extra viktigt för e-
handelsföretagen att skapa lojala kunder, så att de inte förlorar dem till något annat företag 
(Srinivasana et al., 2002). Egenskaper hos en e-handel som en konsument värdesätter är enligt 
Koo (2006) design, bra länkar, bra information, säkerhet, brett sortiment, kundservice och 
snabb leverans. E-handelsföretaget skall genom webbsidan och helheten signalera en bra 
atmosfär. Atmosfären är viktig i en butik oavsett om det är en e-handel eller en fysisk butik, 
men i en e-handel saknas komponenter som till exempel lukt och beröring, som annars bidrar 
till atmosfären. Detta gör att det ställs ytterligare krav på de andra komponenterna (Koo, 
2006). Företagen bör därför ha en ständig översyn av webbsidan och hålla den uppdaterad 
(Liao et al., 2007). 
 
Kundservice är också någonting som får ett annat uttryck inom e-handel. I en fysisk butik kan 
kunden få direktservice genom mänsklig kontakt, medan det inom e-handel kan handla om att 
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leverera till rätt adress vid rätt tidpunkt (Gefen, 2002). Inom e-handel underlättar kunderna 
också för varandra genom att skriva och läsa recensioner och kommentarer om produkten 
eller företaget (Srinivasana et al., 2002). Spridningen på Internet genom att konsumenter delar 
information med varandra fungerar som en form av word of mouth, som har stor påverkan på 
företag och varumärken (Cho & Pars, 2012). Word of mouth har genom Internets snabbhet 
förändrats och varje budskap når ut till en betydligt större mängd konsumenter, något 
företagen utnyttjar för att påverka och öka konsumenternas köp (Coulter & Roggeveen, 
2012).  
 

2.4.1 Lojalitet vid e-handel 
Eftersom e-handel är ett område som har ökat är det värdefullt att studera kundlojalitet hos e-
handelsföretag och inte bara för fysiska butiker (Balabanis, Reynolds & Simintiras, 2006) En 
definition av kundlojalitet inom e-handel är enligt Ribbink et al. (2004) kundens positiva 
inställning till företaget som resulterar i ett upprepande köpbeteende, vilket är liknande den 
definition av lojalitet vi valt att följa i uppsatsen. Däremot finns det viss skillnad i hur 
lojaliteten skapas, då framgången hos många e-handelsföretag ligger i att de har skapat hög 
kundlojalitet genom att höja säkerheten och skapa förtroende (Gefen, 2002). Eftersom e-
handel för många innebär osäkerhet, har lojala kunder blivit mycket värdefullt för e-
handelsföretagen (Ribbink et al., 2004). De lojala kunderna är också värdefulla för företagen 
då de ofta visar sin lojalitet genom att rekommendera det till sina nära och kära. Detta är 
någonting som företaget tjänar på (Gefen, 2002) då de befintliga kunderna hjälper till att 
rekrytera nya kunder till företaget (Srinivasana et al., 2002). Ribbink et al. (2004) menar att 
värvning av nya kunder är en stor kostnad och kan innebära olönsam kundrelation i upp till tre 
år. För företagen handlar det därför främst om att omvandla kunder som handlar enstaka 
gånger till varaktiga kundrelationer (Singh, 2002). Dessutom ökar chanserna till lojala e-
handelskunder om de kan hitta allt de söker hos en återförsäljare, då tid att söka andra 
återförsäljare är en stor alternativkostnad för kunden (Srinivasana et al., 2002).  
 

2.4.3 Olika typer av lojalitetsåtgärder vid e-handel 
För att skapa lojala kunder försöker företagen upprätthålla sin kontakt med kunden genom 
kundservice och stärka förhållandet och förtroendet sinsemellan. Det kan ske genom till 
exempel kontakt över e-mail under leveranstiden, där företagen kan meddela eventuella 
hinder, som att varan kan vara försenad (Singh, 2002). Det är dock viktigt att inte bombardera 
kunderna med e-mail eftersom det kan ge en negativ uppfattning, utan att försöka hålla 
kontakten på en lagom nivå (Ribbink et al., 2004). Finns det också möjlighet för kunderna 
enkelt utbyta information om produkterna kan detta öka kundlojaliteten (Srinivasana et al., 
2002).!
 
Anpassning efter kunden är ett också verktyg som många e-handelsföretag använder 
(Srinivasana et al., 2002) för att erbjuda kunden bra service och personanpassade lösningar 
(Singh, 2002). En webbplats kan enkelt spara information om kunden och därmed vara 
anpassad vid nästa besök för att leva upp till konsumentens individuella behov (Ribbink et al., 
2004; Srinivasana et al., 2002). Den sparade informationen från tidigare köp gör att utbudet 
av produkter kan vara format efter vad kunden letar efter, för att slippa bläddra igenom hela 
produktsortimentet igen (Srinivasana et al., 2002). Detta är positivt då en kund som handlar 
via e-handel vill att det skall gå snabbt och smidigt (Singh, 2002). Många företag använder 
sig också av anpassade erbjudanden och kampanjer, då det är en både enkel och billig metod 
för ett e-handelsföretag att nå ut till kunden. Dessa riktade erbjudanden grundar sig på tidigare 
köp (Srinivasana et al., 2002) genom sparad information om kunden (Ribbink et al., 2004). 
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Det finns enligt Chatterjee och McGinnis (2010) även negativa effekter av personanpassade 
erbjudanden, till exempel då företagen skickar ut meddelanden som konsumenterna uppfattar 
som intrång på deras liv. Irritation till företaget kan förekomma på grund av detta och 
kunderna känner oro och obehag av webbövervakningen (Chatterjee & McGinnis, 2010). Tsai 
och Huang (2007) menar att e-handelsföretagen genom kundanpassande erbjudanden kan 
locka till sig uppmärksamhet, men att det är inte är ett effektivt sätt att öka kundlojaliteten. 
Kostnaderna kan bli större än fördelarna eftersom det i stort sätt är omöjligt att förstå varje 
kunds behov. Dessutom måste anpassade erbjudanden vara unika och mer attraktiva gentemot 
konkurrenternas (Tsai & Huang, 2007). 
 
Omställningskostnader för kunden att byta företag kan vara mindre vid e-handel än vid fysisk 
butik, vilket gör det extra viktigt för företaget att bygga förtroende redan vid första besöket 
(Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). Det är mycket enklare för en kund att byta e-
handelsföretag direkt, då Internet gör att kunden har tillgång till ett mycket större urval av 
företag och produkter. Därför gäller det för e-handelsföretagen att behandla sina kunder extra 
väl (Srinivasana et al., 2002). Chang och Chen (2008) förklarar även att e-handelsföretagen 
måste investera i design, bekvämlighet och enkelhet av deras hemsidor för att skapa ökade 
omställningskostnader. Det ska generera i ökad nytta för kunderna att återkomma till deras 
nuvarande leverantör och avskräcka dem att byta till någon annan (Chang & Chen, 2008). Om 
kunderna upplever ett e-handelsföretag som unikt anser de att det är en typ av 
omställningskostnad för byta leverantör och fortsätter därför att vara lojal mot e-
handelsföretaget (Tsai & Huang, 2007).  
 

2.4.2 Förtroende vid e-handel 
Samtidigt som det finns många lojalitetsfrämjande åtgärder, så bygger lojalitet inom e-handel 
till största del på förtroende för företaget (Gefen, 2002; Koo, 2006; Koufaris & Hampton-
Sosa, 2004; Singh, 2002). Just förtroende för ett företag har som begrepp en liknande 
betydelse både inom fysiska butiker och e-handel. När en kund upplever förtroende för 
företaget innebär det att de tror på företagets välvilja och ärlighet gentemot sina kunder och 
de litar på att de håller vad de lovar (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). Inom 
företagsekonomin har förtroende spelat en stor roll för att skapa och behålla långsiktiga 
relationer (Ribbink et al., 2004). Förtroende för ett företag byggs dock oftast genom 
direktkontakt med försäljaren, men vid e-handel saknas den direkta kontakten mellan köpare 
och säljare (Reichheld & Schefter, 2000; Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). Företagen måste 
då istället förmedla samma sak genom webben för att bygga förtroende hos kunden (Koufaris 
& Hampton-Sosa, 2004). Vilket förtroende kunden har för e-handelsföretaget bygger mycket 
på hur de hanterar risker och säkerhet (Gefen, 2002).  
 
Att handla på Internet kan medföra ökad risk för kunderna, varför förtroende är extra viktigt 
för att skapa återkommande kunder (Gefen, 2002). Upplevda risker är att kunderna tvingas 
genomföra transaktioner av pengar (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004), att de tvingas lämna ut 
vissa uppgifter om sig själva och att e-handelsföretagen dessutom sparar mycket information 
om sina kunder (Gefen, 2002; Koo, 2006). Företagen samlar in informationen om sina kunder 
genom anmälningsblanketter, webbenkäter, filer och cookies (Koo, 2006) och kunden tvingas 
till exempel lämna ut kreditkortsuppgifter (Gefen, 2002). Litar inte kunden på företaget 
minskar chansen till köp och missbrukar företaget informationen så minskar sannolikheten till 
fortsatt köp drastiskt (Gefen, 2002). För att minska oron för missbruk av informationen om 
kunderna, är det viktigt att företagen har tydlig sekretesspolicys (Koo, 2006). Oron för 
säkerheten stiger enligt Koufaris och Hampton-Sosa (2004) också i takt med dyrare 
produkter. Men storleken på företaget och företagets rykte kan göra att kunden känner sig 
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tryggare vid e-handel, vilket gör att dyrare produktköp tenderar att ske hos större bolag 
(Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). Enkelheten på en webbsida bidrar också till att kunden 
mer troligt köper en dyrare vara och uppdaterad, trovärdig och relevant information om 
produkterna gör att kunderna litar mer på sidan (Koo, 2006). Även om säkerhet och 
produktinformation som sagt är viktigt vid e-handel, behöver det inte enligt (Koo, 2006) 
betyda att det bidrar till att skapa mer lojala kunder.   
 

2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

 
 
Figur 2: Egenkonstruerad modell som sammanfattar den teoretiska referensramen 
 
Lojalitet och e-handel ligger som bas för uppsatsen, där förtroende är kopplingen mellan dem. 
Lojalitetsprogram är en lojalitetsåtgärd genom CRP, i vissa ögon även SP, samt säljfrämjande 
åtgärder. Lojalitetsprogram har även en påverkan på kundernas köpbeteende. Dessa områden 
kopplas sedan ihop med e-handel och det beskrivs vad som gör dem specifika för just e-
handel.  
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3. Metod 
 
I metodkapitlet presenteras hur vi gått till väga för att genomföra vår studie, samt motivering 
till val av metod. Vi motiverar även vårt urval av företag och respondenter och 
uppmärksammar de hinder vi stött på längs vägen. Avslutningsvis diskuteras studiens validitet 
och reliabilitet.  
 

3.1 Övergripande metodval 
 
Eftersom vi i denna uppsats syftar till att skapa djupare förståelse för hur e-handelsföretag 
använder sig av lojalitetsprogram för att öka kundlojaliteten, lämpar sig en empirisk studie av 
e-handelsföretag och dess kunder bra. Då vår avsikt är att undersöka hur företag använder sig 
av lojalitetsprogram är denna uppsats är beskrivande (Jacobsen, 2002) och vi riktar inte in oss 
på varför det ser ut som det gör.  
 
Det finns enligt Patel och Davidsson (2011) tre olika sätt att arbeta på för att koppla teori och 
empiri till varandra; deduktion, induktion och abduktion. Deduktion innebär att forskaren 
utgår från befintlig teori för att dra slutsatser om specifika fall och jämför hypoteser med 
verkligheten. Induktion innebär att forskaren istället går andra vägen och studerar sitt 
specifika fall utan kunskap från tidigare teori, för att sedan skapa sin egen teori. Abduktion 
innebär en kombination av deduktion och induktion (Patel & Davidsson, 2011). Vi använder 
oss i detta fall av deduktion, då vi utifrån teorin har skaffat oss den kunskap om lojalitet, CRP, 
SP och e-handel som sedan ligger till grund för vår empiriska undersökning. Utan att först ta 
del av tidigare forskning hade vi missat viktiga delar. Vi skulle dock också kunna påstå att en 
viss del av vår undersökning är abduktiv, då vi med hjälp av den kvalitativa undersökningen 
skapat underlag till vår kvantitativa del. Detta genom att vi använt kunskapen vi fått från 
företagen i den kvalitativa undersökningen för att skapa frågeformuläret till den kvantitativa 
undersökningen hos konsumenterna.  
 
En studie kan enligt Jacobsen (2002) också ha en intensiv eller en extensiv utformning. En 
intensiv utformning är detaljrik och går på djupet i frågan, skapar hög intern giltighet och 
lämpar sig med kvalitativ metod. En extensiv utformning går på bredden genom att studera 
många enheter, resultatet kan ofta generaliseras på verkligheten och lämpar sig med en 
kvantitativ metod (Jacobsen, 2002). En kombination av dessa två kallas för 
designtriangulering, där den intensiva utformningen med fördel ligger till grund för den 
extensiva. Ur företagsperspektivet har vi följt en intensiv utformning, då vi ville ha så 
detaljrik information som möjligt från få enheter. Ur kundperspektivet var vi däremot mer 
intresserade av att få en samlad bild från en större mängd enheter som motsvarar verkligheten, 
varför en extensiv utformning passade bättre. I denna studie används därför 
designtriangulering, då vi genom vår kvalitativa studie går på djupet i frågan och genom vår 
kvantitativa studie även studerar frågan på bredden. Informationen från den intensiva 
undersökningen ur företagsperspektiv ligger sedan till grund för den extensiva ur 
kundperspektiv. 
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3.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
!
Kvalitativ forskning visar enligt Widerberg (2002) tydligt egenskaper från det studerande 
fenomenet och lämpar sig enligt Jacobsen (2002) när vi vill tolka och förstå ett visst fenomen. 
Då syftet i denna undersökning är att skapa förståelse kring hur företag använder sig av 
lojalitetsprogram för att öka kundernas konsumtion, lämpar sig en kvalitativ metod. Kvalitativ 
forskning samlar in information verbalt genom tal eller skrift (Backman, 2008) och eftersom 
det är en tidskrävande metod passar den bäst när vi vill nå djupgående information från få 
respondenter (Jacobsen, 2002). Vi var intresserade av att veta hur varje enskilt företag arbetar 
i verkligheten och på grund av att vi valt få enheter hade vi möjligheten att fråga företagen 
specifikt hur de arbetar kring lojalitetsprogram. Detta gör att vi har fått ökad kunskap och bra 
insikt i ämnet. Kvalitativ metod är enligt Eliasson (2006) även flexibel och forskaren kan 
anpassa sig efter situationen. Vi har under uppsatsens gång lärt oss mer om ämnet och förstått 
att arbetet kring lojalitetsprogram är komplext, varför vi fått ta hänsyn till fler 
lojalitetsåtgärder än tänkt från början. Uppsatsen har därför vidgats till inkludera andra 
lojalitetsåtgärder, men frågeställningen är fortfarande den samma. Den kritik som kan riktas 
mot kvalitativ metod är att den inte utgår från en objektiv verklighet (Backman, 2008) utan 
endast fokuserar på de studerade företagen, vilket gör att det är svårt att generalisera svaren på 
allmänheten (Jacobsen, 2002). För att öka generaliserbarheten har vi valt att studera två olika 
företag, för att kunna se saken ur olika perspektiv.  
 
Enligt Eliasson (2006) kan även kvalitativa och kvantitativa metoder med fördel kombineras 
och komplettera varandra, varför vi valt att fullständiga vår kvalitativa studie med en 
kvantitativ. Denna kombination är nödvändig för att nå vårt syfte, då vi även är intresserade 
av kundernas perspektiv på lojalitet och deras syn på företagens lojalitetsprogram. I en 
kvantitativ metod är svaren ofta förutbestämda och statistiskt mätbara och kommer från bland 
annat enkäter och frågeformulär (Backman, 2008). En kvantitativ undersökning kan enligt 
Jacobsen (2002) genom sin enkelhet nå ut till en hög kvantitet respondenter, vilka därför kan 
motsvara ett representativt urval av verkligheten och öka möjligheten till generalisering av 
resultatet. Genom enkelheten gör den kvantitativa metoden det möjligt för oss att få kunskap 
om vad den stora gruppen kunderna anser om lojalitetsprogram. Detta är viktigt för studien, 
eftersom det är för nå ut till kunderna som företagen använder sig av lojalitetsprogram. Enligt 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) visar resultaten från undersökningen (med en 
beräkningsbar osäkerhet) hur resultatet antagligen skulle sett ut som vi gjort undersökningen 
på hela populationen och är därför användbar på verkligheten. Vi måste dock acceptera viss 
statistisk felmarginal i våra svar, på grund av det urval vi väljer att göra (Djurfeldt et al., 
2010). En nackdel med kvantitativ metod är att undersökningen blir mer ytlig genom de 
relativt enkla svarsalternativen och det är även svårt att veta om respondenterna uppfattat 
frågorna korrekt.  Vi har försökt minska missförstånden genom att göra frågorna så 
lättbegripliga och tydliga som möjligt. Vi har även som forskare genom förutbestämda 
svarsalternativ en stor påverkan på vilken information som framkommer (Jacobsen, 2002). 
Detta är dock någonting vi försökt minska genom att följa Widerberg (2002), som menar att 
kvantitativa frågeställningar blir bättre om de baserats på en kvalitativ intervju. Vårt 
frågeformulär till den kvantitativa undersökningen bygger därför på kunskap från den 
kvalitativa delen samt tidigare forskning.  
 
!
!
!
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3.3 Urval 
 
Urval var vid vår undersökning någonting som var nödvändigt, på grund av tidsmässiga, 
ekonomiska och praktiska förutsättningar (Djurfeldt et al., 2010). Urvalet av respondenter är 
enligt Jacobsen (2002) också viktigt och påverkar vilka svar som framkommer, då vi 
beroende på vem som svarar så får olika information. Vill vi med säkerhet ha en respondent 
med kunskap inom ämnet kan det vara bra att välja ut vem som skall intervjuas. Handlar det 
om att få en bredare förståelse för ämnet är det viktigt att se till att urvalet motsvarar 
målgruppen (Jacobsen, 2002).  
 

3.3.1 Urval till kvalitativ undersökning 
Enligt Jacobsen (2002) finns det olika steg i urvalsprocessen av respondenter. Vi måste skapa 
överblick av potentiella respondenter, dela in dem i undergrupper och sedan att sätta upp vilka 
kriterier som respondenterna skall motsvara. Då syftet med denna undersökning är att skapa 
förståelse för hur e-handelsföretag använder sig av lojalitetsprogram anser vi att det är 
lämpligt med intervju av just e-handelsföretag. I denna uppsats är definitionen av ett e-
handelsföretag ett företag som endast sysslar med e-handel och alltså inte har någon fysisk 
butik. På grund av denna avgränsning bortfaller därför de företag som både sysslar med e-
handel plus fysisk butik. Dessutom har vi som krav att e-handelsföretagen skall sälja fler än 
sitt eget varumärke, för att det skall finnas möjlighet att köpa varan på annat ställe. För att 
skapa en bild av e-handelsföretagen och undersöka om de är intressanta för vår studie har vi 
använt oss av deras hemsidor. Ytterligare kriterier vi haft för företagen är att de skall verka 
inom klädbranschen och rikta sig mot en yngre målgrupp. Efter att vi skapat oss en bild av e-
handelsföretagen konstruerade vi en lista på de 10 företag vi helst skulle vilja intervjua och 
började med att kontakta de vi var mest intresserade av. Målsättningen var att ha intervjuer 
med tre stycken företag, men även efter vissa påtryckningar på företagen resulterade det i 
deltagande från två stycken företag. Det var ett antal vi till en början inte var nöjda med, så vi 
fortsatte att kontakta alla företag som passade in på våra krav. Det var dock ingen mer som 
var intresserad av att delta, så vi bestämde oss för att fortsätta och fokusera mer på de två 
deltagande företagen och kunderna istället. Vi var oroliga att företagsinformationen inte 
skulle räcka, men efter intervjuerna insåg vi att vi hade fått tillräckligt med information för att 
kunna jämföra med kundperspektivet. För att välja respondent med rätt kunskap inom ämnet 
hos företagen, tillfrågade vi dem vem de tyckte lämpade sig bäst. De respondenter vi har 
intervjuat arbetar på någon post på företagens marknadsavdelningar.  
 

3.3.2 Urval till kvantitativ undersökning 
En kvantitativ undersökning är omöjlig att rikta till alla enheter och en urvalsram är därför 
nödvändig (Eliasson 2006). Vilka som skall ingå i urvalet är beroende av vilka resurser som 
finns tillgängliga och vilken population som skall undersökas (Eliasson, 2006). Meningen är 
att urvalet skall motsvara den undersökta populationen (Jacobsen, 2002), men vi måste även 
ta hänsyn till en beräknad statistisk felmarginal (Djurfeldt et al., 2010). Det är viktigt att 
tydligt definiera vilka som ingår i populationen innan vi kan beräkna stickprovet (Eliasson, 
2006), varför vi gjort en tydlig urvalsavgränsning. Denna studie riktar sig mot en målgrupp, 
vilken bygger på de tidigare studerade företagens målgrupp. Enligt Jacobsen (2002) kan det 
även vara nödvändigt att göra ytterligare avgränsningar, om den tilltänkta målgruppen är för 
stor. Målgruppen hos de studerade företagen är svenskar med en ålder på 20-34 år, varför vi 
har valt att börja med det som vår primära avgränsning. Vi har sedan delat upp befolkningen i 
Sverige i grupper efter geografi och valt ut en grupp att studera, på grund av att målgruppen 
svenskar i åldern 20-34 år är alldeles för stor för att undersöka. Den geografiska avgränsning 
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vi valt är Hallands län och Västra Götalands län och för att grunda vår uträkning på rätt 
population har vi använt oss av statistik från Statistiska Centralbyrån (2012). Denna 
undersökning innefattar därför individer på 20-34 år, bosatta i Hallands län och Västra 
Götalands län (se figur 3). Valet föll på Hallands län och Västra Götalands län på grund av att 
vi anser att de tillsammans motsvarar den verkliga populationen och att det är denna målgrupp 
vi har störst möjlighet att nå ut till.  
 

Ålder 20-34 
Kön Kvinna/Man 

Sysselsättning Ingen betydelse 
Region Hallands Län/Västra Götalands Län  
Land Sverige 

Övrigt Konsumenter inom e-handel 
 
Figur 3: Urvalsavgränsning 
 
Efter att avgränsningarna är bestämda krävs ett urval ur populationen för vilka som skall delta 
i undersökningen (Eliasson, 2006). För att genomföra undersökningen har vi valt att använda 
oss av Internet genom Facebook, då vi anser att Internet ökar chanserna för att alla tillfrågade 
har kunskap inom e-handel. Vi har haft påverkan i valet av respondenter, då vi använt oss av 
våra personliga konton på Facebook för att nå ut till vår målgrupp. Våra vänner har även 
hjälpt oss att sprida undersökningen vidare på Internet. Eftersom vi inte styrt helt själva vilka 
som har haft möjligheten att delta i undersökningen, så vet vi inte exakt hur många som är 
tillfrågade, men vi uppskattar att det är runt 1000 personer. Eftersom de tillfrågade sedan 
själva väljer om de vill delta eller inte, så baseras vår undersökning till stor del på självurval 
och därmed bekvämlighetsurval (Jacobsen, 2002). För att ta reda på om alla tillfrågade tillhör 
målgruppen och har erfarenhet inom ämnet, har vi kontrollfrågor i början av vårt 
frågeformulär.  
 
För att beräkna hur stort urvalet från den beräknade populationen skall vara behövs en gräns 
för hur stor felmarginal som accepteras, då det har betydelse för vilket antal enheter som 
krävs för att göra undersökningen tillförlitlig (Djurfeldt et al., 2010). Med felmarginal menas 
enligt Djurfeldt et al. (2010) hur långt ifrån vårt resultat hamnar det “sanna” värdet på den 
hela verkliga populationen. Exempelvis så kommer inte exakt samma resultat att förekomma 
om vi gör flera urval ur samma population, på grund av att individens egenskaper spelar roll. 
Och eftersom vi endast gör en undersökning i detta fall, får vi därför räkna med att det kan 
finnas en viss felmarginal i våra svar jämfört med den verkliga populationen. Inom 
samhällsvetenskapliga undersökningar är det vanligast att använda sig av en konfidensgrad på 
95 % eller 99 %. Om vi väljer en konfidensgrad på 95 % innebär det att vi kan säga att 
sannolikheten är 95 % att det “sanna” värdet ligger inom avståndet +- 1,96 från värdet i vårt 
stickprov (Djurfeldt et al., 2010). Vi har i denna undersökning valt att använda oss av en 
konfidensgrad på 95 % och haft det i åtanke när vi räknat ut hur stort vårt urval skall vara. För 
att räkna ut hur stort urval som krävs har vi använt oss av www.surveysystem.com/sscalc.htm, 
där vi baserat uträkningen på hur många personer det fanns i Hallands län och Västra 
Götalands län år 2012, inom åldersintervallet 20-34 år. I systemet finns en kalkylator till 
hjälp, där vi fyllt i storleken på populationen och vilket konfidensintervall vi använder oss av. 
Eftersom vi valt konfidensgraden 95 % så är konfidensintervallet 5 % och populationen är 
enligt Statistiska Centralbyrån (2012) på 374 378 människor år 2012. Uträkningen ger oss ett 
resultat på att 384 respondenter behövs för att säkerställa undersökningens tillförlitlighet.  
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3.4 Datainsamlingsmetod 
 
Enligt Jacobsen (2002) kan det innebära problem att endast använda sig av en typ av data och 
vidare kan olika typer av data dessutom komplettera varandra. Vi har därför valt att använda 
oss av tre olika typer av data i denna undersökning. 
 

3.4.1 Sekundärdata 
All information som samlas in från andra källor än ursprungskällan kallas för sekundärdata 
(Jacobsen, 2002; Eliasson, 2006). Att ta del av sekundärdata är ett bra sätt att relatera 
undersökningen till tidigare forskning och för att få idéer till frågor (Eliasson, 2006). 
Eftersom informationen i grunden är insamlad av andra och för andra ändamål så är det 
viktigt att vara källkritisk (Jacobsen, 2002; Eliasson, 2006). Vår litteratursökning grundar sig i 
de databaser vi har tillgång till genom biblioteket på Högskolan i Halmstad. Vi har främst 
använt oss av Google Scholar för att söka efter vetenskapliga artiklar, eftersom Google 
Scholar söker i flera databaser samtidigt. Vi har även sökt direkt i databaserna ABI Inform 
och Emerald. De sökord vi främst har använt är loyalty, loyalty program, marketing, e-
business, e-commerce och buying behaviour. Vi har även valt att studera källor till de 
vetenskapliga artiklar vi funnit relevanta och på så vis fått tillgång till bredare information 
inom ämnet. Då det finns mycket tidigare forskning inom ämnet lojalitetsprogram, har vi fått 
sålla för att endast få fram det som är extra relevant för denna studie. Däremot kretsar det 
mesta om lojalitetsprogram kring fysiska butiker eller tjänsteföretag och det har varit svårare 
att hitta information kring e-handelsföretag. Det finns flera studier om e-handel och lojalitet, 
men vi anser att det finns en lucka i forskningen kring just e-handel och lojalitetsprogram. Vi 
har i den mån det går och i de områden det lämpar sig försökt att hålla oss till så ny forskning 
som möjligt för att den skall vara aktuell. Det har dock varit svårt, då många studier som 
gjorts inom ämnet är gjorda i början på 2000-talet. Vi antar att det är på grund av årtalen på 
artiklarna som de inte handlar om e-handel och lojalitetsprogram, då e-handel är ett relativt 
nytt fenomen.  
 
Vi har dessutom kompletterat de vetenskapliga artiklarna med lämpliga böcker som är lånade 
på biblioteket på Högskolan i Halmstad och på Halmstads Stadsbibliotek, samt med 
information från Svenskt Näringsliv och Statistiska Centralbyrån. Avhandlingen av Sällberg 
(2010) är basen för vår grundläggande kunskap inom ämnet. Vi har även kompletterat den 
primärdata vi samlat in från företagen med information nedladdad från deras hemsidor. 
 

3.4.2 Primärdata 
Den information som forskaren själv för första gången samlar in från ursprungskällan kallas 
för primärdata (Jacobsen, 2002), där forskaren har kontroll över insamlingen under hela 
processen (Eliasson, 2006). Metoden för insamlingen är anpassad efter problemställningen 
och informationen samlas vanligen in genom intervju, observation eller frågeformulär 
(Jacobsen, 2002). 
 
Intervju 
En öppen individuell intervju är enligt Jacobsen (2002) det som lämpar sig bäst när få enheter 
undersöks och syftet är att gå på djupet med informationen från en viss individ. Oftast sker en 
öppen individuell intervju ansikte mot ansikte eller över telefon och kännetecknas av att 
frågorna sker löpande genom en dialog. Ett fysiskt besök är att föredra, men kan vara 
kostnads- och tidskrävande, vilket gör att telefonintervju ofta ses som en passande ersättning. 
För att i efterhand komma ihåg vad som sas under intervjun är det lämpligt att på något sätt 
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spara informationen, genom till exempel anteckningar eller inspelning (Jacobsen, 2002). För 
att uppnå vårt syfte ur företagsperspektiv ansåg vi att individuell intervju med personer från 
företagen med kunskap inom ämnet lämpade sig bäst. Målsättningen var att ha öppen 
individuell intervju ansikte mot ansikte, men då detta beroende på tid inte gick att genomföra, 
fick vi anpassa oss efter företagens önskemål och genomföra intervjuerna över telefon och via 
e-mail. Intervjuerna finns skriftligt antecknade, för att vi skulle kunna gå tillbaka i efterhand 
och titta på svaren.  
 
Vi måste också enligt Jacobsen (2002) bestämma hur öppen eller strukturerad intervjun skall 
vara. Är intervjun helt strukturerad används fasta frågor med fasta svarsalternativ och är 
intervjun helt öppen används ingen intervjuguide, utan samtalet flyter på utan planerad 
ordningsföljd. En kvalitativ intervju bör befinna sig någonstans på skalan mellan öppen och 
strukturerad och följa en förutbestämd intervjuhandledning. Syftet med intervjun kan vara 
öppet eller dolt, vilket dock kan vara svårt att avgöra vad som lämpar sig bäst. Vissa ämnen 
kan göra att respondenten inte vill ställa upp då de kan anses som känsliga, varför det kan 
vara lämpligt att ibland inte skylta med ändamålet (Jacobsen, 2002). Vi visste vilka frågor vi 
ville få svar på och upprättade därför en intervjuguide (se bilaga 1) som vi hade som grund för 
intervjuerna. Alla frågorna var öppna för att kunna nå de båda företagens specifika svar. I 
telefonintervjun fanns det utrymme för respondenten att vidareutveckla sina svar och vi kunde 
ställa följdfrågor. I intervjun som genomfördes via e-mail följde respondenten intervjuguiden 
helt, men vi har även kompletterat med följdfrågor i efterhand, där vi ansåg att vi ville ha mer 
information.  
 
För att hitta rätt respondent med kunskap inom ämnet valde vi att ha ett öppet syfte med 
intervjun, även om det lett till vissa svårigheter med att få företagen att ställa upp, då vi frågar 
om information de inte vill dela med sig av. Enligt Jacobsen (2002) kan det vara så att 
respondenter väljer att inte delta på grund av att de inte vill att deras svar skall kunna kopplas 
direkt till dem. Motviljan att delta kan då försöka minskas med en garanti för anonymitet, 
någonting vi varit tvungna använda för att få respondenterna att ställa upp. Detta beror på att 
det är känslig information vi frågar efter, som företagen inte vill sprida vidare till sina 
konsumenter och konkurrenter. På grund av anonymiteten har vi döpt det första företaget vi 
intervjuade till Företaget Alfa och respondenten på Företaget Alfa till Respondent A. Likaså 
har vi valt att döpa det andra företaget till Företaget Beta och respondenten till Respondent B. 
Det positiva med anonymitet är att det kan bidra till att respondenterna ger ett ärligare svar på 
frågan (Jacobsen, 2002), vilket har gynnat oss, då de på grund av sin anonymitet har kunnat 
dela med sig av hur de arbetar med vissa frågor. Anonymiteten har alltså till viss del hjälpt oss 
genom ökat deltagande bland företagen och mer kvalitet på svaren. Trots detta så fanns det 
tyvärr fortfarande frågor de inte var intresserade av att svara på. 
 
Frågeformulär 
En kvantitativ undersökning är det som lämpar sig bäst när vi vill undersöka många enheter 
och den vanligaste formen av en kvantitativ undersökning är insamling av data genom 
frågeformulär med givna svarsalternativ (Jacobsen, 2002). För oss var det värdefullt att ta del 
av vad en stor kundgrupp tyckte i vissa frågor för att kunna uppnå vårt syfte, varför vi valde 
att genomföra en kvantitativ undersökning bland dessa, genom frågeformulär (se bilaga 2). 
Basen för undersökningen kommer från de kvalitativa intervjuerna vi genomfört med 
företagen. Vi bestämde även vilka variabler som skulle undersökas genom att låta variablerna 
följa den teoretiska referensramen som ligger till grund för undersökningen (Eliasson, 2006). 
Vi har låtit den teoretiska referensramen och de båda typerna av insamling av empiri följa 
samma spår för att behålla den röda tråden genom uppsatsen.  
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Det är därefter viktigt att bestämma på vilket sätt frågeställningarna skall formuleras och hur 
svarsalternativen skall utformas. Den utformning vi till störst del valt i denna undersökning 
benämner Jacobsen (2002) som påståenden. Dessa påståenden handlar om lojalitet och e-
handel och är utformade efter en likert-skala, där respondenten får ta ställning till hur väl 
denne instämmer eller ej. Syftet med detta var att få tydliga resultat som sedan kan användas 
för jämförelse med tidigare forskning och företagens åsikter. Exempelvis fick respondenterna 
ta ställning till om de värdesätter belöning idag eller i framtiden mest. Vi använde de 
studerade företagens olika typer av lojalitetsprogram i frågorna, för att skapa oss en bild av 
vad respondenterna tycker om dessa. Vi har även valt att använda oss av några frågor med 
öppna svarsalternativ, på grund av att det är omöjligt för oss att lista alla möjliga 
svarsalternativ, då de är för många och vi inte har överblick över dem. Vi är exempelvis 
intresserade av att veta varför kunderna väljer att vara lojala mot ett visst företag. Dessa svar 
blir svåra att hantera, men vi anser samtidigt att de bidrar med så pass mycket information 
som är värdefull för oss att vi väljer att använda dem. Vid utformningen av frågorna har vi 
följt råden från Jacobsen (2002) om enkelhet, att försöka minska feltolkning av begrepp, att 
undvika ledande frågor och att alltid ha en mittkategori bland svarsalternativen.  
 
För att skapa och nå ut med undersökningen genom Internet har vi har använt oss av ett 
undersökningsprogram som heter Enalyzer. Enalyzer är gratis för studenter och det är möjligt 
att både genomföra undersökningen och analysera resultatet i programmet.  Frågorna är 
konstruerade så att respondenten svarar genom klick eller svarsruta och sedan tar sig vidare 
till nästa fråga. De första frågorna är faktafrågor för att vi enligt Eliasson (2006) skall kunna 
veta vilket värde respondentens svar tillför undersökningen. Till exempel ville vi veta om 
respondenten motsvarar vår målgrupp. Har respondenten heller aldrig handlat från en e-
handel är dennes åsikter mindre relevanta i vissa frågor, men det är fortfarande intressant att 
veta attityden till e-handel. Vårt sätt att utföra undersökningen liknar vad Jacobsen (2002) 
kallar för postenkät. En postenkät innebär att ett frågeformulär konstrueras och skickas ut till 
respondenterna, som fyller i den och sedan sänder den tillbaka. Det finns aldrig någon direkt 
kontakt mellan undersökaren och respondenten (Eliasson, 2006). Respondenterna är helt 
anonyma i sina svar, då det inte tillför någonting till undersökningen vem det personligen är 
som svarat vad (Eliasson, 2006). Det är enkelt för våra respondenter att delta, då de endast 
behöver klicka på en länk för att komma till undersökningen.  
 
Vid val av insamlingsmetod måste vi även ta hänsyn till vissa andra kriterier, så som kostnad 
och snabbhet (Jacobsen, 2002). Eftersom programmet vi utformat undersökningen i är en 
gratistjänst för studenter och vi når ut till våra respondenter genom Facebook kostnadsfritt så 
är vårt val av metod helt kostnadsfritt. Då undersökningen finns på Internet krävs endast tiden 
det tar för respondenten att läsa och fundera kring svaren på frågorna, svaren skickas sedan 
tillbaka direkt genom ett klick. Vi har försökt att göra undersökningen så lite tidskrävande 
som möjligt, för att öka deltagandet och engagemanget i svaren. Fördelen med ett skriftligt 
frågeformulär är enligt Eliasson (2006) att respondenten har möjlighet att svara på frågorna 
när denne känner att det finns tid till det. Undersökaren bör också efter en tid skicka ut en 
påminnelse för att öka svarsfrekvensen (Eliasson, 2006). För att ha lite tid på oss så gjorde vi 
det möjligt att svara på undersökningen under två veckor, där vi skickade ut en påminnelse 
efter halva tiden. Efter två veckor förlängde vi tiden med en vecka till för att vi behövde fler 
svar och vi bad även några vänner dela undersökningen vidare till sina vänner för att sprida 
den ytterligare. I början tickade antalet genomförda undersökningar uppåt ganska snabbt, men 
det avtog efter några dygn. Det har varit svårt att få tillräckligt många respondenter, då 
intresset för att delta i undersökningar är svagt utan någon belöning som lockar. Bortfallet är 
svårt för oss att påverka, men kan helt enkelt bero på att många människor inte orkar eller har 
lust att delta. Det finns inte heller någon dokumenterad forskning om svarsprocent gällande 
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undersökningar på Internet (Jacobsen, 2002). Vi kan också se i programmet att det finns ett 
visst bortfall från de som startat undersökningen men som valt att inte fullfölja den. Vi vet 
inte varför, men antar att det beror på att de inte känner att de har kunskap om det vi frågar 
efter. Vi har fått in svar från cirka 30 % av de som var tillfrågade att delta, någonting som vi 
ser som en viss besvikelse. Vi hade hoppats på en större svarsfrekvens, men har förstått på 
attityden hos folk att det är tidskrävande och ansträngande och att många därför är ovilliga att 
delta i en undersökning. Vi får därför acceptera bortfallet och inse att vi får vara nöjda med att 
vi fått in 391 svar, om än att vi har förlänga svarstiden till tre veckor och kämpa till oss svar. 
Men 391 stycken är samtidigt 7 stycken bättre än 384 stycken, vilket vi hade som målsättning.  
 
Under processens gång stötte vi på ett problem med Enalyzer, när 38 % av alla ifyllda 
undersökningar klassificerades som ofullständiga av programmet. Först antog vi att det 
berodde på att respondenterna avbröt undersökningen för att den var krånglig att fortsätta 
med. Men när antalet steg så pass kraftigt hela tiden, förstod vi att det måste bero på 
någonting annat. Efter en del utforskande så har vi kommit fram till att det finns en skillnad i 
programmet Enalyzer, beroende på om det används i datorn eller i mobilen. Om respondenten 
gör undersökningen i datorn så avslutas den med “tack för din medverkan” och en “skicka-
knapp”. Skickas undersökningen in genom denna knapp så ses den som fullständig i systemet. 
I mobilen så finns dock inte denna “skicka-knapp”, utan nedanför texten “tack för din 
medverkan” finns endast en likadan pil som för att ta sig vidare till en ny fråga. Lämnar 
respondenten undersökningen utan att trycka på denna pil så tolkar programmet svaren som 
ofullständiga, men trycker respondenten på pilen så blir den fullständig. Det är väldigt 
otydligt för respondenten att denne måste trycka på pilen, så vi förstår att många trott att de är 
klara. Svaren finns dock med och kan behandlas likadant som de fullständiga i slutändan, 
genom att resultaten finns redovisade fråga per fråga. Denna miss är någonting vi borde 
upptäckt innan, då vi borde förstått att många kommer att göra undersökningen i mobilen. Vi 
borde testat i så att det fungerade som det skulle även i mobilen innan vi skickade ut den, men 
vi testade endast i datorn.  
 

3.5 Analysmetod 
 
För att presentera och analysera resultaten från den kvantitativa undersökningen har vi använt 
oss av de verktyg som finns i programmet Enalyzer, där undersökningen genomfördes. 
Programmet presenterar svaren fråga per fråga genom statistiska resultat i form av procent 
och diagram. Vidare har vi genom teori, empiri och analys kategoriserat genom att vi följt 
samma rubriker för att underlätta för den röda tråden. Enligt Jacobsen (2002) är syftet med 
kategorisering att förenkla detaljerad data och en förutsättning för att jämföra texter. 
Kategoriseringen underlättade för oss vid jämförelse av teori med empiri från de intervjuade 
företagen och empiri från den kvantitativa undersökningen. För att genomföra analysen läste 
vi därför igenom kategori för kategori i teorin och de tre avsnitten i empirin och noterade 
vilket som var viktigast. Därefter ställdes den viktigaste informationen från de olika 
kategorierna mot varandra i analysen. Vissa områden är viktiga på grund av att de skiljer sig 
åt och vissa områden på grund av att de är lika.  
!

3.6 Kritik 
 
Vid varje undersökning bör enligt Jacobsen (2002) problem som är relaterat till validitet 
(giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) minimeras. Valet av metod bör kritiskt granskas för 
att kunna avgöra hur väl slutsatserna går att lita på (Jacobsen, 2002).  
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3.6.1 Validitet 
Validitet (giltighet) innebär enligt Widerberg (2002); Patel och Davidsson (2011) att studien 
faktiskt undersöker det som är avsett att undersökas. Vårt sätt att undersöka på måste alltså 
kunna mäta det som är studiens faktiska avsikt (Patel & Davidsson, 2011). Detta gäller främst 
vid en kvantitativ studie, eftersom det vid en kvalitativ studie är svårt att på förhand 
bestämma exakt vad som skall undersökas. Validitet inom kvalitativ forskning innebär därför 
hela forskningsprocessen (Widerberg, 2002). I vår kvantitativa studie följer vi vårt syfte och 
tar del av kundernas syn på lojalitetsprogram, genom att låta dem ta ställning till påståenden 
och formulera sig i öppna frågor. Den kvalitativa studien har fått genomsyra hela 
forskningsprocessen, då den gjort att vi fått utökad kunskap inom ämnet och utgör basen för 
den kvantitativa undersökningen. Den teoretiska referensramen ligger som grund för att skapa 
kunskap inom det ämne som studeras och kan användas för att styrka frågorna i 
undersökningen och därmed öka validiteten (Patel & Davidsson, 2011). Vi började med att 
skapa oss fördjupad kunskap inom ämnet lojalitet, lojalitetsprogram och e-handel genom den 
teoretiska referensramen. Denna kunskap användes sedan för att utveckla frågorna till den 
kvalitativa undersökningen, vilket stärker validiteten på frågeformuläret. Genom att sedan 
studera två e-handelsföretag med kunskap om lojalitetsprogram andra säljfrämjande åtgärder 
och dessutom komplettera detta med en kvantitativ studie från konsumenterna så anser vi att 
vi mäter det studien avsett att mäta på flera olika nivåer. Att utföra varje steg enligt 
rekommendationer gör att vi säkerställer kvaliteten genom hela forskningsprocessen. Det som 
sänker validiteten till viss del är att vi inte har med något företag som ännu inte implementerat 
lojalitetsprogram, då det hade varit intressant att ta del av ett sådant företags tankar kring 
lojalitetsprogram.  
 
Validiteten i studien ökar däremot enligt Jacobsen (2002) genom att vi vänder oss till 
respondenter med rätt kunskap inom ämnet. Det är viktigt att kritiskt granska den information 
vi samlat in och säkerställa att vi haft rätt respondent och att denne talade sanning. Vi anser 
att vi gjort rätt val av respondenter, då företagen rekommenderat vem vi skall vända oss till. 
Våra respondenter arbetar på marknadsavdelningen och är de som har det övergripande 
ansvaret för de frågor vi studerat. Dessutom har vi använt oss av ytterligare information från 
företagens hemsidor för att komplettera och jämföra med den information vi fick från våra 
respondenter, vilket därför stärker validiteten (Jacobsen, 2002). Någonting som dock kan 
minska validiteten är att vi inte fått tillgång till alla källor eller den information som kan vara 
viktig för undersökningen (Jacobsen, 2002). På grund av att vi studerar ett något känsligt 
ämne för företagen, har dessa vart försiktiga vid utelämnande av information. Detta gör att 
viss information som hade varit relevant för studien saknas. Dessutom sänker valet av 
intervjumetod validiteten något, då vi inte haft möjlighet att träffa respondenterna ansikte mot 
ansikte och även då en av respondenterna har haft möjlighet att fundera kring svaren och 
formulera sig rätt i skrift.  
 
De data som samlats in från ett håll ger enligt Jacobsen (2002) endast en bild av verkligheten, 
varför fler insamlingsmetoder ger ett större perspektiv på fenomenet. Vid användning av flera 
metoder (triangulering) kan vi få en bättre helhetsbild och kommer närmare verkligheten 
(Jacobsen, 2002). Triangulering stärker validiteten (Patel & Davidsson, 2011; Jacobsen, 2002) 
genom att forskaren samlar in information om samma fenomen, fast från olika källor och 
ställer dessa mot varandra (Patel & Davidsson, 2011). Vi använder oss av triangulering 
genom att vi samlat in information från både företag och kunder och därmed ökar validiteten i 
denna studie. Genom att komplettera den kvalitativa studien med en kvantitativ studie får vi 
olika perspektiv på samma fenomen. Den kvantitativa studien gör att resultatet är överförbart 
till andra sammanhang, vilket ger studien en högre extern giltighet (Jacobsen, 2002).  
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Vi har trots att vi gör en kvantitativ undersökning valt att inte göra en statistisk analys av våra 
resultat i SPSS. Vi är medvetna om att detta kan sänka giltigheten på undersökningen, men är 
ett aktivt val vi valt att göra. Vi grundar detta i att det inte är motiverat till vår frågeställning 
och vårt syfte, då det inte är det vi avser att mäta i studien. En statistisk jämförelse mellan de 
olika respondenternas svar tillför inte undersökningen något värde, då vårt fokus ligger på 
jämförelsen mellan företag och kunder.  
 

3.6.2 Reliabilitet  
Ett annat ord för reliabilitet är tillförlitlighet (Patel & Davidsson, 2011) och tillförlitlighet i 
dessa sammanhang innebär hur väl vi kan lita på de data vi samlat in (Jacobsen, 2002). 
Reliabilitet i studien innebär enligt Widerberg (2002) att undersökningen skulle få samma 
resultat om den gjordes en gång till. Det kan självklart finnas inflytande från slumpen som 
avgör hur resultatet av undersökningen blir, men syftet är att skapa en så säker undersökning 
som möjligt för att minimera dessa risker (Patel & Davidsson, 2011). Vi har genom hela 
uppsatsen och i den kvalitativa och kvantitativa studien försökt att beskriva 
tillvägagångssättet på ett tydligt sätt för att öka möjligheten till att göra samma studie en gång 
till. Patel och Davidsson (2011) menar vidare att för att öka reliabiliteten vid en kvalitativ 
undersökning kan vi försöka göra undersökningen så tydligt formulerad som möjligt och 
anpassad efter respondentens förmåga att svara. Dessutom ökar reliabiliteten om 
informationen från undersökningen lagras på något vis, så att det finns möjlighet att gå 
tillbaka och granska informationen igen och säkerställa att den uppfattats korrekt (Patel & 
Davidsson, 2011). Vi har försökt att skapa så tydliga och välformulerade frågor som möjligt 
för att det inte skall uppstå några oklarheter och att respondenterna skall känna sig säkra på 
vad det är de skall svara på. Eftersom alla undersökningsresultat finns dokumenterade så finns 
det full möjlighet att gå tillbaka och studera materialet igen.  
 
Enligt Jacobsen (2002) finns en rad etiska regler som är lämpliga att följa vid en kvalitativ 
undersökning, men det är svårt att nå upp till alla dessa krav samtidigt. För att 
undersökningen skall kunna göras igen och ge så trovärdigt forskningsresultat som möjligt 
bör till exempel inte respondenterna vara anonyma. I vissa fall kan detta dock vara 
nödvändigt för att få tag på den information som söks, men kostnaden för hur det påverkar 
tillförlitligheten i uppsatsen bör övervägas (Jacobsen, 2002). För att göra undersökningen 
möjlig var vi tvungna att hålla företagen och dess respondenter anonyma, då de ställde detta 
som krav. Vi är väl medvetna om att detta sänker reliabiliteten på undersökningen då det är 
svårt att genomföra den en gång till, men insåg att vi frågade om ett så pass känsligt ämne att 
anonymiteten var nödvändig för deras deltagande. Dessutom har anonymiteten lett till att de 
kunnat ge ärligare svar, då de vet att de inte riskerar att informationen kan kopplas till dem. 
 
I en kvantitativ undersökning anses det enligt Patel och Davidsson (2011) som dålig 
reliabilitet om vi vid upprepning av samma undersökning får olika resultat. I en kvalitativ 
studie finns det däremot förståelse för att respondenten kan ha ändrat åsikt, lärt sig någonting 
nytt och så vidare. Reliabiliteten grundas istället på om forskaren lyckats uppmärksamma det 
unika med den specifika situationen (Patel & Davidsson, 2011). Vi har genom vårt 
frågeformulär som i den kvalitativa undersökningen grundar sig på den teoretiska 
referensramen försökt att täcka alla områden som är relevanta för denna studie. Resultaten 
från intervjuerna med företagen skildrar väl hur de arbetar med lojalitetsprogram och därmed 
fångar dess unika synpunkt. Förståelsen för förändring i en kvalitativ undersökning 
kompenserar till viss del den skada anonymiteten gör för reliabiliteten. Vi grundar det på att 
åsikter självklart kan ändras med tiden och att vi inte därför kan garantera att samma resultat 
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skulle framkomma, även om företagen inte var anonyma och det genomfördes en ny studie. 
Den som utför undersökningen kan också ha en viss undersökareffekt som påverkar resultatet 
av undersökningen (Jacobsen, 2002) och vi är medvetna om att vi kan ha haft påverkan på 
grund av att det är vi som valt vilka områden vi skall studera och hur frågorna ställts.  
 
I den kvantitativa studien är de flesta frågor ställda med tydliga och förutbestämda 
svarsalternativ, varför det endast finns liten möjlighet till egna reflektioner. Vi påverkar också 
här genom att det är vi som bestämt vilka frågor vi ska ställa, samtidigt som de förutbestämda 
alternativen ökar tillförlitligheten och gör undersökningen mer generaliserbar. Troligtvis 
skulle vi få ett liknande resultat om undersökningen utfördes en gång till. Vi har även försökt 
att genomföra den kvantitativa studien så att respondenterna motsvarar ett utdrag från 
verkligheten, då vårt val av område är representativt för hela Sverige. Den kritik vi kan rikta 
mot vårt urval som kan komma att sänka reliabiliteten till viss del är att det är svårt för någon 
annan att nå ut till samma urval ur populationen. Detta på grund av att vi dels använt våra 
personliga konton på Facebook som grund och dels genom att vi fått hjälp med att sprida 
undersökningen vidare. Det gör att vi inte har 100 % kontroll på vilka som fått ta del av den. 
Genom att titta på svaren från undersökningen kan vi dock konstatera att majoriteten av de 
som deltagit motsvarar företagens målgrupp och bild av konsumenter, varför vi anser att vi 
nått ut till rätt respondenter.  
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4. Empiri 
 
Empirikapitlet innehåller de empiriska data som samlats in till undersökningen i form av 
kvalitativ och kvantitativ intervju. Kapitlet inleds med en presentation av varje företag som 
deltar i den kvalitativa undersökningen, med efterföljande sammanställning av intervjun med 
företaget. Därefter redovisas de data vi samlat in genom den kvantitativa undersökningen, 
hos den kundgrupp som motsvarar företagens målgrupp.  
 

4.1 Företaget Alfa 
 
Företaget Alfa grundandes 2005 och är ett e-handelsföretag som erbjuder märkeskläder till 
kvinnor och män. Från början sålde företaget endast exklusiva kläder, men idag säljer de även 
kläder från egna märken, samt skor och skönhetsprodukter. Företaget Alfa är idag en av de 
största aktörerna i Skandinavien inom sin bransch och skickar kläder och skor till tusentals 
kunder varje dag. Förutom att alltid försöka erbjuda trendiga och snygga kläder, så driver 
Företaget Alfa en inspirerande modetidning.  
 
Respondent A är Campaign Manager på Företaget Alfa, vilket innebär projektledare över de 
olika aktiviteterna som företaget använder i sin marknadsföring. Respondent A är ansvarig 
över kampanjer och erbjudanden som ska ut i TV, Radio och Search Engine Marketing 
(SEM), vilket innebär de internetkanaler företaget använder sig av. Respondent A anser att 
kundlojalitet hänger ihop med kundens uppfattning efter köpet, som vid positiv uppfattning 
fungerar som ett kvitto på att företaget gett denne någonting av värde. Vidare menar 
Respondent A att lojala kunder återkommer, tar ansvar och sprider positiva kommentarer om 
företaget. 
 
”Det är viktigt med återkommande kunder. Vi behöver personer som konsumerar våra 
produkter och som indirekt blir våra ambassadörer” (Personlig kommunikation, Respondent 
A, 25 mars, 2013).    
 

4.1.1 Kundlojalitet 
Företaget Alfa anser att det är viktigt behålla sina befintliga kunder samtidigt som de satsar 
hårt på att vinna nya för att bli det ledande företaget på marknaden. Det senaste de har gjort är 
stora förändringar genom bland annat en ordentlig utveckling av deras kundservice. Detta på 
grund av att Företaget Alfa vill erbjuda sina kunder bästa möjliga service innan och efter köp. 
En Area Manager har anställts i varje land där Företaget Alfa verkar, för att kunderna på ett 
enkelt sätt skall kunna kommunicera med kundtjänsten inom landet. Den utökade servicen är 
till för att minska irritationen hos kunderna och har redan inneburit nedkortade väntetider. 
Respondent A menar att kundservice är ett viktigt verktyg för att skapa lojala kunder.  
 
För att locka kunder till konsumtion genom marknadsföring säger Respondent A att det i 
dagsläget handlar om att satsa på TV-reklam. De utför sin marknadsföring i perioder och för 
ett relativt nystartat företag gäller det att synas mycket. Respondent A menar att ”En person 
behöver se annonsen minst 3 gånger innan hon eller han reagerar” (Personlig 
kommunikation, Respondent A, 25 mars, 2013). Vidare förklarar Respondent A att för att 
skapa återkommande och lojala kunder gäller det att ligga i framkant, ha tydliga budskap och 
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erbjuda attraktiva produkter som ligger rätt i tiden.  Företaget Alfa arbetar hårt för att synas i 
olika SEM-kanaler, sociala medier och sponsring vid event.  När Företaget Alfa väl lockat in 
kunderna till ett besök på deras hemsida, så tackar de dem för att de tagit sig tiden, allt för att 
göra det så personligt som möjligt för kunderna. 
 

4.1.2 Lojalitetsprogram 
När Företaget Alfa upprättar sin strategi kring lojalitetsprogram sitter de i en grupp med 
marknadsavdelningen och spånar på idéer. Förutom marknadsavdelningens samtliga deltagare 
närvarar även duktiga unga tjejer och killar som har bra koll på trender och bloggar. De kollar 
upp tidigare strategier som fungerat och jämför med vad som ligger rätt i tiden. Dessutom 
segmenterar, positionerar och analyserar de konkurrenter innan de implementerar 
programmet.  De brukar dock chansa och sätta programmen i bruk utan att först testa om det 
kommer att fungera. Respondent A menar att marknaden till viss del har förändrats och att 
”Skillnad idag mot när företaget grundades är att vi hela tiden måste tänka efter en extra 
gång vad vi gör, om det är relevant för kunden och vad hon eller han får ut av detta” 
(Personlig kommunikation, Respondent A, 25 mars, 2013). Vidare förklarar Respondent A att 
det hela tiden handlar om att de måste ge kunden ett bra värde, samtidigt som det gäller att 
inte ligga på kunden för mycket med för mycket information. Det får till exempel inte 
förekomma att företaget skickar ut erbjudanden och andra utskick direkt efter att 
konkurrenten har gjort stora utskick. Istället uppmanar de nästan kunderna till avregistrera 
sina nyhetsbrev från Företaget Alfa. 
 

4.1.3 CRP vs. SP 
Respondent A menar att även om belöning direkt (SP) ofta ger snabba resultat, behöver det 
inte alltid vara det mest värdefulla för kunden. Rabattmarknaden kommer troligtvis bli mättad 
då kunderna kommer prioritera service istället för prisjakt. Lojalitetsprogram med CRP är 
enligt Respondent A samtidigt en dyr investering, men det finns otroligt mycket att vinna. 
Kunskapen kring det kan dock bli bättre, då många företag idag inför ett sådant system bara 
för att konkurrenterna gör det och förstår egentligen inte innebörden och kostnaderna med det. 
Sammanfattningsvis menar Respondent A att “rabatter och koder ger bäst effekt i realtid, 
dock för långsiktig lönsamhet är givetvis bonus på nästa köp mer strategiskt (Personlig 
kommunikation, Respondent A, 25 mars, 2013). 
 

4.1.4 Olika typer av lojalitetsåtgärder 
I Norge satsar Företaget Alfa just nu hårt för att vinna nya kunder och erbjuder exempelvis 
200 kronor rabatt till nya kunder om de handlar för över 500 kronor i samma köp. För att göra 
företaget och varumärket ännu mer attraktivt har de dessutom infört ett nytt IT-system, där de 
nu får möjligheten att spara information om kunderna. Detta gör att de kan skräddarsy 
erbjudanden och satsa på segmentering av deras produkter. Exempelvis kan företaget göra 
personliga utskick till tjejer i rätt årskurs som skall köpa studentklänningar. Företaget Alfa 
kan genom det nya IT-systemet även jobba mycket med inaktivering, vilket innebär att de 
uppmärksammar om det var längesen kunden handlade från dem. De vill att kunden skall 
känna sig ihågkommen och ger kunden en rabatt som gäller för köp inom en viss tid. Fri frakt 
och snabb leverans är en självklar belöning som varje kund skall få när de handlar från 
Företaget Alfa.  
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4.1.5 Köpbeteende 
Enligt Respondent A är det viktigt för kunden att vara först med någonting, innan det blivit 
som populärast på marknaden. När Företaget Alfa exempelvis delar sina produkter på 
Instagram med bildkommentaren ”Så här ser Rihanna ut i sommar”, kan det bli ordentligt 
tryck på försäljningen. Kunderna vill inte vänta till ett bättre tillfälle med rabatt, utan vill köpa 
med en gång. Vid sådana tillfällen behöver företaget inte ens erbjuda fri frakt, utan 
konsumenterna handlar på grund av att de skapat ett behov hos dem. Företaget Alfa försöker 
påverka kundernas köpbeteende genom marknadsföringsåtgärder likt detta exempel.  
 
Varför kunderna väljer att återkomma till Företaget Alfa beror inte på att de har ett unikt 
utbud, för det har de inte enligt Respondent A. Respondent A menar vidare att kunder över 
lag istället använder uteslutningsmetoden när de handlar och Företaget Alfa kan lika väl vara 
det alternativet som kunderna väljer bort när de ska göra ett köp. Däremot så påverkas det 
genom att ju mer de syns, desto mindre blir chansen att de prioriteras bort i 
uteslutningsmetoden. Dessutom är det viktigt att få kunderna att känna sig uppskattade även 
efter köpet. Därför ska Företaget Alfa ständigt sträva efter att bidra till att kundens 
efterköpsbeteende blir så positivt som möjligt även det. För att göra kunderna nöjda efter köp 
erbjuder Företaget Alfa en kundservice som ingen av konkurrenterna gör, genom att de 
erhåller snabb svarstid på telefon, mail och Facebook. Här är det viktigt att ha personal som 
brinner för att hjälpa folk samtidigt som de ska passa in i miljön på företaget.  
 

4.1.6 Förtroende 
Förtroende och säkerhet är någonting som Företaget Alfa lägger ner stora resurser på. Enligt 
Respondent A är det främst viktigt för förstagångshandlarna, då det ger dem ett bra första 
intryck av Företaget Alfa som ett seriöst företag. Det är även mycket viktigt för de som 
handlar från ett annat land att få mycket information innan köpet, eftersom att handla från 
andra länder ofta upplevs som mer osäkert. Det kan vara fakta om företaget, om hur de jobbar 
globalt, om de är certifierade och hur deras marknad ser ut över lag.  
 
Respondent A menar vidare att det finns både för- och nackdelar med att vara en e-handel. 
För förstagångshandlaren är det alltid en trygghet med fysiska butiker, då hon eller han kan se 
ett ansikte på personen de betalar till. Dessutom får kunden möjligheten att ställa frågor direkt 
och känna på och prova plaggen, någonting som stärker förtroendet hos kunden. Fördelar med 
e-handel är att den är tillgänglig dygnet runt och ofta innebär minskade kostnader, både för 
kund och företag. Fördelarna med en e-handel innebär för Företaget Alfa att de kan ha ett 
större lager och därför kan erbjuda mer produkter. Kunderna sparar dessutom tid eftersom de 
inte längre behöver leta efter plaggen i städernas butiker utan det räcker med ett klick på 
sidan. För att reducera den osäkerhet som kan uppstå hos kunden vid avsaknad av det fysiska 
mötet menar Respondent A att ”Tanken är att vår kundservice ska kännas som om du 
befinner dig fysiskt inne i butiken. Du får alltid ett bra bemötande, råd om produkterna och 
snabba svar på frågor” (Personlig kommunikation, Respondent A, 25 mars, 2013).  
 
I framtiden tror Respondent A att det inte kommer handla om vilka som erbjuder lägst priser 
och kör de bästa kampanjerna, utan det är tryggheten och servicen som kunden upplever som 
värdeskapande. Respondent A drar en parallell mellan e-handel och flygbolaget Ryan 
Air;“Jag vågar inte boka biljetter med Ryan Air utan väljer ett dyrare alternativ, eftersom 
blir någonting fel kostar det mig minst 20 kronor i minuten att ringa och fråga någonting” 
(Personlig kommunikation, Respondent A, 25 mars, 2013). 
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4.2 Företaget Beta 
 
Företaget Beta är ett e-handelsföretag som säljer kläder, skor och sportutrustning från 
välkända varumärken. Företaget Beta har bara funnits några år på marknaden, men har som 
mål att erbjuda ett stort utbud med bästa tänkbara service. På grund av att de inte har några 
fysiska butiker menar Företaget Beta att de har möjligheten att erbjuda ett brett sortiment och 
bra priser. Företaget Beta satsar hårt för att bli ledande inom sin nisch och har många duktiga 
medarbetare i lagbygget, med tidigare bakgrund hos välkända varumärken i bagaget. Den 
största målgruppen är kvinnor upp till 35 år, men på senare tid har det även blivit en tillväxt 
bland männen.  
 
Respondent B är marknadschef på Företaget Beta och har varit med sedan starten för några år 
sedan. Som marknadschef styr Respondent B över marknadsavdelningen och har det 
övergripande ansvaret för alla marknadsaktiviteter som företaget tar sig an. Lojalitet innebär 
enligt Respondent B att kunderna väljer bort andra externa alternativ till förmån för Företaget 
Beta. Vidare menar Respondent B att lojala kunder gör återkommande köp trots att 
konkurrenter erbjuder bättre priser och är viktiga för en organisation då det är ett 
kostnadseffektivt sätt att växa. Företaget Beta har det senaste haft en rejäl tillväxt och anser 
nu att det viktigaste är att behålla de befintliga kunderna. Respondent B anser att skapa lojala 
kunder är en kostnadseffektiv metod som kommer innebära en konkurrensfördel på sikt.”Att 
erbjuda rätt sortiment, rätt erbjudande, trygga köp och snabba leveranser är nyckeln till en 
ökad konsumtion hos våra befintliga kunder” (Personlig kommunikation, Respondent B, 20 
mars, 2013). 
 

4.2.1 Kundlojalitet 
Kunderna är lojala och återkommer till Företaget Beta på grund av deras höga servicegrad, 
bra erbjudanden och snabba leveranser. Enligt Respondent B är det i alla fall vad som skrivs 
om Företaget Beta och företagsledningen hoppas på att det är sant. För att skapa lojala kunder 
har de som målsättning att alltid överträffa kundernas förväntningar, vilket är ett sätt för dem 
som företag att alltid sträva efter att skapa den bästa tänkbara upplevelsen. Resultatet blir 
förhoppningsvis att deras hemsida är en uppskattad destination och denna uppskattade 
destination skall göra att kunderna väljer att återkomma. Kort och gott så sammanfattar 
Respondent B att de skapar kundlojalitet genom att ”vi erbjuder rätt sortiment till rätt pris 
och rätt villkor” (Personlig kommunikation, 20 mars, 2013). 
 

4.2.2 Lojalitetsprogram 
Företaget Beta använder sig idag av lojalitetsprogram av olika rang, beroende på tillfälle och 
vad som ligger rätt i tiden. Ibland har de kampanjer som ger kunderna belöning med en gång 
(SP), exempelvis genom utskick till kundernas mailadresser med en rabattkod på 10 %. Men 
även värdecheckar efter ett köp (CRP) och kundanpassade kampanjer har visat sig vara ett 
effektivt sätt att få kunderna att komma tillbaka. Eftersom Företaget Beta är relativt nya på 
marknaden anser Respondent B att det är viktigt prova allt samtidigt och experimenterar 
därför ständigt med nya alternativ och kombinationer.  
 
När Företaget Beta upprättar sin strategi kring lojalitetsprogram kombinerar de inspiration 
från konkurrenterna med egna tankar för att forma nya idéer. Eftersom de har använt sig av 
många olika kombinationer är kundernas agerande kring de olika varianterna varierande. 
Lojalitetsprogrammen kan även variera beroende på vad det handlar om för produkt och 
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vilken prisklass det gäller. Vissa erbjudanden villkoras till exempel med ett minimibelopp för 
att driva upp snittordervärdet/kund eller för att säkra marginalerna.  
 

4.2.3 CRP vs. SP 
Företaget Beta använder sig som sagt av både SP som ger belöning idag och CRP som ger 
belöning i framtiden. Vad som fungerar bäst är någonting som kontinuerligt testas och 
optimeras för att hela tiden försöka förbättras och anpassas efter kundernas beteende. De 
paketerar erbjudanden på olika sätt för att identifiera vilket sätt som är effektivast och förstå 
vad som gör att de kan uppnå bästa tänkbara resultat. Det har dock visat sig att belöna 
kunderna direkt är det koncept som fungerar bäst just nu enligt Respondent B, på grund av att 
det då blir enklare att förmedla ett budskap. Men i framtiden tror Respondent B att 
lojalitetsprogram definitivt kommer att vara ett vinnande koncept för Företaget Beta. Så länge 
kostnaden för en återkommande kund understiger kostnaden för en ny kund kommer 
lojalitetsprogram vara ett prioriterat koncept.  
 

4.2.4 Olika typer av lojalitetsåtgärder 
Företaget Beta satsar på att personanpassa sina erbjudanden till kunderna, till exempel genom 
att basera dem på vad kunderna handlat tidigare. De lagrar information om när kunderna 
senast gjorde ett köp och skickar ut vi-saknar-dig-erbjudanden när kunderna inte handlat hos 
dem på länge, vilket kan innebära exempelvis 100 kronor rabatt vid nästa köp. De lockar även 
med efterköps-erbjudanden, som tack för du handlat hos dem. För att kunna dra nytta av 
kundernas åsikter, samtidigt som de ger dem ett erbjudande som ska skapa ytterligare 
försäljning har de ibland bett kunderna ge dem feedback efter köp. Som tack för feedbacken 
får kunderna 20 % rabatt vid nästa köp. Andra erbjudanden de använder sig av är exempelvis 
15 % rabatt till studenter via mecenatkortet, köp 3 betala för 2 och en högre procentrabatt vid 
högre ordervärde. Exempelvis handla för 1000 kronor och få 15 % rabatt, handla för 2000 
kronor och få 20 % rabatt och så vidare. Dessutom har de Företaget Betas trygghetsgaranti - 
för att kunden alltid ska känna sig trygg och nöjd med sitt köp så erbjuder Företag Beta fri 
frakt och fri retur, samt 30 dagars öppet köp. 
 

4.2.5 Köpbeteende 
Enligt Respondent B så märker de skillnad i kundernas köpbeteende om de har försökt att 
påverka dem genom till exempel en kampanj. De menar alltså att det finns en tydlig 
korrelation mellan kundernas köpbeteende och vilken frekvens Företaget Beta kommunicerar 
med och hur pass åtråvärda erbjudanden de går ut med. Företaget Beta är väl medvetna om att 
många konsumenter i sitt köpbeteende över Internet är osäkra på storlekar, material och så 
vidare. De ser en tydlig trend bland konsumenterna att de går in till en fysisk butik och provar 
plagget/skorna, för att sedan jämföra alternativ mellan fysiska butiker och e-handelsföretag. 
De inser då att det är billigare att handla på Internet och då skall Företaget Beta vara det 
företag de väljer att handla från istället för den fysiska butiken. För att skapa ett första intresse 
för Företaget Beta satsade de enligt Respondent B på extremt mycket reklam i början för att 
varumärket skulle sätta sig på sinnet hos konsumenterna. För att synas väljer de att annonsera 
på till exempel internetsidor där de vet att deras målgrupp håller hus.  
 

4.2.6 Förtroende 
Förtroende och säkerhet vid köp är mycket viktigt enligt Respondent B. I värsta fall kan 
bristande förtroende och säkerhet innebära att ett potentiellt köp avbryts och ett rykte av 
negativ klang skapas. Förtroende och säkerhet är en förutsättning för att skapa lojalitet till 
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företaget eftersom de är medvetna om att e-handel fortfarande kan innebära vissa risker. 
Respondent B anser dock inte att kundlojalitet hos en e-handel innebär några skillnader 
jämfört med en fysisk butik, då det finns både fördelar och nackdelar med båda koncepten. 
Fördelen med en e-handel är att träffsäkerheten gällande erbjudande, tidpunkt och utbud 
enkelt kan matchas med kundens köphistorik med hjälp av en väl fungerande kommunikation. 
Nackdelen med att vara en e-handel är eventuellt brus som uppstår vid exempelvis 
mailkontakt som kommunikationskanal.  
 

4.4 Kvantitativ undersökning 
 
Den kvantitativa undersökningen genomfördes av 391 respondenter, där könsfördelningen 
bestod av 57 % kvinnor (222 stycken) och 43 % män (169 stycken). Större delen av 
respondenterna var inom åldersintervallet 20-24 år (46 %), som följdes av intervallet 25-29 år 
(41 %). Eftersom undersökningens målgrupp är i åldrarna 20-34 år har vi ett bortfall på 8 % 
av deltagarna, då de kryssat i åldern 35 år och äldre eller 19 år och yngre. En klar majoritet av 
våra respondenter, närmare bestämt 66 %, handlar kläder och skor genom ett e-handelsföretag 
mindre än en gång i månaden och 19 % handlar minst en gång i månaden. Så många som 9 % 
av de tillfrågade hade aldrig handlat kläder och skor över Internet, vilket av att döma från de 
öppna kommentarsfälten beror på osäkerheten och att de vill kunna prova kläderna och känna 
på dem innan köp.  
 

4.4.1 Lojalitet/Kundlojalitet 
Många av respondenterna från undersökningen definierar lojalitet som samma sak som att 
vara trogen, att vara ärlig och att ha ömsesidig respekt. De poängterar vikten av att hålla vad 
som lovas och att känna trygghet och pålitlighet. Lojalitet kan för respondenterna innebära att 
bandet mellan två parter är så starkt att en motgång förbises och accepteras, då långsiktigt 
förtroende är en viktig grundpelare för lojalitet. Kundlojalitet definierar våra respondenter 
som viljan att som kund återkomma till samma företag, trots att de inte har de bästa priserna 
eller bästa utbudet och att de även återkommer trots enstaka missnöje. Helt enkelt att ha ett 
företag som första val, till vilket de skänker sin första uppmärksamhet. Många poängterar 
också att de kräver samma sak tillbaka från motparten, det vill säga att företagen är lojala 
tillbaka mot sina kunder. Det är enligt respondenterna viktigt att företagen behandlar alla 
kunder som lika viktiga och företagen måste anstränga sig för att de skall förtjäna kundernas 
lojalitet. Exempelvis om det uppstår problem, så bör företaget lösa det. De måste även kunna 
hålla vad de lovar och vara trogna mot sina konsumenter.  
 
Det som gör kunderna lojala mot ett företag nämner respondenterna exempelvis som 
erbjudanden och bra kundservice. Flera av respondenterna kommenterade att fri frakt från e-
handelsföretagen gör dem mer benägna att genomföra fler köp, framförallt spontanköp. 
Företagen uppskattas mer och beslutsprocessen blir även lättare när rabatter erbjuds. Att 
tydligt skylta med sitt företagsnamn, samt innehavet av en snygg hemsida skapar även det 
goda förutsättningar för ett e-handelsföretag. Vad som gör kunderna lojala kan även 
sammanfattas bra genom ett citat från en av respondenterna: “När företaget gör mig nöjd 
kommer jag tillbaka” (Kvantitativ undersökning, 29 april, 2013). Många poängterar också 
vikten av utbudet hos e-handelsföretaget, då de värdesätter e-handelsföretag som har ett stort 
utbud av kläder och skor som inte finns i de fysiska butiker de kan besöka. Vissa menar även 
att de inte vill klä sig som alla andra och just därför väljer att handla från ett specifikt företag. 
Det är även viktigt att e-handelsföretaget uppdateras med nyheter som visar att de bryr sig om 
och hänger med i trenderna. Ungefär hälften av våra respondenter svarar att de är lojala 
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kunder till ett företag de känner extra anknytning till, vilket de därför helst vill handla från. 30 
% struntar i att titta efter erbjudanden hos andra företag, för att handla på rutin av det företag 
de brukar handla från. Resterande svarar dock att de inte känner anknytning till ett visst 
företag och väljer att titta runt efter olika alternativ innan de genomför köp.  
  

4.4.2 Lojalitetsprogram 
Bland våra respondenter råder det delad mening kring om ett e-handelsföretag med olika 
former av lojalitetsprogram bidrar till att kunderna blir mer lojala. Det är tillsammans 38 % 
som instämmer eller instämmer helt kring att lojalitetsprogram ökar deras lojalitet, 32 % som 
är neutrala i frågan och 30 % som inte instämmer eller inte instämmer alls kring dess 
påverkan (se figur 4). Dessa svar är relativt lika svaren på frågan om belöning i framtiden 
(CRP) lockar konsumenterna, där det också råder en jämnt fördelad oenighet kring vad 
konsumenterna anser. En tredjedel tycker att det är lockande med erbjudanden i framtiden, en 
fjärdedel är neutralt inställda till det och en tredjedel anser att de inte lockas av det. I det 
öppna kommentarsfältet skriver en respondent att bonussystemen överlag är överskattade, då 
respondenten anser att priserna är högre från början och att bonusen i slutändan inte tillför så 
mycket bonus i jämförelse med hur mycket du som kund behöver handla för att uppnå den. 
Många anser också att erbjudanden mest känns som massproducerade och att de inte är gjorda 
för att företaget bryr sig om kunden. De anser istället att erbjudanden är gjorda enbart för att 
företagen skall tjäna mera pengar.  
 
 

 
 
Figur 4: Lojalitetsprogram ökar lojaliteten 

 
4.4.3 CRP vs. SP 
Belöning i framtiden, det vill säga CRP visade det sig som sagt vara delad mening kring bland 
respondenterna. På frågan om belöning med en gång, SP med exempelvis rabatt idag, svarade 
däremot så mycket som 67 % att de instämmer eller instämmer helt att de lockas av sådana 
erbjudanden. Vi var även intresserade av att svart på vitt ta reda på vilket kunderna ansåg vara 
bäst av SP eller CRP, för att i analysen kunna jämföra detta med företagens svar. Därför 
gjordes en jämförelse mellan de olika bonussystemen, där respondenterna fick ta ställning till 
vilken typ av belöning som har bäst effekt på dem. Av de tillfrågade svarade 85 % att 
belöning idag ger bättre effekt än framtida belöningar, vilket tilltalade 15 % (se figur 5). 
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Figur 5: Belöning idag eller i framtiden?   
 
I de öppna kommentarsfälten skriver respondenterna även att de ställer sig negativa till CRP 
över lag, på grund av att det i slutändan handlar om vad kunden får betala totalt. En belöning 
idag sänker kostnaden med en gång, medan det är osäkert om belöningen i framtiden kommer 
ge någon reducerad kostnad. Till exempel genom att konsumenterna i så fall konsumerar mer 
än de kanske tänkt från början, då de idag inte vet om de i framtiden kommer genomföra fler 
köp från samma företag. Dessutom finns det risk att framtida belöningar glöms bort, till 
exempel genom att en rabattkod försvinner och så vidare.  

 
4.4.3 Olika typer av lojalitetsåtgärder 
De lojalitetsåtgärder som respondenterna själva nämnt som värdefulla är värdecheckar, bra 
realisationer med mycket produkter, att de kan få ett extra presentkort till framtida köp, 
studentrabatter och erbjudanden på utvalda produkter. Fri frakt och fri retur är även någonting 
som är populärt bland respondenterna, samt att tävlingar är efterfrågade. Tidsbegränsningar 
på erbjudanden uppger respondenterna vara lockande, då de får känslan av att det gäller att 
“passa på” och på så vis handlar mer. De tycker också att det är bättre med färre och bra 
erbjudanden än mer ofta och sämre. När de fick ta ställning till våra påståenden kring olika 
typer av erbjudanden svarade 84 % av respondenterna att de instämmer eller instämmer helt 
med att erbjudande i form av rabatter är ett bra sätt att ge bonus på (se figur 6). Personligt 
anpassade erbjudanden var det däremot flest (30 %) som ställer sig neutrala till, följt av 27 % 
som instämmer med att det är bra. Men det är även många om inte uppskattar det. Någonting 
som inte uppskattas alls av respondenterna är när e-handelsföretagen personligt 
uppmärksammar när kunderna inte handlat på ett tag. Där hamnade svarsprocenten för 
instämmer inte och instämmer inte alls på totalt 63 % (se figur 7).  

 
 
Figur 6: Erbjudanden i form av rabatter 
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Figur 7: Företag uppmärksammar när konsumenter inte handlat på länge 
 
I det öppna kommentarsfältet där respondenterna fick ange övriga åsikter kring e-handel och 
lojalitetsprogram, var det många som uttryckte sina åsikter kring reklamutskick. Vissa ansåg 
att det var bra, då de blev benägna på att handla mer om de fick ett mail om ett erbjudande, 
medan majoriteten tyckte att det var irriterande. Många skrev kommentarer om att de tyckte 
det var jobbigt att bli överöst av mycket mail och många uppfattade “personliga” 
meddelanden med sitt namn utskrivet som opersonliga, på grund av att de är medvetna om att 
det sköts av en dator. Det var också flera som uttryckte att de blev mindre lojala och mindre 
intresserade av att handla från företag som de ansåg vara jobbiga.  
 
Överlag så upplevs medlemsnivåer, där kunderna uppgraderas som medlem hos ett e-
handelsföretag genom sina köp, mer som negativt än positivt. Hela 46 % svarade att de inte 
motiveras av att bli uppgraderad som medlem och 33 % var neutrala till det. 
Omställningskostnader, till exempel uteblivna framtida belöningar, är inte heller någonting 
som påverkar konsumenterna till att fortsätta handla från samma e-handelsföretag, då 70 % 
svarade att de inte bryr sig om att de förlorar en framtida belöning. Det finns en del 
respondenter som anser att framtida belöningar ger en viss inlåsningseffekt, men som 
samtidigt menar att priset hos andra återförsäljare spelar roll.  
 

4.4.4 Köpbeteende 
Som bakgrundsfakta kring konsumenternas köpbeteende ville vi ta reda på vilket e-
handelsföretag respondenterna oftast handlar från och varför, vilket besvarades i ett öppet 
kommentarsfält. Det företag som nämndes överlägset flest gånger av respondenterna var e-
handelsföretaget Nelly.com. De främsta anledningarna till att de väljer att handla från 
Nelly.com är enligt kommentarerna att de erbjuder ett brett sortiment, ofta har bra rabatter och 
erbjudanden samt att de erbjuder snabb leverans av varor. Ett annat företag som är vanligt att 
handla från är H&M´s webbshop, hm.com. Det som skiljer hm.com från resterande företag är 
att de i första hand har fysiska butiker, en form av e-handelsföretag som denna uppsats 
exkluderar. Det är dock så många respondenter som svarat att hm.com är det e-handelsföretag 
de handlar mest från, varför vi tycker det är viktigt att ta hänsyn till de incitament som gör att 
de vill handla därifrån. Det är många som gillar hm.com som även gillar Nelly.com, på grund 
av att de tycker att de båda butikerna har snyggast kläder. Med hm.com är det också många 
som poängterar priset som en viktig anledning till att de handlar därifrån. Att det är ett 
svenskt företag som de flesta känner till är också en viktig anledning, plus att det är enkelt att 
returnera. Det konsumenterna uppskattar som skiljer H&M mot med de företag vi intervjuat 
och fokuserar på i denna uppsats, är att de erbjuder kunderna att prova kläderna i butik först. 
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Det är många som uppger att de ibland provar kläderna för att sedan beställa dem på Internet 
och att de även tycker det är skönt att de sedan tidigare har koll på till exempel kvalitet och 
storlekar. Flera av de som gillar kläderna från H&M nämner också att deras butiker ofta är 
röriga och att det är bekvämare att kunna titta i lugn och ro hemma istället. Andra företag som 
nämnts frekvent är Asos.com, vilket är en stor engelsk sida, Stayhard.se, Sportamore.se och 
Junkyard.se. De allra vanligaste orsakerna till att konsumenterna väljer att handla från dessa 
företag är utbudet, bra priser och att det är stora och pålitliga företag.  
 
För att se om det finns skillnad i köpbeteende hos konsumenterna vid e-handel jämfört med 
fysisk butik, fick respondenterna ta ställning till ett påstående om detta. En majoritet av våra 
respondenter svarade att de agerar mer noggrant när de handlar från en e-handel jämfört med 
från en fysisk butik, då 41 % svarade att de instämmer och 26 % att de instämmer helt. Vid e-
handel tycker respondenterna också att det är väldigt viktigt med service efter köpet, det vill 
säga att företagen exempelvis erbjuder snabb leverans och att det är enkelt att reklamera 
varan. I figur 8 kan vi se att ytterst få respondenter, det vill säga 1 %, svarade att det inte var 
viktigt med service efter köpet och så många som 69 % instämmer helt med att det är viktigt.  
 

 
 
Figur 8: Service efter köp 
 
Om en likvärdig produkt finns att köpa hos flera e-handelsföretag så uppger respondenterna 
att de skapar sig en bild av vilka alternativ som finns, där den större delen av respondenterna 
sedan påverkas av erbjudanden när de väljer vilket e-handelsföretag de skall genomföra köpet 
hos. På frågan om påståendet om rutin svarar 50 % att de inte handlar på rutin från ett visst 
företag. Många respondenter berättar också att om de hittar en vara i en butik som de är 
intresserade av att köpa, så tittar de på Internet först för att se om de kan hitta den till ett bättre 
pris hos ett e-handelsföretag.  
 
Många e-handelsföretag erbjuder ibland viss bonus/rabatt om kunden handlar för ett visst 
belopp och 38 % av våra respondenter instämmer med att de brukar leta efter någonting mer 
att köpa om de exempelvis har 100 kronor kvar att handla för innan de uppnår bonus på det 
köpet. På påståendet att kunden känner sig bunden av att handla från ett visst e-handelsbolag 
på grund av att de måste samla poäng och har en bit kvar att uppnå till sin bonus, svarade 
däremot den största delen av respondenterna att de inte kände sig bundna, eller att de var 
neutrala i frågan. De kan snarare uppleva att om det är för krångligt så låter de bli att handla 
från företaget. Dessutom är det många konsumenter som väljer bort företag som de anser är 
för jobbiga när de försöker tvinga fram köp genom för mycket erbjudanden.  
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4.4.6 Förtroende 
Enligt respondenterna är förtroende viktigt för lojalitet, framför allt inom e-handel. I de öppna 
frågorna är det många respondenter som uppger att de väljer att handla från företag som de 
litar på och känner väl till. De föredrar större företag som har säker frakt och säkra 
betalsystem och där de vet vilken kvalitet de kan förvänta sig. De benämner därför förtroende 
som en stor anledning till att de vill vara lojala och fortsätta handla från ett visst företag. Det 
framkommer även att de som väljer att inte handla från e-handelsföretag gör det på grund av 
osäkerheten. De litar inte på att det kommer bli ett säkert köp och att de kommer få den 
produkten de förväntar sig. Utformningen av e-handelsföretagens hemsidor har också visat sig 
ha stor betydelse för respondenternas trygghetskänsla vid köp. På påståendet där de fick ta 
ställning till om utformningen hade någon betydelse för trygghetskänslan svarade 53 % att de 
instämmer helt och endast 1 % anser att det inte har någon betydelse alls hur hemsidan ser ut. 
Trygghet vid köp kunde även konstateras vara en viktig del då konsumenterna köper dyrare 
produkter från ett e-handelsföretag. Majoriteten av våra respondenter agerar mer noggrant när 
de handlar dyrare produkter över Internet, jämfört med billigare produkter. Möjligheten att 
enkelt returnera ingår också i många av respondenternas tankar kring förtroende, då de känner 
sig säkrare vid ett köp från ett e-handelsföretag om de vet om att de enkelt kan returnera om 
det blir fel. 
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5. Analys 
 
I analysen kopplas teori och empiri samman för att kunna se likheter och skillnader mellan 
tidigare forskning, vad företagen anser och vad konsumenterna anser. Analysen följer 
liknande mönster som teorin och empirin och jämför därför område för område.  
 

5.1 Lojalitet/Kundlojalitet 
 
Lojalitet har sedan lång tid tillbaka kopplats ihop med makt och kontroll (Kumar & Shah, 
2004), att se upp till någon (Henry, 2000) och med tro och engagemang (O’Malley, 1998). 
Den definition lojalitet har följt i denna uppsats är i enlighet med Oliver (1999), som 
beskriver lojalitet som ett åtagande om att upprepat göra återkommande köp. Det finns 
likheter mellan dessa definitioner och de svar respondenterna gett i den kvantitativa 
undersökningen, där lojalitet för dem innebär att vara trogen, att vara ärlig och visa ömsesidig 
respekt. Det finns även viss skillnad i synen på lojalitet, då det enligt respondenterna inte 
handlar om att se upp till någon, utan istället att visa varandra ömsesidig respekt. Just 
kundlojalitet beskrivs enligt Blattberg och Neslin (1989) som när kunden inte är villig att 
använda sig av något substitut till butiken eller varan, för att ett visst företag uppfyller deras 
behov (Kumar & Shah, 2004). Sällberg (2010) förklarar i likhet med Oliver (1999), 
kundlojalitet rätt och slätt som återkommande kunder och respondenterna i vår kvantitativa 
undersökning är inne på samma spår, då de svarar att kundlojalitet innebär viljan som leder 
dem tillbaka till ett och samma företag. En lojal kund har ständigt företaget i åtanke vid köp, 
trots att företaget inte erbjuder bästa pris eller utbud. Här återkommer respondenterna återigen 
till ömsesidighet, då många poängterar att de kräver samma sak tillbaka från motparten, det 
vill säga att företagen är lojala tillbaka mot sina kunder. Enligt Respondent B så innebär 
kundlojalitet att kunderna väljer bort andra alternativ till förmån för Företaget Beta och 
Respondent A menar att kundlojalitet är ett kvitto på att företaget gett kunden någonting av 
värde.  
 
Koo (2006) skiljer på beteendelojalitet och attitydlojalitet, där beteendelojalitet innebär hur 
benägen kunden är för återköp från företaget och attitydlojalitet innebär vilket psykologiskt 
engagemang kunden har till företaget. 45 % av respondenterna i den kvantitativa 
undersökningen svarar att de känner viss anknytning till ett specifikt e-handelsföretag, vilket 
kan liknas med attitydlojalitet. Hur benägna kunderna är för återköp, det vill säga 
beteendelojalitet, beror på en mängd olika aspekter. Framförallt anser respondenterna att det 
är viktigt med bra kundservice, fri frakt och retur och bra erbjudanden. De poängterar också 
vikten av en väl utformad hemsida som är enkel att navigera på. Kunderna vill helt enkelt 
återkomma om företagen lyckas göra dem nöjda. Enligt Respondent B på Företaget Beta 
skapas återkommande och därmed lojala kunder genom att företaget erbjuder rätt sortiment 
till rätt pris och rätt villkor, att de erbjuder bra service och snabba leveranser och att de 
överträffar kundernas förväntningar. Respondent A på Företaget Alfa tror att kundlojalitet 
byggs upp framförallt genom en bra kundservice, att alltid ligga i framkant och att ha tydliga 
budskap, vilket gör att det finns stora likheter mellan kundernas och företagens syn på 
kundlojalitet.  
 
Enligt Kumar och Shah (2004) är det viktigt för företagen att lägga energi på kundlojalitet, då 
det på sikt kan vara en lönsam investering. Lojala kunder kan skapa konkurrensfördelar 
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gentemot andra företag och bidrar med marknadsföring (Kumar & Shah, 2004) då de 
rekommenderar företaget till andra (Gefen, 2002). Enligt Sällberg (2010) är lojala kunder inte 
heller lika priskänsliga, har överseende om någonting går fel (Gefen, 2002) och bryr sig både 
om de ekonomiska aspekterna och förhållandet till företaget (Srinivasana et al., 2002). Henry 
(2000) anser att lojala kunder hjälper till att på sikt höja marginalerna, medan Reinartz och 
Kumar (2002) ifrågasätter om lojala kunder är kostnadsreducerande på sikt. De menar att 
även om återkommande kunder i större utsträckning klarar sig själva i sitt köp, så är de mer 
krävande på grund av att de förväntar sig extra service och uppmärksamhet. Respondent A 
anser att det är viktigt att skapa lojala kunder, samtidigt som det även är viktigt att vinna nya 
för att bli det ledande företaget på marknaden. Respondent B menar att lojala kunder gör 
återkommande köp trots att konkurrenter erbjuder bättre priser och därför är viktiga för 
företaget då det är ett kostnadseffektivt sätt att växa. Efter tillväxten de senaste åren anser 
Företaget Beta att det viktigaste just nu är att behålla de befintliga kunderna. Respondent B 
anser att skapa lojala kunder är en kostnadseffektiv metod som kommer innebära en 
konkurrensfördel på sikt. Vad gäller priskänslighet så svarar många av respondenterna i den 
kvantitativa undersökningen att en lojal kund innebär att återkomma till samma företag trots 
att det inte erbjuder de bästa priserna. Samtidigt är det 70 % av respondenterna som svarar att 
de själva alltid tittar hos olika företag för att hitta det bästa priset just idag och därför inte 
prioriterar det psykologiska engagemanget till ett visst företag.  
 

5.2 Lojalitetsprogram 
 
Lojalitetsprogram är en samling marknadsföringsåtgärder som används för att skapa goda 
relationer mellan företag och kunder (Mayer-Waarden, 2008). Lojalitetsprogram används av 
dem som tror på belöning som långsiktig effekt på kundernas beteende (Bolton et al., 2000) 
och gynnar sällan kunden med en gång (Liu, 2007). Det finns delad mening kring om 
lojalitetsprogram är lönsamt i längden (Lacey & Sneath, 2006), på grund av att det är 
kostsamt och att risken finns att konkurrensfördelen försvinner om alla använder sig av det 
(Youjae & Hoseong, 2003). Respondent A berättar att de använder sig av lojalitetsprogram 
för att skapa lojala kunder och tittar på vilka typer av program som fungerat tidigare och vad 
som ligger rätt i tiden när de planerar hur de skall göra. Vidare förklarar Respondent A att det 
är viktigt att erbjuda lojalitetsprogram som ger värde för kunden, samtidigt som de måste akta 
sig för att ligga på dem för mycket. Företaget Beta är relativt nya på marknaden och 
Respondent B anser därför att det är viktigt prova allt samtidigt och experimenterar ständigt 
med nya alternativ och kombinationer av SP och CRP. Kundernas reaktioner på de olika 
kombinationerna har varit olika och det märks också skillnad beroende på vilken vara det 
handlar om och genom vilken kanal de kommunicerar. Bland respondenterna i den 
kvantitativa undersökningen är det liknande åsikter som hos tidigare forskare, det vill säga 
delad åsikt kring lojalitetsprogram. Respondenternas åsikter är jämnt fördelade när de får ta 
ställning till om lojalitetsprogram gör dem mer lojala mot ett e-handelsföretag, då en tredjedel 
instämmer, en tredjedel är neutrala och en tredjedel menar att det inte gör dem mer lojala.  
 
I studien av Wright och Sparks (1999) drar de slutsatsen att ett lojalitetsprogram inte är 
avgörande för vilken butik konsumenterna handlar i och vilken vara de köper. Däremot 
konstaterar de att företag inte kan sluta använda lojalitetsprogram, men att de i framtiden 
kommer att utvecklas. Till exempel kommer de utvecklas till att involvera kunderna mer och 
lagra information om dem, någonting som stämmer väl överens med vad företagen sysslar 
med idag. Detta är dock någonting som är måttligt populärt bland kunderna.  
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5.3 CRP vs. SP 
!
En typ av lojalitetsprogram är CRP och en annan säljfrämjande åtgärd är SP (Sällberg, 2010). 
Det finns delad mening kring kopplingen mellan SP och CRP, där vissa menar att SP är en typ 
av CRP och andra menar att det inte är det (Sällberg, 2010). SP innebär belöningsprogram där 
kunden blir belönad med en gång utan att det krävs fler köp och CRP innebär 
lojalitetsprogram där kunden då blir belönad först i efterhand (Sällberg, 2010). Syftet med SP 
är att det skall ge resultat omedelbart och enligt studien av Blattberg och Neslin (1989) så 
leder SP till att försäljningen av varumärket ökar direkt. Ökningen avtar dock varje gång ett 
erbjudande används. Respondent A tror att marknaden kan bli mättad av SP och att det istället 
kommer bli viktigare med kundservice, men 67 % av våra respondenter svarar att de lockas av 
SP som ger dem belöning med en gång och att det kan vara avgörande vid val av företag. 
Detta kan liknas med Allvarez och Casielles (2005), som menar att om kunden inte kan välja 
mellan två likvärdiga produkter, kan den säljfrämjande åtgärden vara det som avgör. 
Respondenterna uppger även att erbjudanden direkt gör dem mer lojala, medan O'Malley 
(1998) kritiserar SP för att leda till mer lösaktighet bland kunder. !
 
Det råder delad mening bland respondenterna kring om erbjudanden i framtiden är lockande 
och de menar att CRP bara är till för att företagen skall tjäna mer pengar. Detta kan jämföras 
med att syftet med CRP är att få kunden att handla mer frekvent (Sällberg, 2010). Sällberg 
(2010) finner inte stöd i sin studie kring att kunder väljer det alternativ som ger en framtida 
belöning, men menar att detta beror på hur väl utformat lojalitetsprogrammet är. Ett väl 
utformat CRP stärker trovärdigheten och därmed tron om att uppnå en framtida förtjänst. 
Respondent A upplever att allt för många företag skaffar lojalitetsprogram bara för att, utan 
att engagera sig i det. Det är en kostsam investering, som kan bli lönsam om den förvaltas på 
rätt sätt. CRP och SP fungerar också olika bra på olika kunder och olika produkter, där CRP 
fungerar bättre hos engagerade kunder. Det är därför viktigt för företaget att hålla koll på 
kundernas grad av engagemang (Bolton et al., 2000). Respondenterna i den kvantitativa 
undersökningen menar att trovärdigheten är större hos SP jämfört med CRP, då belöningen 
idag sänker kostnaden med en gång medan det är osäkert om belöningen i framtiden kommer 
leda till någon reducerad kostnad för dem. Konsumenterna känner sig osäkra på om de 
kommer genomföra tillräckligt många köp i framtiden hos företaget.  
 
Hos tidigare forskare råder det alltså delad mening kring lojalitetsprogrammens effekt på 
lojala kunder och högre omsättning (Sällberg, 2010; Dekay et al, 2009; Kumar & Shah, 
2004). Respondent A tror att SP ger bäst effekt just idag, men för att skapa långsiktig 
lönsamhet så är CRP mer strategiskt. Enligt Respondent B så mixar Företaget Beta hela tiden 
SP och CRP, men just nu är det SP som är det mest effektiva. I framtiden tror de dock att CRP 
kommer vara det mest lönsamma för Företag Beta, så länge intäkterna överstiger kostnaderna. 
Lojalitetsprogram kommer vara ett prioriterat koncept så länge kostnaden för en 
återkommande kund understiger kostnaden för en ny kund. Respondenterna i den kvantitativa 
undersökningen svarar dock tvärtemot, där 85 % anser att de lockas mest av SP om de får 
välja. !
 

5.4 Olika typer av lojalitetsåtgärder 
 
Det finns många olika sätt att utforma erbjudanden på, men många av dem bygger både enligt 
tidigare forskning, samt enligt Respondent A och enligt Respondent B på att företagen har 
information om sina kunders beteende och preferenser. Företag kan enligt Koufaris och 
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Hampton-Sosa (2004) på grund av att de lagrar information om kunderna idag anpassa sina 
produkter och tjänster efter kunden i olika grad. Framförallt förenklas detta genom e-handel 
(Ribbink et al., 2004; Srinivasana et al., 2002), exempelvis genom att erbjudanden grundas på 
tidigare köp eller att webbsidan sparar det du tidigare tittat på. När företagen anpassar sig 
efter kunden visar de att de är villiga att anstränga sig för extra service, vilket kan leda till 
ökad kundlojalitet (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). Företaget Alfa och Företaget Beta är 
båda inne på samma spår eftersom de sparar information från kunderna och därför kan 
skräddarsy erbjudanden med personliga utskick. Företaget Alfa jobbar mycket med 
segmentering för att skicka rätt erbjudande till rätt kundgrupp. Felaktiga antaganden om 
kunderna och deras önskemål kan dock bli förödande och kränkande, vilket i sin tur kan leda 
till ett misslyckande (Simonson, 2005). Det krävs därför höga förmågor och dyra 
investeringar för att lyckas (Grenci & Watts, 2007). Denna anpassning är dock någonting som 
kundgruppen ställer sig negativa till på grund av medvetenheten om att dessa utskick 
egentligen inte är personliga utan sköts per automatik. De vet om att de endast är till för att 
öka konsumtionen och de upplever visst obehag när företaget har kontroll över deras 
köpbeteende och tränger sig på. Detta överensstämmer med Chatterjee och McGinnis (2010) 
som menar att kunderna känner oro och obehag av webbövervakningen. Både Företaget Alfa 
och Företaget Beta uppger att de registrerar hur ofta kunderna handlar och skickar 
påminnelser om att de saknar dem med olika erbjudanden. Detta kan enligt Reinartz och 
Kumar (2002) vara en farlig åtgärd, då olika kunder har olika köpbeteende. Att en kund inte 
handlat på en månad behöver inte betyda minskad lojalitet, medan det kan betyda det hos en 
annan (Reinartz & Kumar, 2002). Det uppstår irritation bland kunderna när de blir överösta av 
e-mails, vilket respondenterna uppger leder till en minskad kundlojalitet. Detta är någonting 
som Respondent A är rädd för, då de inte vill vara på kunderna för mycket. Om Företaget 
Alfa upptäcker att en konkurrent precis har skickat ut en stor kampanj, så väljer de att avvakta 
på grund av att kunderna inte skall känna sig allt för attackerade.  
 
Omställningskostnader kan vara ett bra sätt att låsa fast kunden inom företaget (Verhoef, 
2003) och en innestående framtida belöning kan vara en typ av omställningskostnad 
(Sällberg, 2010). Enligt kundgruppen är dock omställningskostnader en oberörd faktor då en 
stor del av dem inte bryr sig ifall de går miste om en framtida belöning.  Liu (2007) menar att 
det idag är relativt enkelt för konsumenter att byta mellan olika företag, framförallt genom e-
handel (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004) vilket innebär ett hot för långvariga kundrelationer 
(Liu, 2007). Genom Internet är det enklare för kunden att byta företag, då de har tillgång till 
ett mycket större urval (Srinivasana et al., 2002). Varken Respondent A eller Respondent B 
nämner omställningskostnader som någonting de fokuserat på eller som de oroar sig för.  
 
Andra åtgärder som Företaget Alfa och Företaget Beta uppger att de arbetar med för att locka 
kunder och stärka lojaliteten är till exempel fri frakt och retur, tidsbegränsade erbjudanden, 
rabatt om de handlar för ett visst belopp och gentjänster som innebär rabatt vid nästa köp. 
Enligt kundgruppen är tidsbegränsade erbjudanden lockande då en ökad konsumtion kan bli 
ett faktum. 84 % av respondenterna uppger att de lockas av erbjudanden i form av rabatter, 
men de menar samtidigt på att det är bättre med färre och bra erbjudanden, än att de kommer 
oftare men är sämre. Medlemsnivåer är en annan typ av lojalitetsprogram som låser fast och 
stegvis uppgraderar kunderna inom företaget beroende på hur mycket och hur ofta de handlar 
(Sällberg, 2010).  Det är dock ingenting som lockar respondenterna, då de uppger att de inte 
är mer benägna för köp på grund av att de kan uppgraderas som medlem.  
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5.5 Köpbeteende 
 
Personliga värderingar styr ofta kundens köpbeteende (Koo, 2006), samtidigt som många köp 
också sker på rutin (Sällberg, 2010). Ett köp i fysisk butik sker oftast genom fem steg (Koo, 
2006), vilket kallas köpbeslutsprocessen (Kotler et al., s. 265-272, 2008). Där ligger fokus på 
att upptäcka ett behov, jämföra alternativ och att efteråt bekräfta att det är ett bra köp (Kotler 
et al., s. 271-272, 2008). Köpbeteendet vid e-handel skiljer sig till viss del, där fokus istället 
ligger på att söka alternativ, själva köpet sker genom ett enkelt klick och sedan handlar det 
mycket om den service som erbjuds efter köpet (Koo, 2006). Snabb leverans och enkel retur 
av varorna är någonting som våra respondenter i den kvantitativa undersökningen tycker är en 
viktig service efter köp och kan påverka val av e-handelsföretag. Inte en enda respondent 
svarade att det inte var viktigt med service efter köpet. Enligt Respondent A så satsar 
Företaget Alfa på bra kundservice och service efter köpet, då de tror att en kund som är nöjd 
och känner sig uppskattad efter köp är mer benägen att komma tillbaka. I en fysisk butik kan 
kunden få direktservice genom mänsklig kontakt, medan det inom e-handel kan handla om att 
leverera till rätt adress vid rätt tidpunkt (Gefen, 2002). Andra saker som konsumenterna 
värdesätter hos e-handelsföretag när de skall genomföra köp är pris, utbud, att det går att titta 
på sakerna i lugn och ro och att de känner till företaget sedan tidigare. Respondent A tror att 
det i många handlar om uteslutningsmetoden när kunderna beslutar om vilket företag de skall 
handla från. Och för att öka chansen för att vara det företag som kunden väljer handlar det om 
att synas så mycket som möjligt genom andra typer av aktiviteter än erbjudanden, för att 
kunden skall känna till företaget. Detta är även någonting som Respondent B instämmer med, 
då de försökt att synas för att deras varumärke skall fastna på konsumenternas sinne. En 
webbplats som är enkel att använda ökar också chansen för köp (Liao et al., 2007).  
 
Många av respondenterna säger att de tittar runt bland de alternativ och erbjudanden som 
finns om de hittat en vara de vill köpa och större delen av respondenterna påverkas då av 
erbjudanden vid val av företag. Många konsumenter tittar även på produkterna innan i butik 
för att kunna prova och känna på dem och går sedan hem och letar efter ett bättre pris hos ett 
e-handelsföretag. Detta är möjligt hos de företag vi intervjuat, trots att de inte har några egna 
fysiska butiker, då de säljer varumärken som andra företag också säljer. Respondent B 
upplever att deras konsumenter agerar på detta sätt och de har då som målsättning att vara det 
företag som kunderna väljer på Internet. Om SP eller CRP har inverkan på konsumentens 
köpbeteende beror dock mycket på omständigheterna runt omkring, till exempel vilken vara 
det är, prisklass, hur populär varan är för tillfället och så vidare (Allvarez & Casielles, 2005). 
Enligt Respondent B finns ett tydligt samband mellan kundernas köpbeteende och vilken 
frekvens Företaget Beta kommunicerar ett erbjudanden genom och hur pass åtråvärda 
erbjudanden de går ut med. En stor del av respondenterna instämmer med att företagen får 
dem att handla mer om de till exempel har handlat för 400 kronor och uppnår en rabatt vid 
500 kronor. De letar då upp någonting att köpa för 100 kronor för att nå bonusen och erkänner 
att företaget har lyckats. Överlag är det dock många respondenter som uppger att ett företag 
som ligger på dem med för mycket erbjudanden har negativ påverkan på deras köpbeteende 
och de vill helst söka upp företagen själva.  
 
Företaget Alfa tror inte att det alltid behövs ett erbjudande för att påverka kundernas 
köpbeteende, utan att det går att locka dem till köp på annat sätt. Exempelvis så berättar 
Respondent A att de använder Instagram för att publicera plagg som till exempel en kändis 
bär, vilket får konsumenterna att vilja köpa plagget oavsett erbjudande. 
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5.6 Förtroende 
 
Förtroende är grunden för lojalitet inom e-handel (Gefen, 2002; Koo, 2006; Koufaris & 
Hampton-Sosa, 2004; Singh, 2002). Och det är svårare att bygga förtroende genom e-handel 
jämfört med fysiska butiker, då den fysiska kontakten saknas (Koufaris & Hampton-Sosa, 
2004). Respondent B anser att det är viktigt med förtroende vid e-handel då det fortfarande 
kan innebära ökade risker, samtidigt som Respondent B även motsätter sig att det skulle vara 
svårare att bygga förtroende hos en e-handel jämfört med en fysisk butik, på grund av att det 
finns andra nackdelar med fysisk butik. Respondent A tror att förtroende är någonting av det 
viktigaste för kunderna och de vill framförallt att förstagångshandlarna skall känna sig trygga 
och säkra genom köp. Respondent A är också inne på samma spår vad gäller skillnader 
mellan fysisk butik och e-handel och anser att det finns för- och nackdelar med båda. Vilket 
förtroende e-handelsföretaget bygger upp beror mycket på hur de hanterar risk och säkerhet 
(Gefen, 2002). Risker som kunder upplever är till exempel att de måste genomföra 
pengatransaktioner, lämna ut uppgifter om sig själva och sina konton och att företagen sedan 
sparar dessa uppgifter (Koufaris & Hampton-Sosa, 2004; Gefen, 2002; Koo, 2006). Litar inte 
kunden på företaget minskar chansen till köp (Gefen, 2002). Oron för säkerheten stiger ofta i 
takt med dyrare köp och säkerhetskänslan stiger ofta i takt med storleken på företaget 
(Koufaris & Hampton-Sosa, 2004). Respondenterna i den kvantitativa undersökningen tycker 
att förtroende är viktigt för lojaliteten, framförallt inom e-handel. De vill helst handla från 
företag som de känner väl till och vill vara säkra på att de kan returnera obehindrat om det 
skulle kännas fel. De föredrar också större företag med säkra betalsystem och instämmer med 
tidigare forskning om att kontrollbehovet stiger i takt med dyrare produkter. Med en 
lättanvänd hemsida ökar enligt Koufaris och Hampton-Sosa (2004) chansen till att kunden 
litar på företaget, genom att en bra utformad webbsida kan vara ett tecken på hög kompetens. 
Detta är också någonting som respondenterna håller med om. De som väljer att inte handla 
från e-handelsföretag uppger att det är på grund av säkerheten och att de inte har riktigt 
förtroende för marknaden ännu. Respondent A tror att det i framtiden inte kommer att handla 
om vilka som erbjuder lägst priser och kör de bästa kampanjerna, utan att det är tryggheten 
och servicen som kunden upplever som värdeskapande. 
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6. Slutsats 
 
I slutsatsen besvaras de frågor som ställdes i inledningen, med hjälp av den analys vi gjort 
utifrån teorin och empirin. Vi sammanfattar de upptäckter vi gjort genom studien och 
avslutningsvis ges förslag på framtida forskning. 
 
Syftet med uppsatsen var att skapa ökad förståelse för hur e-handelsföretag använder sig av 
lojalitetsprogram för att behålla sina kunder och öka dess konsumtion, samt att jämföra detta 
med kundernas syn på lojalitetsprogram och ta reda på vad som gör dem lojala. Detta har vi 
funnit, genom att besvara följande problemställningar: 
 
1. Hur använder sig e-handelsföretag av lojalitetsprogram för att skapa fortsatt konsumtion 
hos sina kunder? 
2. Vad anser kunderna vara det som bidrar till kundlojalitet?  
 

6.1 Slutsatser och reflektioner 
 
Baserat på de e-handelsföretag vi studerat, kan vi dra slutsatsen att e-handelsföretag i sina 
lojalitetsprogram använder sig av en kombination av belöning idag och belöning i framtiden. 
Både belöning idag och belöning i framtiden kan göra att kunderna uppskattar företagen mer 
och ökar sin konsumtion hos dem. Det handlar om att kombinera dem på rätt sätt och det 
viktigaste är att förstå hur kunden fungerar och att belöningen skall vara av värde för kunden. 
Företagen arbetar därför aktivt med att utforma den mix som är rätt på marknaden idag och 
anpassar sig efter förändring. Det går inte att tro att det går snabbt att kasta ut ett erbjudande, 
utan det kräver mycket resurser och planering och väl utformade lojalitetsprogram för att 
lyckas. Det är lättare att implementera SP med belöningar som ger avkastning direkt för både 
kunden och för företaget. SP är lockande eftersom det ger resultat med en gång, men det 
gäller att hitta en balans mellan att tänka i nuet och att tänka långsiktigt. En investering i CRP 
som ger belöning i framtiden kan vara kostsamt idag, men återbetalar sig troligtvis i det långa 
loppet om den är väl utformad. Företagen fokuserar i dagsläget mest på SP, men tror båda två 
att det långsiktigt är CRP som är det vinnande konceptet. Men det gäller att inte endast 
fokusera på en strategi, utan det är viktigt att arbeta för att både behålla och skapa nya kunder. 
Det behöver inte heller endast vara belöningar i form av erbjudanden och rabatter som ingår i 
lojalitetsprogrammet, utan det är i framtiden lika viktigt att skapa goda relationer med 
kunderna på annat sätt, till exempel genom bra kundservice. Om företagen uppfyller mer än 
kundernas förväntningar, bidrar detta till att relationen stärks. Det går också att påverka 
kunderna på annat sätt, exempelvis genom att erbjuda rätt sortiment och visa att de är villiga 
att engagera sig för kunden. Förtroende och säkerhet är också viktigt och kan avspegla sig i 
till exempel fri frakt, fri retur och säkra betalsystem. Anpassning efter kunden och 
segmentering som lojalitetsåtgärder är bra strategier om företagen lyckas att utföra det på rätt 
sätt, så att det inte upplevs som påhopp hos kunden.  
 
Det som gör kunderna lojala mot ett e-handelsföretag handlar framförallt om förtroende. 
Förtroendet bygger till största del på den kundservice som företaget erbjuder och hur säkert 
det upplevs att handla från företaget. De främsta anledningarna till att kunderna väljer att 
återkomma till ett visst företag, förutom förtroende, är vilket sortiment företaget har och till 
vilka priser de erbjuder produkterna. De flesta kunder är intresserade av vilket pris de kan 
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handla för just idag och vill se med en gång vilket resultat erbjudandet gett för dem. De är 
oroliga för att de inte kommer att ta del av erbjudanden i framtiden och föredrar därför att få 
belöning idag. Kunderna upplever att den belöning de får av företaget, även om den sker idag, 
gör att de uppskattar företaget mer. Men de känner sig inte mer lojala mot ett företag för att de 
har en innestående belöning hos dem och ser det inte som ett måste att därför handla därifrån. 
Kunderna blir också irriterade om företagen är för aktiva och bombarderar dem med för 
mycket erbjudanden, vilket kan bidra till att kunderna väljer att avstå från fortsatt konsumtion. 
De uttrycker också ett obehag av för mycket erbjudanden som är personliga, då de upplever 
att de endast är datorstyrda och egentligen opersonliga. De är medvetna om att företagen 
endast gör detta för att tjäna pengar och inte för att visa att de uppskattar sina kunder.  
 
Sammanfattningsvis kan alltså SP vara en del av ett lojalitetsprogram, då det kan bidra till att 
kunderna uppskattar företaget mer. Uppskattar kunden företaget kan det vara ett incitament 
till att vara lojal. Företagen måste dock akta sig för att attackera kunderna så att inte irritation 
uppstår, vilket kan leda till minskad konsumtion. De bör fundera igenom sina erbjudanden så 
att samtliga bidrar med värde istället för att genomföra någonting halvbra. CRP innebär ett 
visst incitament för kunden att fortsätta handla från företaget, men det är inte det som är den 
huvudsakliga anledningen till att kunderna är lojala. Det får företagen inte glömma bort, då 
det främst handlar om vilket företag som erbjuder det bästa priset för stunden. Även om 
många kunder uppger att de är lojala, så visar våra resultat i undersökningen tydligt att de 
flesta bryr sig om det bästa priset den dagen de skall genomföra sitt köp. Kunderna struntar i 
omställningskostnader när det handlar om e-handel, då de har allt för många alternativ att 
välja mellan på marknaden. Det kan vara slumpen som avgör om det finns två likvärdiga 
alternativ, och då gäller det att vara det företag som kunden har det bästa intrycket av. 
Lojalitetsprogram bygger alltså inte bara på belöningar i form av rabatter och erbjudanden, 
utan det är minst lika viktigt för e-handelsföretagen att fokusera på alla faktorer runt omkring, 
som till exempel kundservice och service efter köpet. Att dessa fungerar är en förutsättning 
för att säljfrämjande åtgärder skall ge ett resultat.  
 

6.2 Förslag till framtida forskning 
 
Är lojalitetsprogram en lönsam investering? Det hade varit intressant att gå in på djupet och 
undersöka vad de faktiska kostnaderna är och hur snabbt det lönar sig ekonomiskt att 
implementera ett lojalitetsprogram. Det hade också varit intressant att följa och analysera, 
alternativt göra en fallstudie på ett företag i etableringsprocessen, för att tydligt kunna se 
vilken effekt det har på kunderna genom att jämföra före och efter. Ett annat förslag till 
framtida forskning kan vara att fokusera ännu mer på vad kunderna anser är det som gör dem 
lojala mot ett företag och på så vis utveckla nya typer av lojalitetsprogram. Då skulle 
undersökningen kunna omfatta olika typer av kundgrupper och därmed kunna jämföra om en 
viss typ av kunder föredrar en viss typ av erbjudanden och så vidare.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Intervjuguide till Företaget Alfa och Företaget Beta 
 
Bakgrund 

• Ge en kortfattad beskrivning om företaget och vad ni gör: 
• Vilka är Er största målgrupp? 
• Vad har du för roll i företaget? 

 
Lojalitet 

• Definiera vad begreppet lojalitet innebär för Er: 
• Definiera vad en lojal kund innebär för Er: 
• Är det viktigt att ha lojala kunder? Varför i så fall? 
• Strävar ni efter att behålla befintliga kunder eller är ni mer intresserade av att hitta 

nya? Motivera varför: 
• Hur arbetar ni för att locka kunder till konsumtion? 
• Arbetar ni med erbjudanden och belöningar (s.k. lojalitetsprogram)? 
• Om ni arbetar med erbjudanden och belöningar; vad har ni för typer av erbjudanden 

och belöningar?  
• Vad anser ni är mest värdefullt och uppskattat av kunden, belöning direkt eller i 

framtiden? Motivera varför: 
• Arbetar ni med erbjudanden som är specialanpassade efter den enskilde kunden? 
• Hur upprättade ni Er strategi kring belöningssystem och erbjudanden? (inspiration från 

fungerande modeller, egna idéer?) 
• Arbetar ni på olika sätt när det gäller erbjudanden och belöningar, beroende på vad det 

är för produkt och prisklass? 
• Upplever ni att kunderna agerar olika när det gäller erbjudanden och belöningar 

beroende på produkt och prisklass? 
• Anser ni att förtroende och säkerhet är viktigt vid e-handel? 
• På vilka sätt kan förtroende och säkerhet påverka kundens köp? 
• Anser ni att förtroende och säkerhet är viktigt för kundlojalitet? 
• Tror ni att det hade varit skillnad i kundlojalitet om ni varit en fysisk butik istället? 
• Vilka fördelar, respektive nackdelar finns det med att vara en e-handel när det handlar 

om kundlojalitet? 
• Vad bidrar ni med för värde till kunden? 
• Varför skall kunden välja att handla från Er? 
• Hur ser Ni på framtiden för lojalitetsprogram och belöningssystem? Är det ett 

vinnande koncept eller en extra kostnad 
 
Kompletterande frågor till Företaget Beta 

• Varför tror ni att kunderna väljer att återkomma till just Er? 
• Hur gör ni för att skapa lojala kunder? (Har ni någonting speciellt i åtanke, exempelvis 

bra kundservice, snygg hemsida osv? kunder att återkomma. 
• Ge några exempel på erbjudanden/lojalitetsåtgärder som ni använder er av:  
• Hur ser era kunders köpbeteende ut? Märker ni exempelvis att de lockas av rabatter 

och kampanjer?  
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Bilaga 2: Frågeformulär till kundgrupp 
 
1. Kön:  
*Kvinna     *Man 
 
2. Ålder:   
*-19      *20-24       *25-29      *30-34       *35+ 
 
3. Hur ofta handlar du kläder/skor online? 
*Varje vecka  
* Några gånger i månaden   
*En gång i månaden   
*Mindre än en gång i månanden  
*Har aldrig handlat online 
 
4. Om du någon gång har handlat kläder/skor online, vilket e-handelsföretag handlar du 
då oftast från? Motivera varför 
Fri text 
 
5. Definiera kort vad lojalitet innebär för dig 
Fri text 
 
6. Jag agerar mer noggrant när jag handlar från en e-handel jämfört med en fysisk 
butik 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
7. Service efter köpet är viktigt vid e-handel (exempelvis snabb leverans, enkelt att 
reklamera) 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
8. Utformningen av e-handelsföretagets webbsida är viktig för att jag ska känna mig 
säker vid köp 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
9. Jag agerar mer noggrant när det är en dyrare produkt jag tänkt köpa från en e-
handel 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
10.  Om likvärdig produkt finns att köpa hos flera e-handelsföretag påverkas jag av 
erbjudanden vid val av företag 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
11. Jag struntar i att titta efter erbjudanden och handlar på rutin av det e-
handelsföretag jag brukar handla från 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
12. Jag känner anknytning till ett visst e-handelsföretag och vill därför helst handla  
därifrån 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
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13. Ett e-handelsföretag med olika former av bonussystem gör mig mer lojal 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
14. Jag lockas av erbjudanden från e-handelsföretagen som ger mig nytta/belöning i 
framtiden (exempelvis 100 kronor rabatt vid nästa köp) 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
15. Jag lockas av erbjudanden från e-handelsföretagen som ger mig nytta/belöning idag 
(exempelvis 10 % rabatt idag) 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
16. Vilket anser du har bäst effekt, belöning idag eller i framtiden? 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
17. En bonus från ett e-handelsföretag gör att jag känner mig uppskattad 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
18. Jag känner mig bunden till att handla från ett visst e-handelsföretag för att jag har 
en bit kvar till att uppnå den bonus jag börjat samla på mig 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
19. Jag tycker att erbjudanden i form av rabatter är bra 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
20. Jag tycker det är bra när företag skickar personliga erbjudanden till mig 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
21. Jag blir glad när företaget uppmärksammar att jag inte handlat från dem på länge 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
22. Om jag har 100 kronor kvar att handla för tills jag uppnår en bonus, så letar jag 
efter någonting mer att köpa 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
23. Det är motiverande att uppgraderas som medlem hos ett e-handelsföretag genom 
mina köp (exempelvis från bronsmedlem till silvermedlem) 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
24. Omställningskostnaderna (till exempel framtida belöningar) är så höga att jag 
därför fortsätter handla från samma e-handelsföretag, fast jag egentligen inte vill 
1 Instämmer helt     2 Instämmer     3 Neutral     4 Instämmer inte     5 Instämmer inte alls 
 
25. Finns det någonting du vill tillägga gällande hur du påverkas av erbjudanden och 
kampanjer hos e-handelsföretag? Lämna gärna ett par kommentarer 
Fri text 
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