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Abstract 
Customer retention, which is something most companies in today's markets tries to reach. 
In today's current situation characterizes many markets of strong competition and a 
relatively new sales channel is growing by leaps and bounds namely E-commerce. 
Without expensive shop rents, the relatively low start-up costs and the ability to reach 
potential customers all over the world are some of the factors that bring more companies 
to be active in e-commerce. This leads to increased competition about the customers and 
customer retention are vital to profitable business. We have studied and tried to 
understand why a customer, who shopped once, chose to return for another purchase. To 
implement it, we with customers from Ellos AB’s performed a qualitative study based on 
28 interviews. Our ambition has been to from the interview responses create as good as 
possible understanding about the factors that contribute to a customer chooses to return to 
the E-store. The primary conclusions are that there are two main factors that contribute a 
customer to return to a certain E-shop. The first is that the buying process including 
delivery has worked well for the customer and what the company promises about the 
product or products in the form of pictures and information lived up to customer 
expectations. This thesis will furthermore continue in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: e-commerce, consumer behavior, Customer retention, E-satisfaction, E-
loyalty, online environment 
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Sammanfattning 
Återkommande kunder, det är något de flesta företag på dagens marknader strävar efter. I 
dagens rådande situation präglas många marknader av hård konkurrens och relativt ny 
försäljningskanal växer med stormsteg nämligen E-handel. Utan dyra butikshyror, de 
relativt små uppstartningskostnaderna och möjligheten att nå potentiella kunder världen 
över är några av de faktorer som gör att fler företag finns och verkar inom E-handel. Det i 
sin tur leder till ökad konkurrens om kunder och återkommande kunder blir vitalt för ett 
lönsamt företagande.  Vi har studerat och försökt förstå varför en kund som handlat en 
gång väljer att återkomma med ytterligare ett köp. För att genomföra det har vi med hjälp 
av Ellos AB:s kunder utfört en kvalitativ studie som utgått ifrån 28 stycken intervjuer. 
Vår ambition har varit att utifrån intervjusvaren skapa oss en så god förståelse som 
möjligt kring de faktorer som bidrar till att en kund väljer att återkomma till en E-butik. 
De primära slutsatser vi har kommit fram till, är att det finns två stycken huvudfaktorer 
som bidrar till att en kund väljer att återkomma. Den första är att köpprocessen inklusive 
leverans har fungerat för kunden samt att det företaget lovar om produkten/produkterna i 
form av bilder och information lever upp till kundernas förväntningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: E-handel, customer retention, kundlojalitet, E-lojalitet, E-tillfredställelse 
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Begreppsapparat 
 
Retention 
Retention innebär att en kund återkommer till ett företag om och om igen för att göra nya 
eller liknande köp av deras produkter. Personen som skapar retention är kund till 
företaget och återkommer när ett behov uppstår samt väljer bort andra alternativ. 
 
Förstagångsköpare 
Förstagångsköpare är ett segment av kunder som har gjort ett köp och under en given 
tidsperiod. Men har ej återkommit för att göra ytterligare köp hos företaget. Tidsperioden 
i vår studie är satt till att kunden ska ha återkommit senast inom sex månader efter första 
köpet. Om personen ej har uppfyllt kriteriet så klassas den som en förstagångsköpare. 
 
Andragångsköpare 
Andragångsköpare är ett segment av kunder som har gjort ett köp och under en given 
tidsperiod och återkommit för att göra ett ytterligare köp hos ett företag. Tidsperioden i 
vår studie är satt till att kunden skall ha återkommit inom sex månader efter sitt första 
köp. 
 
Distanshandel 
Vi tar upp distanshandel i vår studie och definierar den som en form av handel där det 
inte är någon personlig interaktion mellan säljare och köpare. Formen distanshandel kan 
ha är postorder, E-handel eller telefonförsäljning. 
  
Cross-selling 
Betyder att ett företag använder en strategi för att sälja fler produkter till en kund som 
redan har köpt en viss produkt. 
 
Up-selling 
Innebär att ett företag säljer uppgraderingar och tillbehör till en viss produkt. 
 
Triggers 
Faktorer som gör att en kund känner sig lockad till att göra ytterligare köp. 
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1 Inledning 
Vår inledning har som syfte att ge läsaren en bred bild av det valda problemområdet. Det 
ska vara en början av den röda tråd som ska genomsyra hela uppsatsen. Problemet 
kommer att diskuteras för att sedan mynna ut i valda forskningsområden och 
forskningsfrågan som studien kommer att behandla. 

1.1 Bakgrund  
4,9 miljarder kronor i omsättning år 2003 och 27,1 miljarder kronor i omsättning år 2011, 
det är utvecklingen av svensk E-handel i siffror de senaste 8 åren. E-handeln, som är en 
del av distanshandeln, har haft en enorm utveckling sen den etablerades (E-barometern 
Q3 2012). Distanshandeln har en lång historia och har sitt ursprung 1872, då företaget 
Montgomery Ward började distribuera handel via postorder. Med en katalog kunde 
kunderna beställa produkter som sedan skickades ut till kunder över hela landet. 
Distanshandel och postorder växte till ett vanligt fenomen i flera länder, och flera företag 
kompletterade sin butiksförsäljning med distributionskanalen (McCorkle 1990).  
 
Med World Wide Web’s intåg i världen 19921, skapades många möjligheter för 
distanshandeln att utvecklas. Företag runt om i världen fick ytterligare en 
distributionskanal att använda för att sälja sina produkter till kunder. Detta var startskottet 
för E-handeln. Sedan dess har antalet webbshopar och antalet beställningar på Internet 
ökat lavinartat. Bara sedan 2003 fram till 2012 har E-handeln i Sverige ökat kraftigt (E-
barometern Årsrapport 2012). Ökningen som har skett år efter år har lett till att 2012 hade 
nio av tio konsumenter handlat på internet i Sverige (E-barometern Årsrapport 2012).  
 
Det finns däremot nackdelar med E-handeln och dess upphov. Eftersom det är ett relativt 
nytt fenomen inom handel, så finns det inte mycket forskning eller undersökningar som 
visar på konsumenternas köpbeteende över Internet. Den konkurrens som råder inom E-
handeln skapar problem för företagen att behålla sina kunder (Swaid & Wigand 2009). På 
grund av den hårda konkurrensen skapas ett behov bland E-handlarna att hitta lösningar 
och förutsättningar för ett lönsamt företagande. En konsekvens av det hårda klimatet på 
Internet är att företagen pressar sina priser (E-barometern 2012 Q3). 
 
Trenden på många marknader, framförallt på de fysiska marknaderna, men även i viss 
mån inom E-handeln. Skiftat enligt Gummesson (1987) från ett fokus på 
transaktionsmarknadsföring till en marknadsföringsstrategi, som bygger på att skapa och 
underhålla relationer. Han menar att marknadsföringen idag utgår, framförallt på mogna 
marknader, från tre nya ben: långsiktighet, relationer och interaktivitet. Fokus har flyttats 
ifrån att möta massan till att skapa återkommande kunder och tjäna pengar på att de gör 
större beställningar eller handlar upprepade gånger (Gummesson 1987). Relationerna 
skapar möjligheter till så kallad up-selling, kunderna uppgraderar sina beställningar till 
dyrare varor, och så kallad cross-selling, företag får kunderna att köpa ytterligare 

                                                
1http://www.handelnshistoria.se/historien/olika-sorters-handel/e-handel-ett-nytt-satt-att-bedriva-handel-pa 
[2013-05-20] 
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produkter förutom den ursprungliga produkten som skapade relationen (Gummesson 
2002). 
 
Fördelarna med att skapa retention och bygga relationer är många, men de tydligaste är i 
synnerhet, de ekonomiska. Relationerna i en konsumentmarknad är komplexa och måste 
identifieras individ för individ (Reichheld & Sasser jr. 1990). I Brings E-handelsrapport 
(2012) hävdar de att många E-butiker är dåliga på att utnyttja den information de får från 
sina kunder. Då de inte använder informationen till att individualisera för varje kund samt 
rikta erbjudanden mot dem. Enligt Brings E-handelsrapport (2012) kommer de mest 
framgångsrika E-handelsbutikerna att vara de som tar tillvara på att varje enskild individ 
är unik och har olika preferenser på vad de söker när de handlar på internet. De företag 
som lyckas att skapa en enskild upplevelse för varje kund och på så sätt skapa en 
individuell relation, är de som kommer att vara vinnarna inom E-handeln på långsikt 
(Brings E-handelsrapport 2012). 

1.2 Problemdiskussion 
Allt fler företag väljer att etablera sig på Internet. Brings E-handelsrapport (2012) visar 
på att av de företag som inte finns etablerade på Internet idag, har 28 procent av dem 
planerat att befinna sig på Internet inom en tvåårs period. Vilket gör att det redan idag 
finns många stora aktörer på marknaden med starka varumärken. Det finns faktorer som 
väger tungt för att E-handelsföretagen ska etablera sig på internet. De når ut till fler 
kunder och potentiella kunder, det är kostnadseffektivt, internet är ett billigt 
kommunikationsmedel och E-butiken är öppen dygnet runt. Dock skapar faktorerna inte 
endast fördelar då ökad konkurrens på Internet är en konsekvens (Siddiqui, O’Malley, 
McColl & Birtwistle 2003). Det skapar fördelar ur ett kundperspektiv. Alternativen vad 
gäller E-butik samt produkt har ökat. Möjligheterna att välja mellan så många olika 
alternativ finns inte när det gäller fysiska butiker. Det skapar problem för E-
handelsföretagen. Problemet för företagen är att det finns väldigt många fler alternativ att 
välja på för kunden och det blir svårt för företagen att synas bland alla alternativ på 
marknaden (Balto 2000). 
 
I och med den ökande konkurrensen väljer företagen olika vägar för att konkurrera på 
marknaden. Enligt E-barometern (2012) spår företagarna själva att prispress kommer att 
vara den trend som tycks fortsätta de kommande åren. Det leder till att konkurrensen är 
en ledande faktor till att företagen är indirekt tvungna att ändra sin prissättning och 
därmed minska marginalen för att vara konkurrenskraftiga (Kopalle, Biswas, 
Chintagunto, Fan, Pauwels, Ratchford & Sills 2009). Ser vi inte minst till E-handel men 
även till den fysiska marknaden i dagens läge, råder även stark konkurrens på den 
marknaden. Företagen är tvungna att hitta nya sätt att öka försäljning och lönsamhet på. 
Det många företag vill uppnå, men som också är svårt att uppnå, är att få en ökad 
kundlojalitet och på så sätt skapa retention. Swaid och Wigand (2009) säger att det till 
och med är avgörande för att lyckas med E-handel. Det råder som angivet många 
svårigheter med E-handel och det krävs då återkommande kunder för att överleva på sikt. 
I dagsläget försöker företagen att skifta fokus ifrån att rekrytera nya kunder till att 
använda Internet och dess teknik för att skapa relationer och lojala kunder (Liang, Chen, 
& Wang 2008). Med tanken att det ska resultera i att fler kunder gör återkommande köp. 
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Relationerna inom E-handel är mer komplexa än de relationer som byggs genom 
personlig försäljning, det gör att det finns osäkerheter i relationsbyggandet över Internet 
som är unika för just E-handel (Warrington, Abgrab & Caldwell 2000). Den fysiska 
interaktionen som uteblir via E-handel, gör att företagen ofta stöter på problem då de inte 
anger tillräckligt med information om produkterna till sina kunder. Även 
kommunikationen mellan kund och företag som ofta sker via E-post, bidrar till 
problematik då fördröjning i informationsutbytet mellan kund och företag ökar (Liang, 
Chen & Wang. 2008). Exempelvis kan kunder ofta läsa i tidningar och nyhetsinslag om 
hur kunder utsätts för olika typer av bedrägeri, hur företag läcker ut personlig information 
eller hur hackare kapar kunders kreditkort (Newholm, McGoldrick, Keeling, Macaulay & 
Doherty 2004). Forskarna fortsätter berätta att nyheterna gör kunderna osäkra vilket leder 
till att de ifrågasätter säkerheten med E-handel. Det gör relationen än mer komplex och 
svårigheten att skapa tillit samt kundlojalitet ökar.  
 
Med ovanstående har vikten av att förstå sina kunders beteende på internet ökat avsevärt, 
för att veta hur man som företag ska hantera sina kunder och skapa retention (Swaid & 
Wigand 2009). Enligt Khalifa & Liu (2007) så är det fem till sju gånger dyrare att 
rekrytera nya kunder jämfört med att behålla existerande. Med fysisk kundkontakt blir 
relationen till kunden mindre priskänslig och det är även svårare att byta butik för 
kunden. Genom E-handel är fenomenet ovan mer begränsat då det finns fler aktörer och 
det är mindre ansträngande att byta E-handelsbutik (Khalifa & Liu 2007). Inom E-handel 
där bytet av butik bara är ett klick bort så menar Liang, Chen och When (2008) att det 
blir svårare att skapa lojala kunder jämfört med en fysisk butik. För att lyckas med 
fenomenet krävs en lojal kundstock som gör återkommande köp (Gonçalves & Sampaio 
2012). 
 
De återkommande kunderna skapas utifrån olika så kallade triggers. Det är faktorer som 
gör att kunden attraheras av att komma tillbaka med ytterligare köp. En viktig trigger är 
tillfredsställelse. Över 50 procent av de kunder som kommer tillbaka anger belåtenhet 
eller tillfredsställelse som en väsentlig anledning till varför de utför återkommande köp. 
Problematiken företag inom E-handel står inför, är att veta vad som skapar tillfredsställda 
kunder och vad det är som gör att de blir nöjda. Utifrån att det är viktigt att förstå sig på 
sina kunder blir det viktigt att utifrån sin kundbas lära sig hur sina kunder beter sig och 
vad de efterfrågar. (Khalifa & Liu 2007).  
 
Trots de många fördelar som skapas med att bygga relationer med sina kunder, både i 
fysiska interaktioner och över E-handel, så är det många aktörer som struntar i att 
fokusera på byggandet av relationer. Samtidigt så finns det inte mycket forskning att ta 
del av som bevisar och framhäver de faktorer som ökar kundernas retention inom E-
handel (Liang Chen, & Wang 2008).  

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse om vad det är som driver kundlojalitet 
inom segmentet E-handel. Vi vill försöka förstå de viktigaste faktorerna som gör en 
förstagångsköpare till en andragångsköpare i en E-butik. 
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1.4 Forskningsfråga 
Vilka faktorer driver en förstagångsköpare till att bli en andragångsköpare på inom E-
handel? 

1.5 Disposition 
I stycket nedan presenteras en tydlig överblick av uppsatsen för att läsaren enklare ska 
förstå arbetets struktur. Stycket visar uppdelningen och hur de olika delarna samspelar 
och för att skap en röd tråd genom arbetet. 
 
Kapitel 1, Inledning- Innehåller en genomgång av bakgrunden kring det valda ämnet 
samt en problemformulering kring ämnet och vald forskningsfråga. Frågan och syftet 
ligger till grund för kommande delar i arbetet.  
 
Kapitel 2, Metod- I kapitlet kommer vår valda metod att presenteras, där vi motiverar 
varför vi har valt den och varför den är lämplig för vårt arbete.  
 
Kapitel 3, Teoretisk referensram- Innehåller en presentation utav de teorier vi har valt att 
ta hjälp utav för att analysera det empiriska resultatet. Teorin kommer att vara ett 
ramverk för att skapa förståelse för arbetets ämne. 
 
Kapitel 4, Empiri- I kapitlet presenteras det empiriska materialet vi har samlat in. 
Materialet kommer ifrån de intervjuer vi har gjort. 
 
Kapitel 5, Analys- Här kommer vi att analysera det empiriska material vi har samlat in 
med vår valda metod, med hjälp utav det teoretiska ramverk vi har presenterat. 
 
Kapitel 6, Slutsats- Slutsatser som vi anser vara de mest relevanta och som bidrar till 
forskningen inom området kommer att presenteras i det här kapitlet. 
 
Kapitel 7, Reflektioner- Här presenteras rekommendationer och förslag på vidare 
forskning samt ett avsnitt som har granskar vår studie i.  
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2 Metod 
I det här kapitlet kommer det att presenteras den valda ansats och metod som ligger till 
grund för att besvara studiens syfte och forskningsfråga. 

2.1 Förhållningssätt  
I den här studien har vi valt att studera vad det är som driver kunder till att göra 
återkommande köp i ett tidigt stadie av en relation mellan kund och företag. Eftersom 
studiens syfte bygger på att förstå och tolka så är valet av förhållningssätt det 
hermeneutiska. Hermeneutik har sin grund i tolkning av bibeltexter och handlar om en 
riktning inom vetenskapen som bygger på att studera, tolka och försöka förstå premisser 
hos mänskligheten (Alvesson & Sköldberg 1994). Hermeneutiken är kopplad till 
kvalitativ förståelse och tolkning där forskarna har en roll som är mer subjektiv samt är 
mer engagerad än i kvantitativ forskning (Patel & Davidsson 2011). I forskarens roll 
finns det en tro och öppenhet om att det går att tolka andra människor utifrån deras ord, 
skrift och handlingar. Det innebär att i det hermeneutiska förhållningssättet kan slutsatser 
dras utifrån forskningsobjektet/-en (Patel & Davidsson 2011). Det förhållningssättet 
hjälper oss att skapa en förståelse som kan besvara vår forskningsfråga. Vår 
bakgrundsfakta av området ses som en tillgång och med hjälp av den ska vi skapa en 
förståelse genom att tolka ord och intryck av respondenterna. Hermeneutiken är vanligast 
i kvalitativ forskning, på grund av fokus på tolkning och förståelse enligt Bryman (2008). 
Vilket den även gjorde till vår studie. 

2.2 Val av vetenskaplig ansats  
Studien har en deduktiv forskningsansats vilket, enligt Bryman (2008) innebär att man 
utgår utifrån olika fakta, inom ett visst område som senare används i den empiriska 
undersökningen. Vidare säger han att utgångspunkten och bakgrundsfakta kommer från 
valda teoretiska områden som ligger till grund för de intervjuer som genomförs. I vår 
studie har vi försökt förstå vad det är som driver kunder till att återkomma på Internet 
efter att de har genomfört ett första köp hos en viss E-butik. För att få en grund att stå på 
inför den empiriska undersökningen valde vi att se vad tidigare forskning säger och sedan 
pröva de resonemang som forskningen tar upp. En deduktiv ansats passade därför bäst till 
vårt valda syfte. Vi valde deduktiv ansats för att, i intervjuerna, kunna förstå och 
analysera kundernas svar tidigt i intervjufasen med hjälp av den kunskap vi har berikat 
oss med, från de teorier som vi valt att använda som ramverk. Vi har valt att bygga vår 
teoretiska referensram från vetenskapliga artiklar som berör ämnen som kundlojalitet, E-
handel, konsumentbeteende på Internet och E-handel samt kundlojalitet inom E-handel. 
De områden har vi valt då vi tillsammans med den tidigare forskning som finns, 
utvärderat att det är områden som skapar förståelse för relationsbyggande inom E-handel, 
vilket i sin tur leder till återkommande kunder. 
 
Fördelen med att använda en deduktiv ansats är att vi som forskare sätter oss in i ämnen 
som gör att intervjufrågorna har en teoretisk grund i sig och vi vet på förhand vilka 
områden frågorna ska beröra. Det innebär, enligt Bryman (2008), att frågorna löper 
mindre risk att bli ställda i onödan. Nackdelen enligt Merton (1967) är att som forskare 
kan man både påverkas och ändra sin syn på teorin utifrån resultatet från den empiriska 
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undersökningen (se Bryman, A. 2008). Det kan också vara så att nya teorier och 
forskningsresultat kan publiceras innan forskaren har analyserat sina egna resultat. En 
anledning är att vi vill undersöka om det finns brister, eller med andra ord, luckor i den 
teori som idag finns på området.  

2.3 Val av vetenskaplig metod  
Valet av tillvägagångssätt, den vetenskapliga metoden, grundar sig i hur studiens syfte är 
utformat. Generellt finns det två typer av metoder som går att använda. De är kvantitativ, 
där fokus ligger på att analysera siffror, och kvalitativ som handlar om att förstå och tolka 
mjuka värden. Den kvalitativa forskningen blir enligt Alvesson och Sköldberg (1994) 
således mer mångtydig och mer öppen i sin tolkning av empirin. Vårt syfte är att förstå en 
konsuments återköpsbeteende i ett tidigt skede. Det bygger på att skapa en förståelse 
kring de faktorer som attraherar en kund till återköp. Det medför att kvalitativ forskning 
är lämpad för studien.  
 
Enligt Bryman (2008) så är den största fördelen med kvalitativ forskning att ord 
analyseras istället för siffror vilket innebär att det kan dras mer djupgående slutsatser. 
Eftersom syftet med vår studie var att skapa förståelse av de faktorer som gör att en 
konsument återkommer är en kvalitativ forskningsdesign bäst lämpad. Då fick vi en 
djupare förståelse om beteendet och de mjuka värden en konsument värdesätter. 
Inriktningen på vår forskning är E-handel och fokus på kundernas beteende, vi valde 
därför att tolka verkligheten av kundens uppfattning inom segmentet E-handel och vad 
det är för faktorer som påverkar besluten de gör. Det innebär att uppsatsen har en 
ontologisk ståndpunkt. Det betyder att de egenskaper som tas fram är ett resultat av att 
man undersöker individer och deras vardag (Alvesson & Sköldberg 1994). Till vår studie 
bidrar det med att vi undersöker människor beteende kring fenomenet E-handel och vårt 
resultat blir taget utifrån en ontologisk ståndpunkt.  

2.4 Datainsamlingsteknik 
Som empirisk metod valde vi att göra kvalitativa intervjuer för att främja information om 
beteende, attityder och andra åsikter från respondenterna om en specifik situation eller 
företeelse (Bryman 2008). Fördelarna med att använda kvalitativa intervjuer, enligt 
författaren, är att det läggs fokus på respondenternas ståndpunkter i svaren. En ytterligare 
fördel är att man får fylliga och detaljerade svar från respondenterna. Det leder till att i 
resultat och analys kan en djupare förståelse om en konsuments beteende åstadkommas. 
Frågorna som ställdes i intervjuerna var framtagna utifrån hur vår teoretiska referensram 
är uppbyggd. De var uppdelade utifrån delarna: kundlojalitet och kundlojalitet e-handel 
samt konsumentbeteende och konsumentbeteende e-handel. Frågorna testades sedan i en 
förstudie innan de applicerades i huvudstudien.  
 
Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med kunder från Ellos.se. Urvalet kommer vi 
diskutera i nästa avsnitt av studien. Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Vi 
valde den formen på grund av möjligheten att härleda respondenten i vissa frågor där vi 
anser oss ha en klar bild, med hjälp av den teoretiska referensramen, över hur det är. 
Samtidigt som vi kunde ge respondenterna möjlighet att svara fritt vilket skapar möjlighet 
till att fånga mjuka värden från varje respondent.  
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För att nå våra respondenter, som är oberoende av geografisk plats, så genomförde vi 
telefonintervjuer. I varje intervju ställdes fyra frågor som respondenterna fick resonera 
fritt kring. Att frågorna var så öppna gjorde att vi fick mer kvalitativa svar att analysera 
vilket var syftet med vår studie. Under intervjun markerade vi viktiga och relevanta ord 
för att få med det viktigaste av vad varje respondent svarade. Direkt efter varje intervju 
genomfördes transkribering. Det valde vi att göra för att det svaren då fanns kvar i minnet 
och vi kunde återberätta varje intervju så väl som möjligt. Telefonintervjuerna 
genomfördes på Högskolan i Borås där vi först testade våra frågor med en förstudie för 
att se om de var lämpade att använda i vår huvudstudie. I telefonintervjuerna började vi 
med att presentera oss själva för att övergå till en kort presentation om syftet med studien 
och hur vi valt ut respondenterna. Enligt Bryman (2008) är fördelen med 
telefonintervjuer att det blir mindre kostnader för oss som forskare samt att möjligheten 
att nå respondenter från olika orter ökar genom telefonintervjuer. Enligt honom finns det 
ytterligare en fördel med telefonintervjuer och det är att det är lättare att svara på känsliga 
frågor på telefon då båda parter inte är fysisk nära varandra. Efter 28 intervjuer uppnådde 
vi teoretisk mättnad och valde därför att gå vidare ifrån datainsamlingen. Enligt Glaser 
och Strauss (1967) så är teoretisk mättnad när den mängd intervjuer har gjorts att 
forskaren kan börja se mönster som de kan grunda slutsatser på, vilket vi såg efter de 
antal intervjuer vi valde att genomföra. 

2.5 Urval  
Vår studie har ett icke-sannolikhetsurval, det betyder att urvalet inte tas fram genom 
slumpen. Respondenter väljs strategiskt ut ifrån en population och undersökningen görs 
på dem som valts ut (Bryman 2008). Varför vi har använt oss av ett icke-
sannolikhetsurval beror på att vi fått tillgång till ett utdrag från en databas samt har en 
bestämd population som vi ska undersöka för att besvara forskningsfrågan så bra som 
möjligt.  För att kunna besvara vår fråga och uppfylla syftet med studien har vi valt att 
använda oss av ett utdrag från en kunddatabas som ger oss möjlighet att studera det vi vill 
studera – vilka faktorer gör en förstagångsköpare till att bli en andragångsköpare. 
Databasen ger oss möjlighet till den information som krävs för att kunna pricka in de 
respondenter vi söker. Populationen vi tar vårt urval ifrån är kvinnor 30 - 49 som är 
kunder till Ellos.se inga andra kriterier är inräknade endast ålder och kön. Vi har valt att 
ta två urval ett som innehåller kunder som har gjort ett köp på Ellos.se samt kunder som 
har genomfört två köp på Ellos.se. Motivet till att vi valt att göra uppdelningen är att 
svaren från respondenterna från de olika grupperna kommer att stärka resultatet då de kan 
ställas emot varandra och resultatet från varför andragångsköparna återkommit kan 
jämföras och ställas emot varför inte förstagångsköparna återkommit till Ellos.se. 
 
Den valda målgruppen kvinnor 30-49 är de mest förekommande kunderna på Ellos.se Att 
vi valde denna urvalsstrategi beror på att den lämpar sig bäst för oss då vi vill nå en 
specifik målgrupp samt att urvalet ska vara homogent. Vidare var det viktigt att få 
tillgång till en specificerad kunddatabas för att det skulle vara möjligt att träffa rätt med 
urvalet då det krävde specifika kriterier i form av kunders köp historik. Vilket är 
problematiskt att få fram, utan specifik data som innehåller köp historik ifrån kunder. 
 



 

8 

2.6 Förstudie 
För att testa vår undersökningsmetod valde vi att göra en förstudie Det valde vi för att se 
responsen på våra intervjufrågor. Förstudien tog plats på Högskolan i Borås och gjordes 
via telefonintervjuer på dagtid mellan klockan 11:00 och 15:00. Utfallet av förstudien var 
både positivt och negativt. Det positiva ur förstudien var att respondenterna förstod och 
svarade utförligt på frågorna som vi ställde. Kontentan av det innebar att vi analyserade 
våra frågor som välfungerande och fick den typ av svar vi hade förväntat oss. Det 
negativa med förstudien var att under dagtid var svarsfrekvens väldigt låg och det 
medförde att vi fick göra många samtal för att samla in fem användbara intervjuer. 
Ytterligare en negativ aspekt var att när vi fick kontakt med respondenter så märkte vi att 
många var stressade och hade ont om tid. Det medförde att vi genomförde intervjuer men 
med svar som icke var användbart för en analysera. ”Bara det går fort” var ett vanligt 
förekommande citat under förstudien.  
 
Det resulterade i att vi bytte intervjutid till efter klockan 17:00 på eftermiddagar för att 
respondenterna kan tänkas i större grad vara hemma samt mindre stressade på grund av 
arbete och liknande. Ur förstudien fick vi fem tillräckligt utförliga svar som vi använder 
oss av i vår huvudstudie som underlag för vår analys, med uppdelningen 3 
andragångsköpare samt 2 förstagångsköpare. 

2.7 Studiens primär- och sekundärdata  
Den primärdata  vi har använt oss av i studien, är den data vi har samlat in i form av 
kvalitativa intervjuerna (Christensen, Andersson, Engdahl & Haglund 2011). Primärdata 
har använts i empirikapitlet och samlades in genom kvalitativa intervjuer för att få en 
förståelse för vad det är som påverkar konsumenternas val. Den sekundärdata vi har 
samlat in och använt oss av är  branschtidningar, facklitteratur, kurslitteratur och 
webbplatser. Datan har använts för att samla in information om forskningsämnet och 
bidragit till bekräftelse, bredd och förståelse till studien (Bryman 2008). Ytterligare en 
form av data har använts och det är vetenskapliga artiklar, vilka vi har använt oss av 
utifrån olika ämnen; relationsmarknadsföring, kundlojalitet, E-handelns utveckling och 
kundlojalitet inom E-handel. Vilka har skapat vår teoretiska referensram. 

2.8 Studiens tillförlitlighet  
För att motivera vår studies trovärdighet samt replikerbarhet, har vi valt att diskutera dem 
utifrån fyra aspekter: trovärdigheten, överförbarheten, pålitligheten samt att stärka 
studien. Bryman (2008) säger att det är viktigt att forskningen sker i enlighet med de 
regler som finns. För att stärka trovärdigheten av vår studie har vi under studiens gång 
tagit del av andra forskares åsikter om studien. Även vår kontakt, Magnus Axelsson på 
Ellos, har varit delaktig under studiens gång med sina åsikter och kunskaper inom 
området. Det i sin tur har gjort att vi har fått hjälp med att bedöma vårt arbete samt att vi 
på så vis har kunnat framföra trovärdighet till vår forskning. 
 
Att göra en studie pålitlig innebär enligt Bryman och Bell (2011) att använda ett 
granskande synsätt och förklara forskningsprocessen noggrant. Vår pålitlighet har 
förbättrats utav vår handledare och andra grupper som har verkat under samma 
handledare. Vi har haft tre stycken seminarium där vår text, process samt forskning har 
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granskats kritiskt och gett oss möjligheter till förbättring av vår uppsats. Noggrannheten 
och beskrivningen av vår studie har varit viktig för att göra studien så replikerbar och 
pålitlig som möjligt.  
 
För att stärka pålitligheten har vi under transkriberingen av våra intervjuer varit mycket 
noggranna med att göra det så fort intervjun var över. Det för att inga feltolkningar skulle 
uppstå samt att inte vi skulle mista viktig information från respondenterna. Vi 
analyserade vilket tonläge och hur respondenten reagerade verbalt i sina svar på 
intervjufrågorna. Det kunde handla om att respondenten skrattade, tvekade eller höjde 
rösten i sina svar på frågorna. Att vi har varit noggranna med det ökar trovärdigheten av 
våra intervjuer och för studiens resultat. 
 
Kvalitativ forskning tenderar i normala fall att fokusera på en mindre grupp individer för 
att skapa förståelse hos den sociala verklighet som studeras. Det gör att forskningen ofta 
är djup snarare än bred. Det är viktigt att använda sig av täta och fylliga beskrivningar i 
arbetet för att andra personer på egen hand ska kunna bedöma hur pass överförbart 
resultatet är till en skiljaktig miljö (Bryman & Bell, 2011). För att stärka överförbarheten 
av vår studie har vi varit mycket noggranna med att ta upp detaljer som, enligt oss, är 
relevanta för studien. Det vi har gjort är att vi noga har beskrivit 
datainsamlingsprocessen, vilket urval vi har använt oss av och hur vi utfört studien för att 
det ska vara fullt möjligt för någon annan att kunna göra om en liknande studie. Eftersom 
ämnet är komplext och föränderligt så tror vi att studien kommer att kunna replikeras av 
andra forskare i framtiden. Men att resultatet kommer särskilja beroende på målgrupp och 
hur långt fram i tiden studien görs. 
 
För att stärka vår trovärdighet ytterligare så valde vi att intervjua två olika grupper av 
kunder, förstagångsköpare och andragångsköpare. Det gjorde vi för att kunna ställa 
resultaten från förstagångsköparna mot andragångsköparna, som är den primära gruppen, 
för att på så vis förbättras studiens trovärdighet. Då vi kunde se om de svaren den ena 
gruppen var i motsats till den andra gruppen eller om de gav liknade svar. Ytterligare en 
anledning till det valet var att inte missa viktiga faktorer som berörde varför en kund 
återkommer till en E-butik eller inte återkommer.  
 
Att kunna konfirmera och styrka en studie innebär enligt Bryman (2008) möjlighet för 
forskarna att kunna motivera och stärka att de har agerat i god tro, att inga personliga 
värderingar och teoretiska inriktningar påverkat utförandet och resultatet av studien. Den 
teori vi använt oss utav har vi valt efter att vi studerat vilka områden som har en koppling 
till återkommande kunder inom E-handel. Tillsammans med vår handledare har vi 
diskuterat fram de teorier vi valt för att inte göra några personliga inriktningar. Vi har 
hela tiden jobbat för att inte blanda in några personliga värderingar eller försök till att 
rikta arbetet.  

2.9 Etiskt förhållningssätt  
Den access till den kunddatabas vi har fått, fick vi efter att vi kommit överens om att den 
enbart skulle användas i forskningssyfte. Under intervjuerna har vi också informerat 
respondenterna hur urvalet har gått till samt att de är helt anonyma i studien. Vid 
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eventuella komplikationer skulle vi förklarat studiens syfte samt hänvisat till vår kontakt, 
Magnus Axelsson, på Ellos. Vilket dock aldrig ägde rum under empiri insamlingens 
gång. På grund av de restriktioner vi fått av Ellos och Magnus har vi varit noggranna med 
att vårda vårt material och vara så objektiva som möjligt. Vi har även rapporterat till 
Magnus med jämna mellanrum för att båda parterna skulle vara överens och medvetna 
om vad som skett.  

2.10 Kritisk metodreflektion 
Valet av telefonintervjuer medförde en viss problematik. Dels innebar det problem vid 
transkriberingen av intervjuerna då vi inte hade någon möjlighet att spela in dem. Det 
gjorde att vi fick anteckna under tiden de genomfördes och med det fanns en viss risk att 
missa viktiga ord eller formuleringar. Vi lade fokus på att anteckna de viktigaste orden 
och formuleringarna som respondenterna angav under intervjuerna. För att kunna 
återberätta så utförligt och noggrant som möjligt transkriberade vi direkt efter varje 
intervju, men med viss reservation på att intervjuerna inte är till hundra procent korrekt 
återberättade. Fler nackdelar med valet av telefonintervjuer, var att det inte går att hålla 
längre intervjuer över telefon då respondenten har lättare att avsluta intervjun av olika 
anledningar, märkte vi. Respondentens kroppsspråk går inte heller att analysera och det 
innebär att analys av gester samt minspel som uppkommer under intervjun uteblir. Vi 
beaktade också de tekniska svårigheter telefonintervjuer medför (Bryman 2008). I vår 
undersökning medförde det problem med att spela in och att samtal kunde avbrytas eller 
höras otydligt på grund av dålig kontakt med telefonnätet. 
 
Att vi valt enbart kunder från Ellos.se ska också beaktas kritiskt då deras kunder inte kan 
representera en större population, men vi vet samtidigt att det är personer som har handlat 
på internet inom vårt givna område. Hade möjligheten och resurser funnits så hade 
fokusgrupper med målgruppen varit att föredra på grund av möjligheterna till inspelning 
samt djupare diskussioner. Varför vi inte genomförde fokusgrupper berodde på vår valda 
målgrupp. Vår målgrupp var fokuserad på att personen skulle ha handlat minst en gång 
via internet och den var inte geografiskt bunden. För att genomföra fokusgrupper med 
den målgruppen så hade det krävts mer tid och resurser för att hitta kunder med rätt 
kriterier inom ett litet geografiskt område. Bryman och Bell (2011) talar om nackdelar 
med kvalitativ forskning där en är att forskningen kan vara för subjektiv, forskare väljer 
fokus av forskningen och kan såldes forma studien utifrån sina egna subjektiva intressen. 
Den nackdelen bemötte vi genom att ge respondenterna möjlighet att själva kunna ge 
öppna svar utifrån de frågeställningar vi som forskare hade. Frågeställningarna var 
framtagna för att kunna besvara vårt syfte och har således en subjektiv vinkling, men att 
det var öppna svar minskade vår roll i intervjun. Att vi även har presenterat resultatet till 
Ellos, gjorde att vi var hängivna på att ge ett så verkligt resultat som möjligt, då det skulle 
vara till nytta för deras arbete.  
 
Vi har från börjat lagt fokus på att försöka skapa förståelse och inte ett resultat som går 
att generalisera. Vilket ledde till att vi valde att göra en kvalitativ metod utan att 
reflektera över generaliserbarheten. Det är en nackdel till vår studie på så sätt som sagt att 
det inte riktigt går att generalisera vårt resultat, men det var aldrig tanken med vår studie. 
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Det är enligt Bryman och Bell (2011) en nackdel som den kvalitativa forskningen står 
inför just generaliserbarheten.  

2.11 Källkritik 
I och med att IT-världen och dess teknik ständigt utvecklas blir också E-handel ett 
område som utvecklas i rask takt. Det har varit svårt att finna ny forskning kring alla de 
områden vår teori har baserats på. De artiklar som inte är helt nya kan ha en ny innebörd 
idag då tekniken har utvecklats sen de gjordes och skulle antagligen ge andra svar på 
studierna om de genomförts idag. Till teorin har vi även valt områden med mycket 
forskning kring. Det är de traditionella teorierna om konsumentbeteende, kundlojalitet 
samt relationsmarknadsföring. Det är centrala begrepp i vår studie, vilka även innehåller 
grunderna till varför kunder återkommer till ett visst företag. 
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3 Teoretiskreferensram 
I följande kapitel kommer vi presentera och redogöra för valda teorier, som kommer att 
ligga till grund för vår analys samt resultat. De olika teorierna är valda då det är 
centrala teorier som behandlar varför kunder återkommer till ett företag. 

3.1 Konsumentbeteende 
Konsumentbeteende är grunden till hur vi konsumenter beter oss. Enligt Sheth (1981) 
handlar konsumentbeteende om att förstå kunders motiv till varför de konsumerar och att 
det finns rationella och icke-rationella motiv vid valet av butik. De rationella motiven till 
inköpet kan vara nyttobaserade, pris eller produktutbudet medan de icke-rationella 
motiven kan uppnås av butiksatmosfär eller psykologiska aspekter, såsom humör och 
känslor. Hardesty och Bearden (2009) säger att konsumentbeteende är ett brett ämne som 
handlar om alla de beslut som konsumenter måste göra kring sin konsumtion. De säger 
också att konsumentbeteende är en liten gren av hela det mänskliga beteendet och att 
konsumentbeteendet reflekteras över vem man är som person och i vilka situationer man 
befinner sig i.  
 
Puccinelli, Goodstein, Grewal, Price, Raghubir och Stewart (2009) trycker i sin forskning 
på vikten för företag att förstå sina kunders beteenden. Inget annat mänskligt beteende är 
så målmedvetet som när personer konsumerar. Målet kan vara många olika anledningar 
som att mätta ett behov, social interaktion, underhållning eller att ge intellektuell 
stimulans. Forskarna menar att eftersom alla kunder har olika mål och anledningar med 
sitt konsumerande är det av stor vikt för företagen att förstå vad det är som kan göra att 
kunden uppnår sitt syfte.  
 
Psykologer har definierat attityder som en känsla, vilken är positiv eller negativ till ett 
eller flera objekt. Till en attityd ligger också tre stycken underliggande dimensioner: 
kognitiva, affektiva och konativa. Attityder blir därmed grunden till att förstå en 
konsuments beteende men också grunden för att förstå och bygga lojalitet (Sheth & 
Mittal 2004). Kognitiva tankar om ett eller flera objekt handlar om vilken uppfattning 
eller åsikt en person har om det. Den affektiva komponenten av attityd är vilka känslor 
personen har om ett specifikt ting och den konativa är vilken handling personen utför 
utifrån de två tidigare attityddimensionerna (Sheth & Mittal 2004). Andra forskare 
definierar attityd som ett uttryck med en given betydelse om ett eller flera specifika 
föremål (Lessig & Copley 1974). Enligt Dahlén, Lange & Gylldorff (2009) kan attityd 
delas upp i relativ och absolut attityd. Där relativ attityd syftar på vad målgruppen tycker 
om ett företag i jämförelse med konkurrenter. Absolut attityd är vad kunderna de facto 
har för attityd och inställning mot företaget.  

3.1.1 Konsumentbeteende på internet 
Konsumenters beteende i konsumtionssituationer skiljer sig från hur det är i det 
vardagliga livet och när de konsumerar på internet. Mycket forskning om 
konsumentbeteende på internet grundar sig i Davis (1989) framtagna modell som kallas 
TAM, Technology Acceptance Model. Modellen var från början framtagen för anställda 
och hur de skulle hantera implementering av datorbaserad teknologi på arbetsplatser. 
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Senare har den visat sig vara lämplig som ett teoretiskt ramverk för att förstå beteenden 
inom E-handel (Davis 1989). 
 
Perea, Monsuwé, Dellaert och Ruyter (2004) trycker på två grenar som TAM bygger på; 
användbarhet och användarvänlighet. Användbarheten av att handla på nternet bestäms 
av kundens syn på hur E-handeln skulle öka kundens prestation och produktivitet. Är det 
smidigt och lever det upp till kundens förväntningar, får de en positiv inställning till E-
handel. Användarvänligheten belyser hur processen ser ut som leder fram till själva 
utfallet av att konsumera på internet. Är kanalen lätt att använda och mindre ansträngande 
för kunden tenderar den ofta att få en positiv inställning till E-handel (Perea, et al. 2004). 
 
Forskningen tar upp en hedonistisk anledning till att kunder väljer att handla online och 
som påverkar deras beteende, faktorn kallas för njutning. Det handlar om hur kunden ser 
på shoppingen utifrån ett underhållningsperspektiv. I det fallet ser kunden konsumtion på 
internet som en hobby och tillfredsställs av det (Perea, et al. 2004). Författarna säger att 
för att få fram det beteendet hos kunden så ska E-butiker skapa positiva känslor och vara 
underhållande för den som konsumerar. 
 
För att ytterligare förklara konsumenters beteende, finns det två faktorer som påverkar 
hur kundens konsumentbeteende är på internet; demografiska faktorer och personlighet. 
Enligt Burke (2002) är det ålder, kön, utbildning och inkomst av demografiska faktorer 
som framförallt påverkar kundens beteende. Exempelvis tenderar högutbildade och 
höginkomsttagare att handla mer på internet och personer under 25 är också mer 
frekventa användare av E-handel. I undersökningen av Burke (2002) kom det fram 
intressanta drag vad gäller kön. Undersökningen visade att män är mer benägna att testa 
på ny teknik och använda sig av internet för att handla. Det visade sig däremot att 
kvinnor är mindre toleranta mot krånglande och långsam teknik. Kvinnor lägger mer 
fokus på priset, erbjudanden och att det finns stor variation av artiklar på internet. 
Kvinnor uppskattar i större grad att få E-post om realisationer och erbjudanden men 
också att få notiser via mejl om ordergången (Burke 2002). 
 
Perea, et al. (2004) lyfter fram en del situationsbaserade aspekter som påverkar 
konsumentbeteendet på internet. Det är tidsbesparande, tillgängligheten, funktionshinder, 
geografisk distans, stor variation och behov av speciella produkter är faktorer som 
attraherar konsumenter att handla på internet framför fysiska butiker. Wolfinbarger och 
Gilly (2001) tar framförallt upp tillgängligheten som en viktig fördel för konsumenter, då 
E-handelsbutikerna har öppet dygnet runt gör det att människor med lite tid kan handla. 
Perea, et al. (2004) säger att produktkategorier och tidigare erfarenhet av E-handel är 
faktorer som påverkar konsumentbeteendet. Författarna påpekar att konsumenter inte vill 
handla alla produkter på internet och väljer därför bort den försäljningskanalen. Om 
konsumenterna däremot är vana vid att använda E-handel och har en stor tillit till 
kanalen, tenderar de att handla oftare. 
 
Childers, Carr, Peck och Carson (2001) nämner två motiv som är bakomliggande till 
konsumentbeteende på internet; hedonistiska och rationella. Hedonistiska motiv är 
nöjessökande och det motivet känns igen hos konsumenten på att de vill ha roligt när de 
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handlar på internet. Rationella motiv är att E-handeln ska uppfylla ett syfte, till exempel 
lägre pris eller vara tidsbesparande. De förklarar de rationella konsumenterna som 
konsumenter som vill handla deras produkter på ett effektivt och tidsbesparande sätt för 
att hålla borta irritationen. Childers et al. (2001) förklarar en del av de rationella 
konsumenterna utifrån TAM-modell, hur teknologiskt kunniga de är. Med det menar de 
att en kund som har en högre teknologisk acceptansnivå har lättare att manövrera och får 
ut mer av användandet av en viss E-butik, vilket leder till att deras rationella motiv lättare 
uppfylls.  
 
I Childers et al. (2001) studie kom det fram att de hedonistiska motiven är 
påverkningsbara och kan göra en kund mer intresserad, då de handlar mer för nöjes skull. 
De hedonistiska motiven hos en konsument är även mer kopplade till impulsiva 
konsumtionsbeslut. Deras motiv kan påverkas genom att E-butiken görs mer attraktiv via 
designen. Med hjälp av den går det att påverka njutningsmotiven och gör det roligare för 
kunden att handla på E-butiken. För att ta ett exempel så går det att locka fram de 
hedonistiska motiven från en rationell köpprocess som att handla mat. Childers et al. 
(2001) menar att kunder som handlar mat på internet har ett rationellt tänkande i 
avseende av köpbeteendet. Däremot menar författarna att det går att locka fram de 
hedonistiska motiven genom att en matbutik på internet locka kunden genom att visa 
recept, menyer och videos för maträtter som kunden kan laga.  

3.1.2 Konsumenters köpprocess online 
Konsumentbeteende leder i sin tur till att forskare har kartlagt beteendet utifrån olika 
köpprocesser. Croome, Lowley och Sharma (2010) har i sin rapport utvecklat och testat 
en egen modell som går ut på att se vilka faktorer som påverkar till att ett köp på internet 
genomförs.  Metoden de använt sig utav för att få fram sin modell och resultat var 
djupintervjuer, fokusgrupper och fältstudier. De kom fram till att den största faktorn som 
driver konsumenter till ett E-handelsköp är förtroende. Det finns sex stycken 
nyckelfaktorer som driver fram ett köp på internet, det är: gripbarhet, tillit, 
tillfredställelse, differentiering, pris och innehåll.  Utav de sex dimensionerna utvecklar 
de två köpmodeller, den ena modellen är för konsumenter som letar på internet efter en 
viss produkt och den andra för konsumenter som fastnat för en viss butik (Croome, 
Lowley och Sharma 2010) 
 
Modellen beskriver en process utifrån två olika skeenden. Den första modellen är första 
steget till att genomföra ett köp på internet. I första skedet så värdesätter kunden de 
mjuka värden och differentieringen som en viss E-handelsbutik har. Uppfylls de två 
aspekterna gör kunden en utvärdering av utbudet av produkter samt priset jämfört med 
konkurrenterna. Lyckas butiken möta kundens förväntningar avseende utbud och pris så 
gäller det att skapa förtroende och tillit hos kunden. Skapar butiken det så anser sig 
kunden vara säker och genomför ett köp (Croome, Lowley och Sharma (2010). Nästa 
steg i köpprocessen online beskrivs i nästa skede i modellen. Det är när kunden redan har 
gjort ett köp. Då är kunden redan familjär med de mjuka värden som E-handelsbutiken 
har och att de levt upp till de förväntningar kunden hade från början. Författarna menar 
att lyckas E-handelsbutiken få kunden till att lägga order nummer två så blir priset och 
utbudet mindre viktigt. E-butiken bör istället lägga fokus på att få kunden tillfreds och 



 

15 

skapa tillit. När de två kriterierna är uppfyllda så gör kunden en utvärdering av priset och 
utbudet men den utvärderingen är mindre viktig om kunden litar på butiken och känner 
sig nöjd med första köpet. I det fallet kommer de genomföra ytterligare ett köp (Croome, 
Lowley och Sharma 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cao, Gruca och Klemz (2003) beskriver köpprocessen på internet utifrån ett annat 
perspektiv, genom en uppdelning som består utav innan ett köp och efter ett köp. Innan 
köpet söker kunden efter en produkt, därefter söker kunden efter alternativa val hos andra 
E-butiker. Kunden gör sitt val av butik och produkt för att sedan genomföra ett köp. Efter 
kunden har genomfört köpet börjar steg två i processen, efter ett köp. Här menar 
författarna att det är viktigt att kunden kan följa sin order samt att det finns en interaktion 
mellan företag och kund, med möjlighet att ställa frågor mellan de båda parterna. Till sist 
får kunden sin beställning och står inför ett beslut om att behålla varan eller att returnera 
den. 

3.2 Relationsmarknadsföring 
Typen av marknadsföring är relevant i det avseende att den hjälper företag att utveckla 
relationer till sina kunder. Grönroos (1999) beskriver att termen relationsmarknadsföring 
började användas på 1980-talet. Relationsmarknadsföringen har ingen egen definition 
utan forskningen visar på olika definitioner med liknande innehåll. Grönroos (1997) 
definierar relationsmarknadsföringen som följande: 

 
Marketing is the process of identifying and establishing, maintaining, and 
enhancing, and when necessary also terminating relationships with 
customers and  other stake- holders, at a profit, so that the objectives of all 
parties involved are  met; and this is done by a mutual exchange and 
fulfillment of promises. (Grönroos, 1997, p. 407) 

 
I citatet säger Grönroos att en relation är förtjänt när två parter väljer att byta och uppfylla 
löften sinsemellan. Utifrån det kan teorin byggas på om att relationer i grunden byggs när 
ena parten ger löften till en andra part, för att sedan uppfylla dem så att parten blir 
tillfreds. Det sättet att bygga en relation på kallas för löftesprincipen och är den 
vanligaste metoden att bygga relationer med, men är inte nödvändigtvis den som är mest 
långsiktig (Grönroos, 1994). 

Enligt Grönroos (1994) bygger relationer på att de i relationen håller de löften och 
förväntningar som byggts upp i relationen. När företaget når upp till de högt uppsatta 

Figur 1. Steg 2 i Köpprocess online (Croome, Lowley & Sharma 2010) 
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förväntningar kunden har på dem, har de vunnit mycket och relationen stärks. Om de 
däremot inte lyckas att uppnå förväntningar och löften, slår det hårt tillbaka på relationen, 
det blir svårt att lyckas få relationen att fortlöpa eller utvecklas. Utifrån den aspekten blir 
det vitalt för företag att försöka styra förväntningarna så att de inte är omöjliga att 
uppfylla. Att uppfylla förväntningar är viktigt för att åstadkomma kundlojalitet, 
återkommande kunder och långsiktiga vinster (Grönroos, 1994). Han menar att den 
definitionen inte bara betyder att företagen ska rekrytera och skapa transaktioner utan det 
är även viktigt att underhålla och utveckla pågående relationer. Det är viktigare att hålla 
löften än att ge löften med ett företags marknadsföring. En av de mest accepterade 
definitionerna av relationsmarknadsföring som Morgan och Hunt (1994) har angett är 
följande, alla marknadsaktiviteter som riktas för att etablera, utveckla och underhålla 
relationens utbyte. 
 
I sin forskning om löftesprincipen poängterar Grönroos (1994) att när ett löfte har skett så 
krävs det att löftet uppfylls och i bästa fall överträffar förväntningarna för att både bygga 
upp men också stärka en viss relation. Vidare nämner han att mycket handlar om att 
kunna leva upp till och styra förväntningar. Med det menar han att kunden har olika 
förväntningar när den handlar hos ett företag och för att lyckas skapa lojalitet hos kunden 
ska de, likt löftena, upplevas eller överträffas. Grönroos (1994) trycker på att företag som 
lyckas styra förväntningarna hos kunderna har mycket vunnet för att skapa lojala kunder 
och långsiktiga relationer.  

Bejou (1997) lyfter upp en annan aspekt som gör att företag kan skapa relationer. Den 
byggs upp ifrån personlig försäljning och utifrån det skapas relationen mellan säljare och 
köpare. Han menar att fördelar kan ses utifrån säljarens perspektiv samt kundens. Som 
säljare kan du se en långsiktig relation som en möjlighet till framtida intäkter. För kunden 
reduceras risken och behovet av att söka ny information om produkter och tjänster.  
 
De fördelar som skapas av en relation ur ett kundperspektiv är ofta ekonomisk vinning, 
tidsbesparande, risk reducerande, ökat självförtroende och förenklande (Marzo-Navarro, 
Pedraja-Iglesias & Rivera-Torres 2004). Forskare lyfter däremot upp att i vissa fall bör 
inte relationer byggas med alla kunder ett företag har. Adjei och Clark (2010) säger att 
relationer inte kan vara fördelaktiga i alla fall och med alla kunder, utan företag bör 
utvärdera sin kundstock för att se vilka som är lönsamma och icke lönsamma. För att på 
så vis maximera sin kundstock. Vidare poängterar de att en 
relationsmarknadsföringsstrategi inte bör implementeras innan kundernas beteende har 
utvärderats. De säger att det är viktigt att förstå kundernas beteende för att avgöra om det 
är möjligt att bygga relationer men också för att sätta rätt strategi att bygga relationer 
utefter.  

Relationsmarknadsföring handlar också om, enligt Peterson (1995), att två eller flera 
parter ska få ut fördelar med relationen. Vidare poängterar han att det ska finnas ett 
positivt kapital som kunden och företaget upplever för att relationen ska fortlöpa. Ur 
kundens synvinkel kan anledningen till att ingå en relation sammanfattas i citatet: 
”Consumers enter into a marketing relationship because they expect to receive positive 
value from their participation” (Peterson 1995). För att förstå kundens bild av vilka 
fördelar den får gjorde Peterson (1995) en studie där 43 konsumenter var tillfrågade om 
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varför de var med i en relation och vad de tror att de fick utav relationen. Ur studien fick 
han fram svar som byggde mycket på att kunderna får rabatter, sparar pengar och att de 
får något, utan att offra för mycket.  Från företagets synvinkel poängterar Peterson att de 
bygger upp sin kundstock med lojala kunder däremot får inte lojaliteten grundas på att 
kunden erhåller rabatter för att handla. 

3.2.1 Databasmarknadsföring 
Databasmarknadsföring är idag ett viktigt verktyg för företag på internet. De har mycket 
tillgänglig information om sina kunder, vilken de sedan kan använda för att bygga 
relationer till sina kunder med målet att skapa lojala kunder. Enligt Jutkins (1994) kan 
databasmarknadsföring definieras som insamling, sparande och användning av maximal 
mängd data om kunder för både deras och företagets vinning. Databasmarknadsföringen 
har blivit en viktig del i relationsmarknadsföring. Jutkins (1994) menar att 
databasmarknadsföringen hjälper till att bygga en relation till ett företags kunder som inte 
bara är baserat på pris. Han menar att målet för databasmarknadsföringen blir att stärka 
relationen till den enskilde kunden, med bästa scenariot att kunden känner sig 
ihågkommen samt uppmärksammad. Ur ett kundperspektiv finns det fördelar såsom 
minskade skräppost samt erbjudanden som verkligen kan vara av intresse för kunden 
(Schoenbachler, Gordon, Foley & Spellman 1997). Författarna säger att dagens kunder 
blir allt mer medvetna och kunniga, därför kräver de mer information om de produkter de 
tänker konsumera, med databasmarknadsföringen är det enklare att träffa rätt kund med 
rätt information snabbt.  
 
Schoenbachler, et al. (1997) påpekar att ett stort problem med databasmarknadsföring är 
personlig integritet. Många kunder vill inte att företagen ska ha tillgång till för mycket 
information om dem och kan i värsta fall avstå från ett företag för att de inte känner sig 
trygga med deras personliga integritet. Thomas och Maurer (1997) menar även de på att 
den personliga integriteten är ett stort problem för databasmarknadsföring och lagringen 
utav data. Det påverkar individers värdighet och individer vill gärna utrycka samt 
beskriva sig själva, inte bli det utav insamlad data. 

3.3 Kundlojalitet 
Nyckeln till att få kunder att göra återkommande köp är att de blir lojala. Det finns olika 
definitioner och förklaringar till vad kundlojalitet innebär. En tidig definition som 
används frekvent, är att lojalitet är ett beteende hos en kund som går att mäta över tid i 
olika former, som antalet köp och köp frekvens av en specifik kund (George & Nina 
2011). Dick och Basu (1994) däremot sammanfattar kundlojalitet i citatet ”kundlojalitet 
är definierat som en kunds konsekventa återköp eller användning som ett resultat från den 
psykologiska tillgivenheten till ett varumärke eller situationsbaserade faktorer som 
marknadsföringsaktiviteter som kan skapa beteende förändringar”  

George och Nina (2011) ställer sig tvivlande till att lojalitet kan definieras i termer kring 
köp frekvens, antal köp med mera. De menar att den typen av köpbeteende kan ge en 
skev bild av lojalitet. Vidare säger de att återkommande köp är en typ av lojalitet men 
den definitionen väger inte in några psykologiska värderingar eller känslomässiga band 
kunden har kopplat till företaget. En rad olika forskare, där George och Nina (2011) är 
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två, menar att lojalitet ska delas upp i beteendemässig och attitydmässig lojalitet. De 
beskriver att ett beteende är hur kunden handlar av företaget och attityden är vilka 
psykologiska band kunden har till företaget.  I en undersökning gjord av Adjei och Clark 
(2010) framkommer det att kundnöjdhet är första steget till beteendemässig lojalitet, 
däremot så kan en nöjd kund inte likställas med en lojal kund. Kundens beteendemässiga 
lojalitet beror mer på hur den är som person, det vill säga, om den är variationssökande 
eller har en relationsbenägenhet. Dick och Basu (1994) beskriver kundlojalitet i en 
korstabell av återkommande köp och relativ attityd. I tabellen beskrivs fyra typer av 
lojalitet: lojalitet, latent lojalitet, oäkta lojalitet och ingen lojalitet. Författarna säger att, 
om en kund har en hög relativ attityd tillsammans med en hög benägenhet att göra 
återkommande köp så är det en sann lojal kund. Om kunden däremot har en låg 
återköpsfrekvens och en låg relativ attityd så existerar ingen lojalitet mellan kund och 
företag. Något som företag bör utvärdera är om de har många falskt lojala kunder, när 
kunden har hög återköpsfrekvens men låg relativ attityd. En sådan kund kan beskrivas 
som en kund som enbart handlar i butiken vid realisationer. Vidare understryker 
författarna att lojalitet ska beskrivas som sambandet mellan attityd och beteende. 

  
Dick och Basu (1994) pratar även om fördelarna med hög kundlojalitet. De menar att det 
minskar risken att kunder söker alternativa produkter, andra butiker och varumärken samt 
att det bidrar till en positiv word-of-mouth. En nöjd kund tenderar att oftare prata om och 
prata i positiva termer om den produkt eller tjänst de har köpt.  
 
Oliver (1999) påpekar att kundnöjdhet inte är lika med lojalitet. Att beskriva lojalitet som 
att kunden är nöjd är inte tillräckligt enligt honom, utan det finns fler mekanismer som 
ligger bakom lojalitet. För att understryka det faktumet så hänvisar Oliver (1999) till en 
studie gjorde av Frederick Reicheld som visar att 65 till 85 procent av de kunder som är 
nöjda eller väldigt nöjda, kommer hoppa av. Oliver (1999) poängterar att kundnöjdhet 
kan vara ett steg till att bli en lojal kund men att det inte går med hjälp av 
kundnöjdhetsindex, säga att en kund är lojal. Mekanismer som personliga band på 
institutionell och individuell nivå är faktorer som ska beaktas för att definiera 
kundlojalitet.  
 
Oliver (1999) presenterar i sin studie fyra steg av lojalitet: kognitiv lojalitet, affektiv 
lojalitet, konativ lojalitet och agerande lojalitet. Kognitiv lojalitet innebär att kunden 
föredrar ett varumärke framför ett annat utifrån tidigare kunskaper och erfarenheter kring 

Figur 2. Dick & Basu (1994) Korstabell över Lojalitet 
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det. Det är en form av lojalitet som bara skrapar på ytan och för att kunden ska ta nästa 
steg. För att uppnå affektiv lojalitet, krävs det att kunden blir nöjd och skapar sig en 
positiv attityd till produkten och varumärket som byggs kring tidigare inköp. Med 
konativ lojalitet skapas en vilja hos kunden att göra återkommande köp av varumärket, 
det betyder de facto inte att kunden behöver genomföra köpet, utan bara skapa sig en 
känsla om att vilja göra ett återköp. Den sista fasen, agerande lojalitet, innebär att kunden 
kan tänka sig att kämpa för att räta ut de svårigheter som uppkommer för att göra ett 
återkommande köp. Det innebär att kunden genomför köpet av en specifik produkt eller 
varumärke oavsett hinder på vägen (Oliver 1999).  
 
Payne (1994) skriver att återkommande kunder är mycket viktigt ju mognare en marknad 
blir. Återkommande kunder är också ett viktigt ledningsinstrument för att förutspå 
resultat och eventuella vinster i ett företag. Företagen kan även analysera sina kunder för 
att få reda på vilka som återkommer för att i sin tur utveckla de relationerna. Företaget 
kan även anpassa sin marknadsstrategi utefter sina viktigaste kunder. Vidare beskriver 
han modellen lojalitetsstegen. Lojalitetsstegen beskriver och förklarar de olika stegen en 
kund har i sin relationsutveckling till ett företag. Med grunden i att det är viktigt att 
underhålla och utveckla relationer till nya och befintliga kunder, som är fundamentet i 
relationsmarknadsföringen.  
 
Payne (1994) säger att det första stadiet i lojalitet är eventuell kund. Det innebär en 
konsument som ett företag tror kan bli övertygad om att göra affärer med företaget. 
Personen har i skedet ännu inte gjort något köp från företaget och har därmed ingen 
relation med företaget. Nästa steg är kund, det innebär de konsumenter som har gjort 
endast ett köp med ett företag och inte hunnit eller inte valt att göra ytterligare köp. Steg 
nummer tre är Klient, det beskriver Payne (1994) som en kund som har gjort 
återkommande köp med ett företag, dock som bäst med en neutral position till företaget. 
Det steget som följer efter Klient är anhängare, vilket är när en konsument eller kund 
tycker om ett företag men ger ett passivt stöd till företaget. Kunden har då skapat känslor 
till företaget men stödjer inte företaget i fler avseenden, än att konsumera från företaget. 
Det näst sista stadiet i stegen är förespråkare. Steget innebär att en kund aktivt 
marknadsför och rekommenderar ett företag till andra i sin omgivning.  Payne (1994) 
benämner det sista steget som Partner, steget är målet för företag att uppnå. Att vara 
Partner innebär att som kund befinna sig i en mycket stark partnerrelation till ett visst 
företag. 

3.4 Kundlojalitet på Internet 

3.4.1 E-Lojalitet 
Ltifi och Gharbi (2012) menar att lojalitet på internet till största delen liknar den lojalitet 
som traditionellt finns till ett företag som inte verkar på internet. Lojalitet kan definieras 
som en kontinuerlig relation mellan en kund och ett varumärke. Det är en emotionell 
relation kunden har som får utlopp i form av konsumtion och köp. De menar att utöver 
avsikten att konsumera och köpa, kan en konsuments lojalitet uttryckas genom ett 
vårdande beteende. Detta beteende kan ges uttryck i önskan om att behålla relationen, till 
exempel tendensen till att ge konstruktiv kritik samt word-of-mouth spridning. Vilket är 
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inofficiell marknadsföring från ett företags kunder sida. Kunder uttrycker positiva saker 
och en vilja att få andra att göra samma val som dem själva. Huang (2011) drar det längre 
och säger, att flertalet av de faktorer som diskuteras i den traditionella litteraturen kring 
butikens lojalitet exempelvis personlig interaktion och geografisk position är inte längre 
relevanta utifrån ett E-handelsperspektiv. Författaren tar istället med ett antal andra 
faktorer som påverkar en kunds lojalitet bland annat bildutbud, kvalité, information och 
sortiment. Faktorerna påverkar konsumenters köpbeslut på internet och även deras E-
lojalitet.  
 
Reichheld och Schefter (2000) anser att om företagen har för avsikt att vinna kunders 
lojalitet måste de först vinna deras tillit. Vilket blir ett större uppdrag på internet där 
osäkerheterna är större än på den fysiska marknaden, då handeln sker på distans och 
ingen fysisk interaktion sker. Författarna menar att kunderna inte heller kan se eller känna 
på produkterna, utan de måste förlita sig på de bilder och information som finns 
tillgänglig på E-butiken. Vidare beskriver de att den miljö en fysisk butik utstrålar saknas 
på internet, vilken ofta bidrar till en upplevelse för kunden. Om inte ett visst företag lever 
upp till ovanstående kan det resultera i att kunden väljer att gå till en konkurrent. 
Reichheld och Schefter (2000) anser även att lojaliteten på internet inte kan vinnas utav 
avancerad teknik utan det krävs konsekvent logistik, god kundservice och uppassning av 
kunderna. 
 
Devaraj, Fan och Kohli (2003) har tagit fram tre stycken huvudfaktorer som påverkar en 
kunds tillfredställelse med ett köp och som bidrar till lojalitet på internet. Effektiviteten 
på en E-butik är en av huvudfaktorerna, det går ut på hur enkel en hemsida är att använda 
samt att det ska vara enkelt att slutföra ett köp. De menar att det ska finnas ett värde för 
kunden hos E-butiken. Värdet kan vara bättre kvalité eller bättre pris på produkterna eller 
både och jämfört med konkurrenter. Sista faktorn är interaktion, vilket betyder att E-
butiken är väl utformad, erbjuder en användarvänlig design och en design som tilltalar 
kunden. Devaraj, Fan och Kohli (2003) menar att om det uppfylls leder det kunden till att 
genomföra ett köp. Om de är nöjda med de tre faktorerna kommer det bidra till ökad 
kundnöjdhet, vilket är ett första steg mot kundlojalitet på internet.   
 
Devaraj, Fan och Kohli (2003) hävdar att tillfredställelse är en mycket viktig faktor i att 
bygga lojalitet. Det är bevisat att upprepad tillfredställelse hos kunden leder till att 
lojaliteten ökar. De poängterar att de faktorer som bidrar samt är direkt kopplade till 
kundlojalitet är informationsinnehåll samt transaktionssäkerhet. De menar att det är 
oerhört viktigt att företaget ger kunden den information som behövs för att kunden i fråga 
ska kunna fatta ett så välgrundat beslut som möjligt.  Gällande transaktionssäkerhet krävs 
det, enligt författarna att E-butiken signalerar trygghet till kunden, om hur betalningen 
går till och på vilket sätt den är säker, för att kunden ska genomföra ett köp. I en 
undersökning från Devaraj, Fan och Kohli’s (2003) visade det sig att de tre 
nyckelfaktorer som hade starkast korrelation med kundlojalitet var: informationsinnehåll, 
betalnings och transaktionssäkerhet men även hur E-butiken svarar på frågor.   
 
Något som författarna också tar upp, är hur E-butikerna använder sig av kundens 
personliga information som till exempel namn, adress och betalningsinformation. De 
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menar att om E-butikerna kan spara den informationen, till nästan gång kunden kommer 
tillbaka för att genomföra ett köp, så är mycket vunnet. Då slipper kunden fylla i 
informationen igen vilket innebär en mindre ansträngning och kan bidra till lojalitet 
mellan företag och kund.  

3.4.2 E-tillfredsställelse 
Ett steg mot lojala kunder, är att kunderna känner sig tillfredsställda med företaget. 
Anderson och Srinivasan (2003) definierar E-tillfredställelse i sin studie som en kunds 
nöjdhet med hänsyn till kundens tidigare inköp hos en given E-butik. Ltifi & Gharbi 
(2012) säger att det som varumärken och återförsäljare jobbar med mer frekvent är 
relationsstrategier, för att behålla kunder och upprätthålla relationer för långsiktiga 
samarbeten. De konstaterar i sin studie att E-tillfredställelse har en positiv effekt på E-
lojalitet. 
 
Szymanski & Hise (2000) säger att kundtillfredsställelse mot en E-butik påverkas positivt 
när den upplevda risken i samband med köp på en webbplats har eliminerats. Följande 
tillfredsställelse, som bestäms av en konsuments känslomässiga tillstånd. Har ett ursprung 
i att de faktorer som följer med ett köp på internet, har fungerat bra för kunden och att 
dess förväntningar har uppfyllts. Tillfredställelsen skapar i sin tur lojalitet från 
konsumenten mot E-butiken. Författarna säger att det leder till E-tillfredsställelse, vilket 
är ett resultat av konsumenternas uppfattningar om bekvämlighet på E-butiken, produkt 
erbjudanden, produktinformation, webbdesign och betalningstrygghet. Lin & Sun (2009) 
menar att utifrån deras studie som visar att de teknologiska faktorerna har en positiv 
påverkan på kunders tillfredställelse och lojalitet till en E-butik. De betonar att det är 
viktigt att E-butiken är välutvecklad samt att det är enkelt för kunden att navigera och 
söka efter produkter. De säger också att det är viktigt att betalningsmetoderna fungerar 
väl, för att det ska vara så enkelt som möjligt för kunden att handla online. Det sparar 
även in på kundens tidsförbrukning. Det kan vara av intresse, enligt dem, att E-butiken 
använder sig av tilltalande grafik och virtuella lösningar för att få kunden attraherad av 
butiken. Vidare skriver Lin & Sun (2009) att distributionen är positivt kopplad till 
kundens tillfredställelse, det är viktigt att kunden kan följa upp sin order, att leveransen 
kommer i tid och att det finns bra kundservice att tillgå för kunden. 
 
Anderson och Srinivasan (2003) menar att om en kund inte är nöjd med en viss E-butik 
kommer den att börja söka ny information om alternativa val, det kommer då att vara 
lättare för konkurrerande E-butiker att få kunden att välja dem istället. Författarna säger 
att, troligen kommer kunden ganska snabbt försöka bli av med E-butiken och välja ett 
annat alternativ. Motsatsen enligt Kim (2012) är att om en kund litar på en E-butik är det 
desto troligare att de är nöjda med E-butiken. Hans studie visar ett samband som är 
positivt mellan tillit, förväntningar innan ett köp, tillfredställelse och förväntningar efter 
ett köp. Han menar att om faktorerna finner sig i ett positivt samband så kommer det leda 
till att kunden gör återkommande köp.  
 
Andersson och Srinivasan (2003) påvisar även att företagen kan ge kunderna 
lojalitetsrabatter och andra lockelser för att påverka kunden till köp på kort sikt.  Det är 
utom företagens möjlighet att påverka kundens individuella variabler till att den ska 
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känna sig nöjd. Företagen kan dock påverka, till viss del, kundens förtroende till E-
butiken och kundens upplevda värde. Med det menar de att det blir av stor vikt för E-
butikerna att vårda sina kunder. Gao, Zhang, Wang och Ba (2012) skriver att välarbetad 
information om produkterna har blivit viktigt för företagen att använda sig utav, då det 
höjer kundens upplevelse samt tillfredställelse. De menar dock att det kan bli för mycket 
information om produkten överstiger den kapacitet kunden kan ta in och bearbeta. 

3.5 Customer retention 
När kunderna är lojala och nöjda med företag är det viktigt att attrahera customer 
retention, vilket definieras som återkommande kunder. Det är ett problem alla E-butiker 
står inför. Kunder på internet, har många alternativ att välja på och barriärerna för att byta 
E-butik är små vilket ökar konkurrensen om kunderna (Anderson och Srinivasan 2003).  

Enligt den marknadsföringsteori som finns tillhanda är det fastslaget att tillfredställelse är 
en avgörande drivfaktor för att kunder ska göra återköp (Khalifa och Liu 2007). Enligt 
Khalifa och Liu (2007) så förklarar tillfredställelse över 50 procent av ett återköp. De 
menar att om en kund är nöjd med ett köp hos en E-butik är chansen stor att den gör ett 
till köp. Ytterligare en faktor som påverkar om en kund återkommer till en butik är 
internetvana. För att förklara faktorer till att kunder återkommer räcker det inte med 
tillfredställelse, utan Khalifa och Liu (2007) menar att en kund måste ha vanan att handla 
på internet. De fortsätter att diskutera i sin studie att det finns ett tydligt samband mellan 
vana internetanvändande kunder och att de är mer benägna att göra återköp. De tar senare 
in ytterligare en parameter som attraherar till återköp vilken är upplevd användning. Det 
vill säga att en van användare av internet måste uppleva att E-butiken har hjälpt eller 
förenklat deras köpbehov, för att de ska uppleva en positiv användning. Författarna säger 
att inom E-handel så är två faktorer viktigare än andra för att skapa en positiv upplevd 
användning; bekvämlighet och kostnadssparande. De nämner också att det är två 
anledningarna till att kunder väljer att handla på internet kontra traditionell butikshandel. 
Men även att faktorerna starkt påverkar den upplevda användningen av en viss E-butik. 

Tsai och Huang (2007)  skriver i sin artikel att kundanpassande lösningar inte är något 
som gör att kunder håller sig kvar vid en E-butik utan snarare bara lockar kunden. I 
resultatet från deras studie visar det sig att när en kund tycker en E-butik är unik för dem 
eller att det var för dyrt och krävande att byta till en annan leverantör, valde de att sålla 
bort information från alternativa konkurrenter. Oldenburger, Lehto, X., Feinberg, Lehto, 
M. & Salvendy (2008) anser att om ett företag, som verkar på internet, kan skapa värde, 
kvalitet, en relation med kunden så finns det stora möjligheter för företaget att skapa 
återkommande kunder. De säger att utifrån deras studie är förstagångsköpet en viktig 
faktor, för att skapa en möjlighet till att bygga en relation som löper över lång tid. Med 
andra ord innebär det att det är viktigt att första köpet går bra och att företagen lyckas 
leva upp till kundens förväntningar. Författarna anser att en kund med god internetvana 
har större acceptans för problem med en beställning från en E-butik. Medan de med 
mindre internetvana inte alls har lika hög grad av acceptans. Ytterligare menar de att en 
kund som får problem med en E-butik vid sitt fösta köp har svårt att ge butiken en andra 
chans. Det Beror på att det är väldigt lätt att byta till en konkurrent på internet. 
Oldenburger et al. (2008) påstår att om en missnöjd kund tar upp sin missnöjdhet med E-
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butiken och om företaget bemöter kritiken med positiv respons. Det leder i sin tur till att 
kunden kan få en större benägenhet att återvända till butiken trots dess missnöjdhet. 

3.6 Analys-modell 

 
 
Syftet med att använda oss av en egen analys modell är att visa på hur vår valda teori har 
använts för att analysera resultatet från intervjuerna med respondenterna. Vi har även valt 
att ta fram modellen då de teorier som berör E-handel kan vara inaktuella beroende på när 
de har genomförts, detta tack vare den tekniska utveckling som råder. Men även för att vi 
har tittat på vad som skapar ett återköpsbeteende redan efter första köpet. Modellen 
underlättar även för oss när vi tolkar och analyserar resultatet. Modellen är inspirerad av 
Devaraj, Fan & Kohli (2003) modell som berör vilka faktorer som leder till att kunder 
väljer att genomföra ett köp på internet. Vår modell visar på de fyra områden som 
ständigt återkommer I teorin och som beror vad kunder, och potentiella kunder, utgår 
ifrån och värderar när de handlar på en E-butik. När de sedan har gjort en uppfattning om 
faktorerna väljer de en E-butik. Efter att de valt en butik så får de olika faktorerna olika 
följder antigen positiva eller negativa.  Blir utfallet positivt på de faktorer kunden 
värdesätter ökar chansen att de faller in under kategorin återkommande kunder. Blir 
utfallet istället negativt, på någon eller flera av faktorerna, ökar risken att de inte 
återkommer till E-butiken.  
 
 
 
 
 
 

Figur	  3	  Analys-‐modell	  (Devaraj,	  Fan	  &	  Kohli	  2003) 
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4 Empiri 
I kapitlet kommer vi presentera resultatet från vår datainsamling. En inledning 
presenterar Ellos, därefter kommer resultaten från de utförda intervjuerna återberättas 
och presenteras. Med uppdelningen att gruppen andragångsköpare presenteras följt av 
gruppen förstagångsköpare. Vidare kommer resultatet från empirin tillsammans med den 
teoretiska bakgrunden ligga till grund för vår analys i nästa kapitel. 

4.1 Ellos 
Eftersom studien gjordes tillsammans med Ellos och intervjuerna delvis rörde Ellos så 
presenterar vi bakgrundsfakta som ska hjälpa läsaren att förstå och få en bild av hur Ellos 
verksamhet ser ut. 
 
1947 – Ellos startades upp som en handels- och fabriksfirma. Namnet härstammar från 
 grundaren Olle Blomqvist och uppkom genom att stava hans förnamn bakvänt. 
1952 – Ellos lanserar sin första katalog. 
1956 – Ellos når för första gången en miljon i omsättning. 
1983 – Ellos etablerar sig på den norska marknaden och omsätter en miljard. 
1996 – Ellos startar E-handel och anser sig själva vara pionjärer inom området. Samma           

år förvärvas Josefsson och blir ett år senare uppköpta av Pianult-Printemps 
Redoute. 

1999 – Distanshandelsgruppen Redcats bildas. 
2011 – Når Ellos AB 2,1 miljarder kronor i omsättning och har 677 anställda.  
 
Ellos är ett distanshandelsföretag som använder sig av distributionskanalerna: postorder 
och internet, för att nå sina kunder. För att nå sina kunder på internet använder sig Ellos 
av hemsidan Ellos.se. Ellos.se erbjuder ett brett sortiment inom konfektion med allt ifrån 
kläder till heminredning. Ellos nisch är att de ska erbjuda moderna kläder som är enkla att 
bära och deras huvudmålgrupp är kvinnor i åldrar 30-49 år.  

4.2 Resultat struktur 
Vi kommer först att presentera resultatet från respondenterna som hör till gruppen 
andragångsköpare. Efter genomgången av andragångsköparna kommer 
förstagångsköparnas resultat att presenteras. Uppdelningen ser ut så för att ge läsaren en 
tydlig bild av vad de olika grupperna ger för resultat. De är även presenterade utifrån 
samma upplägg. Att de båda grupperna presenteras var för sig är för att de ska på ett 
enkelt sätt kunna ställas emot varandra på grund av att svaren från grupperna kommer att 
ställas emot varandra i analysen. Vi har valt att presentera resultatet från intervjuerna 
utifrån de frågor och områden som intervjuerna berörde. Första delen ger svar på: Vad är 
det som skapar ett beteende hos respondenten som i sin tur leder till att den väljer att 
handla på internet? För att i nästa steg se till vad det är som gör att de väljer en specifik 
E-butik, i detta fall Ellos.se.  Efter det presenteras varför de väljer att göra återköp på 
internet i allmänhet. Sedan presenteras det resultat som beror varför andragångsköparna 
har valt att återkomma till Ellos.se. Det gör vi för att se om det generella beteendet även 
stämmer in på en specifik E-butik. Till sist berörs resultatet från de svar som har en 
anknytning till relationsmarknadsföring. Vilket respondenterna har angett som en del av 
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svaret till varför de återkommit. Det sista steget samt steget som berör varför de 
återkommit till Ellos finns inte presenterat för gruppen förstagångsköpare. Detta beror på 
att den gruppen inte har återkommit till Ellos och kan således inte blir tillfrågade om 
varför de har återkommit.  

4.3 Intervjuer med andragångsköpare 

4.3.1 Konsumentbeteende  
För att besvara vad konsumenter värdesätter med att handla online hos olika E-butiker, 
ställde vi följande fråga till våra respondenter: När du sätter dig för att handla online så 
har du, som kund, mängder av alternativ att välja mellan när det gäller E-butiker. När du 
sedan har gjort ditt val och valt butik och genomfört ditt köp så är det olika aspekter du 
som konsument väger in för att en E-butik ska vara attraktiv för just dig. Vad är det du 
värdesätter när du handlar online från en E-butik? 
 
Resultatet från frågan var att sex stycken av 15 respondenter har angivit att E-butikens 
sortiment ska vara tilltalande. De sex sade att de hade ett syfte med att handla och sökte 
därför efter specifika produkter som de ville ha. De som poängterade att utbudet var 
viktigast sade även att det finns ett väldigt brett sortiment på internet idag. Det var en 
anledning till varför de handlar på internet och till varför de sökte efter produkter på 
internet. Samma grupp menade att det breda sortimentet på internet med samtliga E-
butiker medför att det kan vara lättare att hitta det de söker. Dessa aspekter värdesätter de 
med valet att handla på internet.  
 
Ett citat från en respondent som sammanfattar det de flesta utav respondenterna har 
angett är:  
 
” Jag tycker det är väldigt bekvämt och att det finns ett brett utbud på Internet”.  
 
Sju av 15 respondenter poängterade att det ska vara enkelt och tidsbesparande att 
använda sig av E-handel. En av respondenterna betonade att handla i en E-butik inte fick 
ta för lång tid eller vara för krångligt, för då tröttnar man snabbt. De sa också att sidan 
ska kännas seriös när de surfar in på den, samt att användarvänligheten ska vara hög för 
att de ska välja att handla från den E-butiken. Enkelheten är den faktorn respondenterna 
värdesätter och nämner som mest bidragande till varför de handlar på internet. En 
respondent betonade vikten av att hennes tid var begränsad och hur lätt tillgängligt 
internet är, då man kan handla dygnet runt. Tre respondenter anser att priser och 
erbjudanden är av attraktivt värde för att handla på internet. Ytterligare nämnde två 
respondenter att de värdesätter de olika betalalternativen som finns att välja på internet, 
en respondent tyckte exempelvis att det var väldigt bekvämt med postförskott. De 
framhävde även att många olika sorters betalningsalternativ bidrar till att de känner sig 
trygga när de handlar. Det ger ett seriöst intryck nämnde en utav respondenterna. Citat 
från respondenter till ovanstående text är:  
 
”Förmånliga och billiga priser är också något jag letar efter online” och ”jag tycker det 
är smidigt och enkelt att handla på Internet, det är nog det jag värdesätter mest”.  
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Sammanfattande var utbud och användarvänlighet de två största anledningarna till att 
respondenterna valde att handla från en E-butik. Några respondenter tryckte också på en 
rad generella fördelar E-handel har, stort utbud, bättre priser och bekvämt. 

4.3.2 Konsumentbeteende – Ellos.se 
För att besvara vad det är som gör att en konsument väljer en specifik E-butik som 
Ellos.se, ställde vi följande fråga till våra respondenter: ”Vad fick dig att välja att handla 
på Ellos.se från första början? Är det något speciellt som gör att Ellos skiljer sig från 
mängden och gör dem lite mer attraktiva?” 
 
Resultatet från intervjuerna var följande; fyra av respondenterna har valt att handla på 
grund av sortimentet. Anledningen till det är ett Ellos.se har de produkter i sortimentet 
som kunderna söker efter. De sade att Ellos.se’s breda sortiment är bra och att det var 
viktigt när man handlar på internet. 
 
När vi ställde frågan så var det många respondenter som gled in på hur de hittade till samt 
valde att handla från Ellos.se. De beskrev det som en situation då de hade surfat omkring 
på internet och via sökningar på specifika produkter på Google sett att Ellos erbjuder de i 
sitt sortiment. Fem av respondenterna som beskrev hur de valde Ellos sade också att de 
tidigare hade använt sig av deras postorderservice för att beställa produkter. En anledning 
som hade bidragit till att de ville testa att handla på Ellos.se. De respondenter som 
beskrev själva proceduren av att välja Ellos.se sade också att sidan och varumärket gav 
en känsla av trygghet. De som hade handlat via postorder menade att de kände sig trygga 
med Ellos.se eftersom de hade haft kännedom om varumärket och företaget sedan länge. 
Fem av respondenterna sade också att deras hemsida var seriös och gav en känsla av att 
det var ett tryggt och seriöst företag.  
 
Tre av respondenterna hade fått ta del av erbjudanden från Ellos som i sin tur hade lockat 
dem till att genomföra ett köp. Två stycken hade blivit tipsade om Ellos antingen från 
någon i familjen eller vänner. Ett citat från en respondent som speglar tydligast vad det är 
som gör att respondenterna i detta fall valt Ellos är: 
 
”Mycket på grund av att de skickade ut reklam med erbjudande på produkter som jag 
tyckte var fina. Det har varit ett badlakanset och knivset bland annat, som de har lockat 
mig med.” 
 
Två respondenter poängterade att de var lite längre jämfört med genomsnittet och på 
grund av det hade problem att hitta kläder, framförallt byxor, som passade i fysiska 
butiker. Det var något som Ellos.se hade i sitt sortiment och det var den största 
anledningen till att dessa två hade valt att handla därifrån. 
 
Sammanfattningsvis menade respondenterna på att den största anledningen till att de 
valde just Ellos som E-handelsbutik, berodde på varumärkeskännedom och att det är ett 
etablerat företag som haft andra former av distanshandel tidigare. Andra faktorer var 
erbjudanden och att de erbjöd ett brett sortiment. 



 

27 

4.3.3 Kundlojalitet  
För att bemöta vår valda teori om varför en kund återvänder generellt sett till en E-butik 
ställde vi följande fråga till våra respondenter: ”När du genomfört ditt första köp och 
återkommer en andra gång så finns det motiv hos dig som kund till varför du handlar igen 
och just hos den E-butiken. Vilka aspekter är det som får dig att återkomma till en E-
butik?” 
 
Resultatet från denna fråga var att alla respondenter betonar i någon form vikten av att de 
ska vara nöjda med de produkter de har handlat. De ansåg för att de ska bli nöjda med 
produkten/produkterna var det viktigt att de stämde överens med produktbilder och 
produktinformation som fanns på E-butiken. Att produkterna hade den kvalité som 
beskrevs och utlovades på hemsidan samt att det skulle vara bra produkter som 
levererades var viktigt för att dessa kunder skulle bli nöjda. Att processen fungerade 
problemfritt var också något som respondenterna ansåg var viktigt för att de skulle 
återkomma. Det var enligt respondenterna, viktigt att de fick hem de produkter som de 
hade beställt och inga andra. Att leveransen kom i utsatt och lovad tid var också viktigt 
samt att det inte skulle uppstå några problem från det att varan var beställd tills den/de 
fanns hos kunden. En respondent ansåg även att det var viktigt att det skulle vara enkelt 
att returnera produkterna. Anledningen till det var ifall produkten inte passade eller levde 
upp till de förväntningar som man hade fått från hemsidan så skulle de vara enkelt att 
byta storlek eller få pengarna tillbaka. 
 
”Det är viktigt att företaget levde upp till de förväntningar jag hade på beställningen” 
 
I citatet ovan anger en respondent de anledningar som hon hade som kriterium för att hon 
skulle återkomma till en E-butik. En respondent angav att hon fick kännedom om 
sortimentet när hon handlat en gång. I framtiden ledde det till tidsbesparing för kunden 
visste då vad Ellos.se erbjöd i sitt sortiment. En respondent anger även att vissa E-butiker 
är roligare att surfa och handla på än andra. Hon framhävde det som en stark anledning 
till att hon valde en E-butik framför en annan. Fyra personer betonade att de uppskattade 
att sidan de valde att handla ifrån gärna fick vara enkel att använda. Det bidrog till att E-
butiken blev roligare att handla ifrån. De sa också att det var tidsbesparande när de slapp 
krångla med en jobbig hemsida.  
 
Att produkten var tillfredställande och att själva leveransen levde upp till de 
förväntningar som respondenterna haft, sammanfattar de två störta faktorerna till att de 
återkommer till en E-butik. 

4.3.4 Kundlojalitet – Ellos.se 
För att bemöta våra valda teorier kring kundlojalitet, valde vi att ställa följande fråga till 
respondenterna: ”Efter ditt första köp hos Ellos kom du tillbaka och har gjort fler köp. 
Vilka faktorer var avgörande för dig för att återkomma till Ellos.se?” 
 
Resultatet på frågan från intervjuerna visar att tio av 15 respondenter poängterade att det 
viktigaste var att leveransen fungerade problemfritt, något som Ellos.se hade levt upp till 
enligt dem. Sex av de tio fortsatte att prata om att produkten skulle leva upp till 
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förväntningarna och att den levererade produkten stämde överens med den information 
samt bilder på produkterna som fanns på Ellos.se, vid första köptillfället. Ett citat från 
följande grupp var:  
 
”Varan ska leva upp till bilden och infon, viktigt med korrekt information. Att allt gick 
som det ska.”  
 
Ytterligare ett citat var:  
 
”Jag var nöjd med köpet och produkterna som jag beställde, så då handlade jag där 
igen.” 
 
Nio av respondenterna, även de som pratade om leveransprocessen samt 
produktförväntningarna, påpekade att Ellos sortiment var väldigt bra. De sa också att 
Ellos.se var en enkel och användarvänlig sida. Två av respondenterna nämnde också att 
det fanns ett bra utbud. Med de menade de att det ofta fanns produkter i lager och att de 
därför ofta kunde handla det de ville ha.  
 
Sex respondenter angav att känslan efter köpet på Ellos.se var bra. Ellos hade levt upp till 
förväntningarna som kunderna ställde på första köpet och det gjorde att de hade fått en 
trygg känsla och därför valt att komma tillbaka till Ellos. Två av femton respondenter 
sade att största anledningen till deras återkommande köp var att de hade fått erbjudanden 
och rabatter från Ellos.se som var förmånliga. Erbjudandena hade gjort dem intresserade 
igen och fått dem att genomföra ytterligare köp. 
 
Att kunder återkommer till Ellos.se beror sammanfattningsvis på att produkterna och 
leveransen levde upp till de förväntningar som de hade. Sedan poängterades att Ellos.se 
sortiment var väldigt brett och bra. 

4.3.5 Relationsmarknadsföring 
För att inte missa relevanta åsikter som kom från kundgruppen andragångsköpare så 
presenterar vi här en sammanfattning som berör relationsbyggande marknadsföring. De 
här svaren yttrades inte specifikt under våra frågor utan det är en sammanställning av vad 
alla kunder har sagt men inte blivit frågade om.  
 
Sju av femton personer har poängterat att de har fått erbjudanden och rabatter från Ellos 
vilket har varit en anledning till att de har återkommit till Ellos.se. Sju respondenter har 
nämnt att Ellos alla reklamutskick var positiva då de fick bra erbjudanden. Ett par citat 
från respondenterna som just återger resultatet: 
 
”Jag fick också en rabatt som jag utnyttjade i nästa order och den kanske hjälpte till att 
jag köpte hos Ellos igen.”  
 
”Att de återkommer med bra erbjudanden och att det känns säkert och man vet vad man 
får hos dem.” 
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”Mycket på grund av att de skickade ut reklam med erbjudande på produkter som jag 
tyckte var fina. Det har varit ett badlakanset och knivset bland annat, som de har lockat 
mig med.” 
 
En utav respondenterna poängterade att hon fick ett mail där Ellos hade tackat henne för 
att hon blivit kund hos dem. Hon poängterade att det var något hon verkligen 
uppskattade. Sammanfattningen blir att en del respondenter uppmärksammar Ellos 
relationsmarknadsföring och uppskattar den. 

4.4 Intervjuer med förstagångsköpare 

4.4.1 Konsumentbeteende  
För att studera beteende på internet hos förstagångsköpare och se vad de värdesätter med 
att handla på internet, ställde vi följande fråga: ”När du sätter dig för att handla online så 
har du som kund mängder av alternativ att välja mellan när det gäller E-butiker. När du 
sedan har gjort ditt val och valt butik och genomfört ditt köp så är det olika aspekter du 
som konsument väger in för att en E-butik ska vara attraktiv för just dig. Vad är det du 
värdesätter när du handlar online från en E-butik?” 
 
I svaren som vi fick av att intervjua andragångsköpare hittar vi många likheter. Åtta av 
respondenterna sade sig lägga störst vikt i valet av E-butik huruvida E-butikens produkter 
mötte deras behov. Kraven på produktutbudet var en gemensam anledning till valet av E-
butik.  
 
”Att utbudet är bra och att det finns det jag vill ha” 
 
Citatet beskriver bra hur respondenten ville att produktutbudet skulle möta deras behov. 
Av de åtta, som utbudet var viktigast för, var det fem som menade att det är produkterna 
som intresserar dem. Valet av E-butik var i det fallet berodde på om produkterna verkade 
intressanta eller inte för respondenten.  
 
Sex av respondenterna tyckte att det var viktigt att sidan verkade seriös samt att den var 
tilltalade. De två faktorerna gjorde att de hade valt att handla från en E-butik och det var 
avgörande för att de skulle välja en specifik butik. Samtliga 13 respondenter pratade om 
att sidan skulle vara enkel och ge ett seriöst intryck för att de skulle handla. En 
respondent lade vikt i att det fanns symboler som stärkte just seriositeten och 
sammanfattade det med följande citat:  
 
”Oj det kan vara allt från en kampanj, att det är rea, de har något jag vill köpa till bra 
pris, att kunna betala som jag vill, tydliga symboler som VISA-loggan och Postens 
symbol”.  
 
Just att sidan var seriös var det ytterligare en respondent som påpekade i ett citat: 
 
 ”Att sidan känns seriös och har bra produkter och det verkar lätt att få tag på företaget 
om det skulle behövas, blir ofta att jag handlar hos kändare företag”.  
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Anmärkningsvärt var att av de respondenterna vi intervjuade var det enbart en person 
som hade lockats av rabatter och att det är det som styr dennes beteende och köpbeslut på 
internet. Respondenten hade hittat något som den ville ha till bra pris och hade blivit 
lockad till en sida via att hon sett en kampanj.  
 
En utav respondenterna nämnde ytterligare en faktor och detta var en geografisk faktor. 
Det var geografiska aspekter som för henne var ett problem, vilket var en anledning till 
att hon handlade online.  Det underlättande hennes vardag:  
 
”Ja det är väl att det inte finns så många butiker i staden jag bor så det blir enkelt att 
välja att handla på en nätbutik istället, sen kan man göra bra köp lättare så också”. 
 
Sammanfattande för valet av E-butik hos förstagångsköparna var att sortimentet skulle 
möta deras behov och att sidan genererade ett seriöst intryck. Ytterligare faktorer som 
hade lett till ett första köp: erbjudanden samt geografisk distans till fysiska butiker. 

4.4.2 Kundlojalitet 
Förstagångsköparnas lojalitetsbeteende på internet var av intresse för oss, för att se om 
det finns tydliga mönster i hur konsumenterna bygger lojalitet. För att bemöta vår valda 
teori om varför en kund återvänder generellt sett till en E-butik ställde vi följande fråga 
till våra respondenter: ”När du genomfört ditt första köp och återkommer en andra gång 
så finns det motiv hos dig som kund till varför du handlar igen och just hos den E-
butiken. Vilka aspekter är det som får dig att återkomma till en E-butik?” 
 
Sju av respondenterna antydde att köpet skulle gått till på ett tryggt sätt och syftade då på 
att själva produkten, köpet och leveransen ska ha fungerat enkelt. Kunderna lade vikt i att 
det logistiska i E-handeln ska ha fungerat och att sedan produkterna mötte de krav och 
förväntningar som ställdes på dem. Att leveransen var i utsatt tid var ett krav för att 
respondenter skulle återkomma för ytterligare köp hos en E-butik.  
 
Två av de respondenterna som värdesatte att själva processen med E-handel funkade bra 
hade också en känsla av att de flesta butiker idag fungerar bra. På frågan så svarade en av 
respondenterna så här:  
 
”Det handlar mest om att jag hittar något som jag vill ha när jag går in på deras hemsida 
igen. Hmm.. Sen är det ju bra om det funkade bra men känns som om de flesta sidor 
funkar bra”.  
 
Fem respondenter poängterade också att det gällde att E-butiken skapade en bra känsla. 
Känslan kunde, enligt respondenterna, skapas redan i början men också efter att ett köp 
genomförts. De sa att sidan till en början skulle skapa en känsla som gör att de vill handla 
och att känslan togs med till nästa gång som respondenten skulle handla.  En majoritet av 
respondenterna tyckte att E-butiken i efterhand skulle skapa en bra känsla, utöver att 
produkterna mötte deras förväntningar. Med känsla menade de på att de skulle trivas med 
att handla på E-butiken i olika avseenden 
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Kunden sade att servicen och bemötandet spelar roll när det gäller i vilken utsträckning 
som hon vill återkomma igen. Den respondenten som sade att största anledningen till att 
hon handlade på internet var att hon blivit lockad av erbjudanden, sade även att det var en 
faktor till att hon kunde återkomma till en E-butik. I hennes fall så var det nya 
erbjudanden från samma butik som kunde få henne att återkomma:  
 
”Haha ett till erbjudande kan få mig tillbaka, nej men det är viktigt att man får sin 
beställning utan besvär”. 
 
Tre av respondenterna talade om att det avgörande för att de skulle köpa något 
överhuvudtaget från en E-butik, var att de hittade något som de vill ha. Att, beroende på 
kundens behov kontra vad sidan hade för produkter var en avgörande faktor till att de 
handlade. 
 
Sammanfattningsvis för att kunden skulle återkomma till en E-butik var att köpet samt 
leverans skulle gått till på ett bra sätt samt att E-butiken skulle göra kunden tillfreds och 
det påverkade att kunden återkom. Det skapas genom att produkterna leverans med mera 
levde upp till förväntningarna. Svaren vi fick av förstagångsköparna var mycket lika de 
svar vi fått av andragångsköparna gällande vad de värdesätter för att återkomma till en E-
butik. 

4.4.3 Kundlojalitet – Ellos.se 
För att undersöka varför de som handlat en gång inte återkommit till Ellos.se igen så ville 
vi se om Ellos uppfyllde deras förväntningar. Om de inte hade gjort det så frågade vi 
varför. Om Ellos hade gjort det frågade vi på vilket sätt de hade gjort det i så fall. Frågan 
vi ställde var: ”Levde Ellos.se upp till dina förväntningar när du gjorde ditt första köp?” 
Med följdfrågan: ”Varför/ Varför inte?” 
 
Elva av respondenterna antydde att Ellos.se hade levt upp till kundens förväntningar. 
Kravet på produkterna återspeglades också i svaren från frågan då många kunder 
poängterade att Ellos.se levt upp till förväntningarna och att produkterna som hade 
levererats var bra. Kunderna påpekade att när leveransen och det som utlovats kring 
köpprocessen hålls blir de nöjda. Respondenterna sade att de hade fått sina varor i tid och 
att de fått rätt produkter.  
 
De kunder som var missnöjda med att Ellos.se inte hade levt upp till deras förväntningar 
syftade på olika orsaker. En av respondenterna poängterade att Ellos hemsida var 
svårhanterlig och inte så användarvänlig enligt henne.  
 
”Men när jag tänker lite så är deras hemsida inte så bra upplagd, eller jag tycker den är 
knölig.” 
 
Det var tre respondenter som sade att när man handlar från Ellos.se så får man lite det 
man betalar för. Med det menade de att produkterna är billiga och att kvaliteten blir 
lidande på grund av det billiga priset. Samtidigt påpekade de att de var medvetna om det 
men valde ändå att handla från Ellos. Den gruppen av respondenter som poängterade 
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detta menade också på att produkterna avviker från hur de ser ut på hemsidan och hur de 
är när de blir levererade.  
 
”Jadå fick leveransen i utsatt tid, sen kanske de varorna jag fick, blev jag kanske inte 
överlycklig över men så är det med att handla på nätet ibland”. 
 
Majoriteten av respondenterna var nöjda med Ellos.se och hade fått ett bra intryck av 
företaget. En anledning som flera kunder nämnde var att de inte hade hittat något de vill 
ha i Ellos utbud och därför inte återkommit. En av respondenterna svarade såhär på 
frågan:  
 
”Nej men det funkade bra och det jag köpte var bra. Däremot så har jag inte hittat något 
som jag vill köpa efter det men jag var nöjd med Ellos.se”.  
 
Sammanfattande var de flesta kunder nöjda med köpet hos Ellos.se på ett eller annat sätt. 
Däremot fanns det ett fåtal som var missnöjda med Ellos.se. Anledningarna till det var att 
de klagade på produkterna, att Ellos.se utbud inte hade tilltalat dem att göra fler än ett 
köp och till sist att E-butiken var krånglig.  
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5 Analys 
I följande kapitel kommer en analys av resultatet från empirin med hjälp utav vår 
analysmodell som baseras på de valda teorierna, att presenteras. Det i sin tur kommer 
vara till hjälp för att svara på vår forskningsfråga. 

5.1 Analysens utformning 
I analysen har vi frångått uppdelningen mellan de två grupperna andragångsköpare och 
förstagångsköpare.  Det har vi valt att göra, för att vi ska kunna sätta de två grupperna 
mot varandra för att analysera beteendet hos alla respondenter vi har undersökt. Det för 
att hitta eventuella likheter men också för att finna eventuella olikheter och således skapa 
en bredare förståelse om varför en kund återkommer eller inte samt att kunna stärka 
varför de som återkommit gjort det. 

5.2 Vad påverkar val av E-butik. 
Utifrån vårt resultat framkommer det från respondenterna i de båda grupperna att det ska 
vara enkelt att genomföra ett köp hos en E-butik för att de ska välja att genomföra ett. Det 
ligger i enighet med Monsuwe et al. (2004) som menar att handla via internet ökar 
kundens produktivitet, vilket en användarvänlig E-butik gör om den är enkel att använda, 
kunden sparar alltså in på sin tid. I resultatet går det att utläsa att respondenterna som 
handlar på internet anser att det är en fördel om E-butiken inte är för krånglig. Är den det 
finns det stor risk att de tröttnar och nästa gång väljer en annan E-butik. Det kan förklaras 
utifrån Childers et al. (2001) teori om bakomliggande motiv till ett köp. Resultatet visar 
som sagt på att respondenterna värdesätter att handla hos en E-butik som är enkel då det 
är tidsbesparande för kunden. Det är faktorer som ökar produktiviteten för kunden vilket i 
sin tur tyder på att bakomliggande orsaker till konsumtion på Internet är av rationell 
karaktär i vår studie. För att ytterligare förstärka ovanstående kan vi se tydliga tecken på 
att respondenterna från de båda grupperna har haft en positiv attityd till E-handels butiker 
utifrån en generell syn, så också Ellos.se. Det tyder på att dagens E-butiker är 
välutvecklade och att butikerna är medvetna om att användarvänlighet är viktigt. 
Monsuwe et al. (2004) poängeter liknande ovan att om kunder på en E-butik anser att 
användbarheten samt användarvänligheten är hög hos E-butiken, skapas en positiv attityd 
till E-butiken.  
 
Eftersom vårt resultat hos både förstagångsköpare samt andragångsköpare ofta visade på 
att valet av E-butik baserades på E-butikers sortiment. Om sortimentet tilltalade dem eller 
inte, var avgörande för om de skulle göra ett köp. Det kan analyseras utifrån Childers et 
al. (2001) teori om att hedonistiska motiv blir starka på internet eftersom E-butiker kan 
visualisera sitt sortiment tilltalande, vilket i sin kan leda till att kunden lockas till att 
genomföra ett köp. Ur resultatet fanns det även en respondent som angav att hon ansåg att 
vissa E-butiker var mer roliga att handla på än andra, vilket stämmer med Childers et al. 
(2001).  I resultaten framkommer det även att respondenter ur båda grupperna värdesätter 
ett stort utbud av produkter i större utsträckning än priset. Vilket tyder på att de mjuka 
värdena är viktiga för våra respondenter likt vad Croome, Lowley och Sharma (2010) 
menar. Författarna menar att det framförallt handlar väldigt mycket om att locka kunden 
genom att påverka dennes mjuka värden. 
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I resultatet kan vi se, både bland förstagångsköpare samt hos andragångsköpare, att 
huruvida en kund tycker om det som en E-butik erbjuder är subjektivt. Det subjektiva 
tyckande om produkterna påverkar kundens beslut om att genomföra ett köp eller inte. I 
resultatet framkom det av ett par respondenter i gruppen förstagångsköpare, att det inte 
hade återkommit till Ellos.se för att de inte hade hittat någon tilltalande produkt. Dock 
hade de fortfarande en positiv attityd till Ellos.se. Vilket kan förklaras med den relativa 
attityden, som enligt Dahlén och Lange (2009) är den attityd till ett företag som gör att 
kunden väljer en specifik butik framför konkurrenterna. I detta fall har attityden resulterat 
i att respondenten fortfarande besöker Ellos.se Det kan vidare kopplas till Huang (2011) 
som uttrycker kundlojalitet på internet som kunders positiva attityd mot ett E-
handelsföretag och som har utfall i upprepade köp. 

5.3 Lojalitet - Varför kunden återkommer till E-butiken. 
Det första steget till lojalitet över internet handlar enligt Szymanski och Hise’s (2000) om 
bekvämlighet, erbjudanden, webbdesignen och betalningstrygghet. Vilket i sin tur skapar 
tillfredställelse hos kunden. Vi kan se att de fyra faktorerna berörs var för sig eller i 
samverkan med varandra i respondenternas svar. Det gäller i båda grupperna. Däremot 
framkom det bland förstagångsköparna att de inte alltid var överens med E-butiken vilket 
kan tyder på att webbdesignen inte varit användarvänlig för kunden. då de inte 
återkommit till E-butiken på grund av en krånglig E-butik. 
 
Vi kan analysera att transaktionssäkerhet som är en av de ovanstående faktorerna till att 
bygga lojala kunder i ett tidigt skede. Resultatet visar på att de kunder som har nämnt ord 
så som trygghet, många betalningslösningar, ”jag vill kunna betala som jag vill” etcetera. 
Visar att Devaraj, Fan och Kohli (2003) teori om viktiga faktorer till retention 
överensstämmer. Vi kan ur resultatet se att det är viktigt för kunderna att den levererade 
varan överensstämmer med de produktbilder och produktinformation som visas på E-
butiken. Det gäller för båda de grupper som i har undersökt. Detta beror på att kunden 
inte fysiskt kan klämma och känna på varan utan får lita på produktinformationen. I det 
fallet är det då också viktigt att produktinformationen stämmer när kunden sedan får 
klämma och känna på varan.  
 
Det som har lyfts fram ur vårt resultat som de mest tydliga faktorerna till varför kunden 
återkommer är följande: det ena är att produkten lever upp till kundens förväntningar 
samt att köpprocessen har fungerat bra. De faktorerna kan vi se genomgående på ett eller 
annat sätt bland de två grupperna. Det tyder på att företagen är väl medvetna om att de 
inte ska vilseleda deras kunder, vilket torde vara en självklarhet. Då kunden får en känsla 
av att de blivit lurande beroende på hur väl kundens förväntningar besvaras när produkten 
väl finns hos kunden. Det kan kopplas till Oldenburg et al. (2008) som menar att utfallet 
på det första köpet en kund gör, är vitalt huruvida kunden väljer att återkomma eller inte. 
Av vårt resultat att döma har majoriteten från båda grupperna poängterat på olika sätt att 
det är viktigt att deras köp och leverans har gått som det ska. Det antyder på att deras 
förväntningar uppfylls om bara de faktorerna stämmer. I enlighet med Oldenburg et al. 
(2008) visar det på vikten av att första köpet har gått bra för respondenterna, det leder i 
sin tur till att de kan återkomma med ytterligare köp. Det finns fortfarande faktorer kvar 
som kan göra att kunden inte återkommer. Vilket vi i resultatet har sett då det i båda 
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grupperna som innan nämnt värdesätter att sortimentet tilltalar, vilket en E-butiks 
sortiment inte alltid gör beroende på kundens preferenser. 
 
Grönroos (1994) anger själva grundstenen i en relation som löften. Från resultatet och 
ovan nämnda faktorer, kan det utläsas att det ställs höga krav på olika faktorer när kunden 
väljer att handla på internet. I vårt resultat finns löften som ges utav företaget som är 
viktiga för kunden, i form av bilder, information om produkter, att det är säkert att betala 
och att leveransen kommer i utsatt tid. Således ges det hela tiden ut löften i relationen 
mellan E-butik och kunden. Dessa löften är vitala för att kunden ska bli nöjd och 
återkomma.  
 
Enligt Peterson (1995) är det viktigt att kunden och företaget vinner fördelar på att vara i 
en relation. I resultatet var det flertalet respondenter ur båda grupperna som poängterade 
att de uppskattade ett brett sortiment, att de får erbjudanden och att det är tidsbesparande 
med en användarvänlig E-butik. Det kan tolkas som fördelar som kunden vinner på att 
inleda en relation med en E-butik som enligt dem lever upp till just de löftena. En utav 
respondenterna ur gruppen andragångsköpare poängterade att hon återkom till en butik på 
grund av att hon nu kände till sortimentet, vilket ledde till att hon sparade tid då hon inte 
behövde leta lika mycket efter produkter nästa gång hon skulle handla hos en viss E-
butik. Vilket vi ser som att det är viktigt att företagen kan leva upp till löften inom 
flertalet områden då varje kund värdesätter olika fördelar.  

5.4 Lojalitet - Varför kunden återkommer till E-butiken-fallet Ellos 
Enligt Grönroos (1994), som vi nämnt tidigare, är grundstenen i en relation löften. Teorin 
kan kopplas till resultatet för gruppen andragångsköparna som visat att för deras 
tillfredsställelse, är det viktigt att löften ges och hålls från företaget sida. Från resultatet 
kan vi tydligt se att det är Ellos.se’s löften som påverkar en kunds val till att återkomma 
eller inte. Med Grönroos (1994) teori kan det vidare kopplas till att de innan 
genomgångna faktorerna, är det som påverkar en kunds tillfredställelse och 
förväntningar. Det syftar till de vitala områden Ellos.se ger ut löften om. Enligt 
kundernas ges löften online i form av bilder, information om produkter, att det är säkert 
att betala och att leveransen kommer i utsatt tid. De resonemang som kan dras ut från 
resultatet visar att både förstagångs- och andragångsköpare visade tydliga tecken på att de 
var nöjda med sitt första köp från Ellos.se. Däremot beror icke återkommande köp på 
andra faktorer, som till exempel subjektiva bedömningar om produkter. Det är viktigt att, 
i ett tidigt skede, leva upp till förväntningarna enligt Grönroos (1994). Enligt Dick och 
Basu (1994) så blir kunden mindre känslig ju högre lojaliteten mellan kund och företag 
är, samt hur långt gången relationen är. I resultatet från empirin är, som vi nämnt tidigare, 
de flesta kunder nöjda med Ellos vilket är ett tecken på att Ellos löften uppfylls och att 
kundernas förväntningar uppfylls. Det är ett mycket viktigt steg för att skapa kundlojalitet 
och retention. 
 
Några utav respondenterna poängterade i resultatet att de blivit lockade av 
reklamerbjudanden och bra priser från Ellos. Det kan kopplas till Jutkins (1994) som 
menar att databasmarknadsföringen hjälper till att bygga på relationen hos kunder till ett 
företag som inte enbart baseras på pris. Schoenbachler et al. (1997) säger att det bästa 
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scenariot med databasmarknadsföring är att kunden känner sig uppmärksammad och 
ihågkommen. Vilket är ett resonemang som en utav respondenterna för i resultatet då hon 
sa att hon uppskattade ett mejl från Ellos som tackade henne för att hon blivit kund hos 
dem. Tsai och Hung (2007) teori om att riktade erbjudanden inte behöver skapa lojalitet 
utan enbart lockar kunden, ser vi tecken på då respondenter har nämnt att de blivit 
lockade utav Ellos.se med olika erbjudanden. Dock ser vi inga tecken på att de kunderna 
var lojala utan att erbjudanden inte hade någon större effekt på de respondenterna.  
 
Reichheld och Schefter (2000) avser att det är direkt avgörande för företagen att vinna 
kunders tillit innan de i sin tur kan bli lojala kunder. Att lösa den problematiken blir ett 
större problem att lösa på internet då den fysiska interaktionen mellan säljare och köpare 
saknas. Enligt respondenterna så är det en faktor som Ellos.se har lyckats med då det är 
ett välkänt företag. Ett välkänt varumärke och väletablerat företag, som Ellos, skapar 
således tillit till kunden. Detta medför, enligt respondenterna, att de har stor kännedom 
om Ellos.se och känner sig trygga med att handla från hemsidan. Ytterligare en forskare 
Kim (2012) anser att om en kund litar på en E-butik är det troligare att de är 
tillfredsställda med butiken. I resultatet så återspeglas Kims teori, om tillfredställelse 
kopplat till tillit, då många kunder känner sig trygga när de handlar på Ellos.se. En av 
anledningarna till att de för det, vilket var den mest frekvent sagda anledningen, var den 
stora kännedomen av företaget. 
  
Enligt Khalia och Liu (2007) återkommer kunder om de blir nöjda med köpet. Däremot 
handlar inte köp på internet endast om att produkten ska leva upp till deras förväntningar 
utan även om att kunden ska vara nöjd vad gäller hur köpprocessen har gått till. Khalifa 
och Liu’s (2007) teori om kund retention visar sig stämma med de attribut som enligt vårt 
resultat fått kunder att återkomma till butiken. Av vårt resultat så var alla respondenter 
nöjda med första köpet hos Ellos.se. Däremot uppkom ett fåtal negativa aspekter från ett 
par respondenter men även de var i helhet nöjda med Ellos. Empirin ifrågasätter dock 
Oldenburg et al. (2008) teori om att första köpet är viktigt för att skapa fler köp. Detta 
ifrågasätts då många förstagångsköpare varje nöjda med sitt första köp men ändå inte 
hade återkommit till Ellos.se. I detta fall har första köpet inte attraherat retention hos alla 
kunder. Men det finns flertalet anledningar till att kunder inte återkommer trots att det 
första köpet går bra. Det kan vara att de inte finner något i sortimentet nästa gång de tänkt 
handla vilket ett par av respondenterna påpekade och det är en subjektiv bedömning. 
Företag kan inte leva upp till allas subjektiva preferenser om produkter. Målet ska dock 
var, att med sina produkter, lyckas fånga intresset hos så många som möjligt. 
 
I Resultat har respondenterna har varit nöjda med allt ifrån produktutbudet till 
produktkvaliteten, användarvänlig hemsida och bra leveranssätt på Ellos.se. Det stämmer 
överens med hur respondenterna har svarat generellt om varför de återkommer till en E-
butik samt med Huang (2011) som betonar att det finns några faktorer som är speciella 
för kundlojalitet på internet. Faktorerna som finns genomgående i resultatet är bilder och 
information om de produkter som finns samt att sortimentet är brett och att produkterna 
håller förväntad kvalité. Det stämmer även med Burke (2002) som menar att kvinnor 
uppskattar ett brett sortiment när de handlar på internet. Respondenterna har tagit upp 
faktorerna som viktiga och som påverkar deras tillfredsställsels när de handlat hos 
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Ellos.se. Dock kan det vara som enligt Oliver (1999) anser att nöjda kunder inte alls är 
lojala utan det krävs mer för att avgöra det. Enligt Anderson och Srinivasan (2003) finns 
det en risk med kunder som inte är helt nöjda med en E-butik. Det är att de vänder sig till 
en konkurrerande E-butik. Ur resultatet finns det angivna tecken som tenderar till 
missnöjdhet ifrån respondenternas sida.  
 
Författaren anser att faktorer som är viktiga på internet är bilder och information om de 
produkter som finns samt att sortimentet är brett och att produkterna håller hög kvalité. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen kommer besvara vår forskningsfråga: Vilka faktorer driver en 
förstagångsköpare till att bli en andragångsköpare, inom E-handel? Detta görs utifrån 
de slutsatser vi kan dra ifrån vårt resultat samt analys. 
 
Det finns två avgörande faktorer att framhäva som de viktigaste för att besvara vår 
forskningsfråga. Det ena är att informationen som finns tillgänglig på E-butiken, med det 
avses produkttext samt produktbilder, överensstämmer i så stor utsträckning som möjligt 
med kundens uppfattning när produkten eller produkterna finns i kundens hand. Den 
andra väsentliga faktorn vi kan se är att köpprocessen fungerar på ett så enkelt sätt som 
möjligt för kunden.  
 
Informationen som E-butiken utger ska vara av den karaktären att den attraherar kunden 
till att besluta sig för att genomföra ett köp. Det vill säga att produkterna på E-butiken 
presenteras på ett trovärdigt sätt men även att det ska tilltala kunden gällande text och 
bild. Det finns idag många möjligheter för företagen att manipulera produktbilder, vilket 
inte är gynnsamt då det är viktigt att produkten lever upp till de förväntningar som 
kunden har skapat sig genom den information den har tillhandahållit i form av bilder och 
produkt information. Därför handlar det ur E-butikens perspektiv om att produktbild och 
produktbeskrivning bör vara så överensstämmande med verkligheten som möjligt, för att 
på så vis möta kundens förväntningar. Det är dock svårt att veta vad kunden anser vara 
tillfredställande gällande bilder och information. Det kan uppstå missförstånd gällande 
färg storlek och kvalité då företaget och kunden kan ha olika uppfattningar om det. Det är 
subjektiva områden och de kan redan i fysisk handel vara problematiska. Beroende på 
ledtiden från lagd beställning till att kunden får leveransen kan dess förväntningar och 
uppfattningar om beställningen förändras. Blir beställningen försenad och kunden börjas 
alstra negativa tankar kring E-butiken kan det ha en negativ effekt på 
produkten/produkterna.  
 
Att köpprocessen är en väsentlig faktor för att skapa återkommande kunder anser vi bero 
på att kunderna värdesätter smidiga betalningslösningar, att E-butiken är utformat på ett 
användarvänligt sätt och att leveransen anländer i utsatt tid. Detta skapar tillit hos kunden 
och en välfungerande sida förstör de barriärer som finns gentemot att genomföra ett köp 
på en E-butik. Det är viktigt att E-butiken attraherar en känsla hos kunden om att det är 
en säker och väl fungerande sida för att de ska genomföra ett köp. Kunderna eller 
potentiella kunder värdesätter på olika sätt hur viktiga de olika delarna i köpprocessen är 
för just dem. Anledningen till att många handlar via E-butiker är just de faktorer som 
köpprocessen innefattar, att kunden ska spara tid och att det ska vara smidigt. Uppstår det 
komplikationer under köpprocessens gång, slår det tillbaka på fördelarna kunden 
upplever med att handla via en E-butik och på internet.  
 
De två ovan nämnda faktorerna bidrar till kundens tillfredställelse och ökar chanserna till 
att den faktiskt väljer att göra ytterligare köp från en E-butik.  Vi menar att om kunden 
känner att köpet har varit enkelt samt att det kändes tryggt, ökar det chanserna till att 
kunden genomför köp nummer två. Om kunden kan se mer värde i att handla på internet, 
än bara köpet av den produkten/produkterna de köpt, kommer det öka sannolikheten till 
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att de väljer en E-butik igen. Till de två avgörande faktorerna är det viktigt att kunden 
känner att E-butiken har ett tilltalande sortiment, vilket kan det vara svårt för E-butikerna 
att leva upp till i alla lägen då kunder har sina egna preferenser på vad som är bra och inte 
bra för dem. Även att inom många branscher särskilt branschen Ellos verkar på råder det 
ständig utveckling och förändring. Vilket i sin tur leder till komplexitet kring vad som 
kunderna väljer att handla, ett sätt för att tackla det är att använda sig av ett brett 
sortiment, för att kunderna förhoppningsvis ska finna något de gillar. Ett brett sortiment 
är lättare att föra på internet då inga butiksytor och dyra hyror hindrar storleken på 
sortimentet. Vilket kunderna är medvetna om och gör att de förväntar sig ett bredare 
sortiment.  
 
De ovanstående faktorerna är framförallt viktiga i det första köpet en kund genomför hos 
en E-butik. Först måste kunden hitta produkter som den lockas av för att överväga att 
handla på en viss E-butik. Respondenterna poängterade att de ofta sökte efter produkter 
på internet via Google. Om E-butiken inte har de produkter kunderna söker så väljer de 
en annan E-butik vilket innebär att barriärerna till att byta butik är väldigt små på 
internet. Finns det produkter av intresse för kunden gäller det att de två viktiga 
huvudfaktorerna fungerar till den mån att kunden känner sig tillfreds, för att den ska göra 
köp nummer två hos E-butiken.  Anledningen till att gruppen förstagångsköpare inte valt 
att återkomma beror i stor utsträckning på att de inte funnit något som tilltalat dem i 
sortimentet efter deras första köp. Det i sin tur stärker att alla respondenter har haft en 
positiv attityd till undersökningsföretaget Ellos och att de haft intentioner till att göra 
ytterligare ett köp på Ellos, men att det har fallit bort på grund av sortimentet. 
 
Sammanfattningsvis så är det viktigt för E-butiker att jobba med informationsinnehållet 
samt köpprocessen för att attrahera retention. Informationsinnehållet och 
produktbeskrivningar är viktiga för att den fysiska interaktionen uteblir. På internet kan 
inte kunden fråga en säljare om produktens kvalité eller funktion. Kundens kontakt med 
produkten uteblir också, det vill säga att den inte kan klämma och känna på produkterna 
som de är intresserade av. Detta medför att butiker på internet bör informera samt 
visualisera produkten för kunderna så utförligt och tilltalande så mycket för att de ska 
välja en viss E-butik. Med dagens tekniska utveckling kommer E-butikers 
produktpresentationer att förändras och utvecklas till det positiva, vilket kommer att 
minska klyftan mellan kunden uppfattning om hur den verkliga produkten/produkterna 
är. Vilket i dag är ett större problem för företag som inte har ett lika starkt varumärke som 
Ellos. Varumärket har spelat roll och gjort att kunderna känner en trygghet till att 
genomföra ett köp redan innan de gjort sitt första köp, vare sig det gäller produkter eller 
om köpprocessen kommer att fungera. 
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7  Rekommendationer 
I Reflektionskapitel kommer vi presentera och ge förslag på vidare forskning inom ämnet. 
Vi granskar även vår uppsats för att se om vi kunde gjort något annorlunda. 

7.1 Reflektion 
Valet av att undersöka segmentet E-handel har varit intressant då det är en expansiv och 
växande bransch. Det har varit intressant att studera kunders beteende på internet och se 
vad det är som påverkar människor till att handla på internet. Vi märkte under studiens 
gång att det är en komplex och relativt outforskad bransch men som väldigt många är 
intresserade av att forska inom. Forskningen som finns och som vi har använt, 
överensstämmer väl med det resultat vi fick från respondenterna och även vårt subjektiva 
tyckande i frågan. Svårigheter under resan har inte varit mängden teorier utan snarare att 
välja rätt teori. Under studiens gång har vi funnit osäkerhet i valet av teorier men utfallet 
visade sig stämma väl överens med resultatet.  
 
Att utföra en liknande studie utan access till ett företag är mycket svårt eftersom det krävs 
precis data över hur konsumenterna har konsumerat på internet hos en viss E-butik. 
Svårigheten med att utgå från bara ett företags kunder blir att svaren kan påverkas av vad 
kunderna tycker om det specifika företaget. Det kan innebära att kunderna undanhåller 
viss information samt att fokus på kundernas beteende på internet utgår från det företaget. 
Det hade kunnat undvikas genom att inte nämna samarbetes företag i intervjun. På grund 
av personlig integritet kändes det dock som en självklarhet att nämna vår 
samarbetspartner för att berätta varifrån vi hade fått informationen om varje respondent. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med studien så stötte vi på ett begrepp som inte framkommer i forskningen; 
CHURN-rate. Churn-rate är ett mått på hur många kunder som företaget förlorar ur sin 
kundstock. Det vill säga hur många kunder som inte återkommer till butiken givet en 
bestämd tidsperiod. Begreppet hade varit intressant att studera och forska vidare på inom 
E-handel. Framförallt då det är avgörande för många E-handlare att skapa sig en 
kundstock då fler och fler aktörer väljer att placera sig även på nätet. Vilket har effekten 
att konkurrensen ökar, vårt förslag till vidare forskning är att se hur företag som verkar på 
internet arbetar med Churn-rate samt att se vilken påverkan det de facto har på företaget, 
även om den är direkt eller indirekt.  
 
Det hade varit intressant att studera som en koppling till att ta fram Churn-rate för E-
handel att då jämföra kunder som är återkommande alltså som har handlat fler än två 
gånger och då ställa den gruppen mot kunder som handlat en gång och inte återkommit 
inom ett år eller längre tid för att verkligen studera den lojala och icke lojala kunden inom 
segmentet E-handel. Ytterligare ett förslag till vidare forskning är att genomför en 
liknande studie med utgångspunkt från flera olika företag eller jämföra olika branscher. 
Det för att kunna se om beteendet är likadant hos två eller fler olika företag eller 
branscher. Det kan också leda till att mer generella slutsatser kan dras om en kvantitativ 
del lägg tills.  
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9 Bilagor 

Tal manus  
 
Hej, 
 
Mitt namn är …. Jag studerar på Högskolan i Borås och håller för tillfället på att skriva en 
magisteruppsats som handlar om E-handel och hur företag kan arbeta för att skapa lojala kunder. 
Studien görs i samarbete med Ellos.se där vi tillsammans med dem slumpmässigt valt ut kunder 
som har handlat hos dem. Jag undrar om ni har tid att svara på några korta frågor kring ämnet? 
Undersökningen tar ca xx minuter och ni kommer att vara helt anonym och svaren kommer 
endast att ligga till grund för vår studie.  
 
(ser gärna att ni frågemässigt istället konstaterar fler än ett köp, istället för att meddela dem att vi 
har använt informationen i uttaget) 
 
Frågorna är X till antalet och kommer ge dig möjlighet till att diskutera öppet. Vi ser gärna att du 
resonerar och tänker fritt för att ge oss en så bred bild som möjligt. Frågorna kommer beröra hur 
du generellt konsumerar över Internet men också frågor kring Ellos.se. Är det någon fråga ni 
tycker är olämplig att svara på så ber ni oss bara att hoppa över den.  
 
Om det skulle bli komplikationer kring personlig integritet: 
 
Då förklarar vi syftet med studien och varför vi gör den. Vi berättar att de uppgifter vi är 
tilldelade endast kommer att användas för att besvara studien och inte användas till något annat 
och att inga nya uppgifter kommer att sparas förutom svaren kunden ger. Skulle det fortfarande 
vara komplikationer ber vi kunden att vända sig till Ellos och Magnus Axelsson på nr: 033-16 01 
06 eller att Magnus kontaktar kunden i fråga. 
 

Intervjumallar 
 
Grupp ”Andragånsköpare” 
 

• När du sätter dig för att handla online så har du som kund mängder av alternativ 
att välja mellan. När du sedan har gjort ditt val och valt E-butik och genomfört 
ditt köp så är det olika aspekter man väger in. Vad är det du värdesätter när du 
handlar online? 

•  
När du genomfört ditt första köp och återkommer en annan gång så finns det 
motiv hos dig som kund till varför du handlar igen och just hos den E-butiken. 
Vilka aspekter får dig att återkomma till en onlinebutik?  
 

• Vad fick dig att välja att handla på Ellos.se från första början? 
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• Efter ditt första köp hos Ellos kom du tillbaka och har gjort fler köp. Vilka 
faktorer var avgörande för dig för att återkomma till Ellos.se? (Följd frågor: Vad 
det något som saknades? Var det något som inte levde upp till dina 
förväntningar? m.m.).  
 

• Vad hade du för förväntningar efter ditt första köp på Ellos.se?  
 
Grupp ”Förstagångsköpare”  
 

• När du sätter dig för att handla online så har du som kund mängder av alternativ 
att välja mellan när det gäller E-butiker. När du sedan har gjort ditt val och valt E-
butik och genomfört ditt köp så är det olika aspekter du som konsument väger in 
för att en E-butik ska vara attraktiv för just dig. Vad är det du värdesätter när du 
handlar online från en E-butik? 

 
• När du genomfört ditt första köp och återkommer en andra gång så finns det 

motiv hos dig som kund till varför du handlar igen och just hos den E-butiken. 
Vilka aspekter är det som får dig att återkomma till en online butik?  
 

• Levde Ellos upp till dina förväntningar efter ditt första köp? Iså fall på vilket sätt, 
fanns det något du var nöjd med respektive inte nöjd med? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i Innovation Lab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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