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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Kundlojalitet på sociala nätverk 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Sandra Casserlöv och Therése Gåveby 

 

Handledare: Jens Eklinder Frick och Jonas Molin 

 

Datum: Juni 2015  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags kommunikation på 

Facebook påverkar mottagarens kognitiva, affektiva och konativa lojalitet till företaget. 

 

Metod: En kvalitativ metod var lämplig för att få en djupare förståelse vid besvarandet av studiens 

syfte. För att kunna studera företagens kommunikation på Facebook genomfördes en netnografisk 

analys av två klädföretags Facebooksidor. Därefter genomfördes semi-strukturerade intervjuer 

med personer som följde de två företagen på Facebook för att få en förståelse hur deras lojalitet 

påverkas av Facebooksidorna. Det empiriska materialet har analyserats mot teorin genom en 

tematisk analys.  

 

Resultat & slutsats: Denna studie visar att det är viktigt för företag att arbeta med alla typer av 

lojalitet mot följarna på Facebook. För att åstadkomma kundlojalitet på Facebook visar 

resultatet att företag bör eftersträva att publicera inlägg med erbjudanden samt inspirerande 

bilder till följarna. Resultatet visade även att följarna hos Lindex inte upplevde lika hög lojalitet 

till Facebooksidan som följarna hos Nelly.com. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då vårt resultat visat tre nya empiriska teman skulle vidare 

forskning kunna undersöka dessa på en djupare nivå för att se om dessa empiriska teman är unik 

för vår studie eller kan tillämpas hos flera företags Facebooksidor. Vidare forskning skulle därmed 

kunna vara att undersöka de empiriska teman vi funnit som är viktiga för lojalitet på sociala 

nätverk för att se om dessa kan tillämpas på företag inom andra branscher.  
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Uppsatsens bidrag: Denna studie sammankopplar tidigare forskning om kundlojalitet samt nyare 

forskning om kundlojalitet på sociala nätverk. Studiens teoretiska bidrag ger en ökad förståelse för 

vad som är av vikt vid kommunikation på ett företags Facebooksida och hur detta påverkar 

mottagarnas lojalitet till företaget.  

 

Nyckelord: Kundlojalitet, Kognitiv lojalitet, Affektiv lojalitet, Konativ lojalitet, Sociala nätverk, 

Facebook 
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ABSTRACT  

  

Title: Customer loyalty on social networks 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Sandra Casserlöv and Therése Gåveby  

 

Supervisor: Jens Eklinder Frick and Jonas Molin 

 

Date: June 2015 

 

Aim: The purpose of this study is to create an understanding of how a company's communication 

on Facebook affects the recipient's cognitive, affective and conative loyalty towards the company. 

 

Method: A qualitative method was suitable to get a deeper understanding of responding to the 

study's purpose. In order to study the companies’ communication on Facebook, there was a 

netnographic analysis of two clothing companies Facebook pages. This was followed by semi-

structured interviews with people who followed the two companies on Facebook to get an 

understanding of how their loyalty is affected by the Facebook pages. The empirical data is 

analyzed against theory through a thematic analysis.  

 

Result & Conclusions: This study shows that it is important for companies to work with all kinds 

of loyalty to the followers on Facebook. To achieve customer loyalty on Facebook the result 

shows that companies should strive to publish posts with special offers and inspirational pictures 

to the followers. The results also showed that the followers of Lindex not experienced equally 

high loyalty to the Facebook page as the followers of Nelly.com. 

 

Suggestions for future research: As our results showed three new empirical themes, further 

research would be to examine these on a deeper level to see if these empirical themes are unique 

to our study or can be applied at several corporate Facebook pages. Further research would 

therefore be to examine the empirical themes we found that are important for the loyalty of the 

social networks to see if these could be applied to companies in other industries. 
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Contribution of the thesis: This study connects previous research of customer loyalty as well as 

recent research of customer loyalty on social networks. The study's theoretical contributions 

provide a better understanding of what is important in the communication on a corporate 

Facebook page, and how this affects the recipients’ loyalty to the company. 

 

Key words: Customer loyalty, Cognitive loyalty, Affektive loyalty, Conative loyalty, Social 

networks, Facebook 
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1.	  Introduktion	  

1.1 Bakgrund  
Internet gör det möjligt för personer och företag att dela information, kontakter, underhållning och 

kommunikation över hela världen. Genom Internet och digitala kanaler kan det bli lättare för 

kunder att byta eller jämföra företag och leverantörer. Genom några klick på datorn kan kunder till 

exempel köpa produkter, avsäga sig prenumerationer samt säga upp eller ingå avtal, vilket leder till 

att kunder utan ansträngning lättare kan jämföra produkter och priser hos företag (Srinivasan, 

Anderson & Ponnavolu, 2002). Att kunder väljer att byta företag och leverantör skulle kunna bero 

på att kunderna inte har en tillräckligt bra relation till företaget (Thambert, 2014). Kundnöjdhet 

och kundlojalitet har under de senaste årtiondet kommit att betyda mer för onlineföretag (Lin, Wu 

& Chang, 2011). Motiven och kundtillfredsställelsen för att handla online påverkar en kunds 

lojalitet till företag online. Kundtillfredsställelse online är en nyckelfaktor för att skapa lojalitet 

(Christodoulides & Michaelidou, 2010). 

 

Digitala medier och framförallt sociala medier, har gjort det möjligt att hålla kontakt med vänner, 

bekanta och även främlingar på ett sätt som tidigare var ofattbart (Deal et al., 2010; Vijay & 

Varsha, 2013). Ett samlat begrepp för många sociala medier är Web 2.0 som syftar till användare 

och kunders utbyte och skapande av information (Kaplan & Haenlein, 2010). Enligt Tiago och 

Veríssimo (2014) är ökning av sociala nätverk online en av de största förändringarna senaste tiden 

inom mänsklig interaktion på Internet. Facebook är det största sociala nätverket med flest antal 

användare världen över, i januari 2015 hade Facebook cirka 1366 miljoner användare (Statista, 

2015). Vidare säger Tiago och Veríssimo (2014) att frågan inte är om personer loggar in; frågan är 

vad de loggar in på och varför de använder vissa applikationer.  

 

Enligt Henning-Thurau et al. (2010) använder sig personer av sociala medier för att delta i sociala 

nätverk där de kan skapa och dela innehåll med andra personer i sitt nätverk. Det innebär även en 

stor möjlighet att kommunicera med andra och att skapa relationer. Genom antalet utökade 

sökmotorer via Internet och deltagande på sociala nätverk kan kunder få ytterligare information om 

företag och dess produkter (Kaplan & Haenlein, 2010). Kunder kan få information om företag som 

företagen själva inte har valt att offentliggöra eller dela med sig av. Andra kunder kan sprida både 

negativa och positiva omdömen vilket leder till att företag inte kan kontrollera all 

informationsspridning (Kaplan & Haenlein, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion 
Kundlojalitet har under det senaste årtiondet kommit att betyda mer för företag (Lin, Wu & Chang, 

2010). Kunder som är lojala köper mer, spenderar mer, är lättare att nå och kan fungera som 

förespråkare åt företag (Harris & Goode, 2004). Samtidigt har Internets ökade inflytande i 

vardagen förändrat viktiga faktorer för den traditionella konsumenten. Dagens konsumenter har en 

annan inställning gällande inköp och marknadsföring, de är mer välinformerade, selektiva och 

kontrollerande (Racolta-Paina & Luca, 2010). På många av de större sociala nätverken är det inte 

självklart att användarna “nätverkar'' eller söker efter att möta nya människor och företag, istället 

kommunicerar de främst med människor som redan är en del av deras utökade sociala nätverk 

(Boyd & Ellison, 2007). Vidare säger Boyd och Ellison (2007) att detta blir en utmaning för 

företag att kunna hantera sociala medier på “rätt sätt”.  

 

Dock är forskning om lojalitet på Internet begränsad. Kundlojalitet på sociala nätverk är något som 

behöver studeras då användning av sociala nätverk ökar och företag behöver utöka sin kunskap om 

kunderna även i den digitala miljön. Tusentals företag hanterar sociala nätverk varje dag och det 

behövs mer kunskap om hur sociala nätverk kan bidra till kundlojalitet (Christodoulides & 

Michaelidou, 2010). Enligt en rapport från Harvard Business Review Analytic Services (2010) är 

kundlojalitet en viktig faktor för företags lönsamhet och framgång, trots detta har det forskats för 

lite om sociala medier och kundlojalitet. Erdoğmuş och Çiçek (2012) anser att forskare kan bedriva 

ytterligare forskning om effekterna av olika typer av marknadsföring inom sociala medier gällande 

bland annat lojalitet. Vidare nämner de att företag konstant behöver hålla sig uppdaterade om 

trender och vad som händer i omvärlden för att kunna möta kundernas krav och förväntningar, för 

att i sin tur kunna behålla relationen med dem. Sociala nätverk har blivit en självklarhet att 

använda och de drar till sig uppmärksamhet hos såväl forskare som chefer och andra individer.  

 

Strävan efter kundlojalitet online innebär utmaningar för marknadsförare (Srinivasan et al., 2002). 

Gamboa och Gonçalves (2014) anser att det är en utmaning att uppnå kundlojalitet på just sociala 

medier och framförallt genom Facebook. Vidare säger de att hur företag kommunicerar på 

Facebook är viktigt för att uppnå kundlojalitet och de anser att företag behöver arbeta mer med 

Facebooksidan som ett separat verktyg. Det innehåll som företag delar med sig av på Facebook är 

av stor betydelse då kunder inte vill se enbart reklam och information (Gamboa & Gonçalves, 

2014).  
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Enligt Day (1969) finns det två dimensioner av kundlojalitet vilka är kundens attityd och kundens 

beteende. Inom forskningen finns det ett flertal definitioner av lojalitet och det finns olika 

angreppssätt för att studera detta. Denna studie kommer att utgå från Olivers (1997) definition av 

kundlojalitet som innehåller både attitydmässiga och beteendemässiga aspekter av lojalitet. Oliver 

(1997, s. 392) definierar lojalitet som följande: Lojalitet är att hålla ett djupt engagemang till att 

göra återköp eller ge återkommande stöd till en föredragen produkt eller tjänst i framtiden, och 

därmed bidra till upprepade inköp av samma varumärke, trots situationsmässiga influenser och 

marknadsföringssatsningar som har potential att orsaka att byta beteende.  

  

Oliver (1999) utvidgade existerande teori om kundlojalitet genom att lägga till en fjärde 

lojalitetsfas till sekvensen kognitiv-affektiv-konativ lojalitet. De tre första stegen behandlar 

kundens attitydmässiga lojalitet och det fjärde steget aktionslojalitet är en beteendemässig lojalitet 

utifrån kundens beteende till att göra återköp. Kognitiv lojalitet rör kundens tidigare information 

och kunskap om ett varumärke, affektiv lojalitet är kundens känslor för varumärket och konativ 

lojalitet är kundens engagemang gentemot ett varumärke (Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999). Flera 

forskare har testat Olivers modell och funnit att stöd för de stegen av lojalitet följer den sekvensen 

som Oliver föreslagit (Han & Hyun, 2012; Harris & Goode, 2004; Evanschitzky & Wunderlich, 

2006; Sivadas & Baker-Prewitt, 2000; Han, Kim & Kim, 2011). Harris och Goode (2004) har 

testat denna sekvens av lojalitet online på kunder hos två webbutiker. Harris och Goode (2004) 

undersöker endast tre av fyra faser av lojalitet, det beror på att det fjärde steget (aktionslojalitet) 

kräver en uppföljning hos kunder under en längre tidsperiod (Evanschitzky & Wunderlich, 2006).  

 

Vi har fram till idag inte funnit någon studie där någon av dessa faser av lojalitet undersökts på 

sociala nätverk. Däremot har dessa faser av lojalitet undersökts online för webbutiker (ex. Harris & 

Goode, 2004). Med detta sagt vill vi bygga vidare på tidigare forskning inom kundlojalitet genom 

att undersöka om företags kommunikation på det största sociala nätverket Facebook har någon 

inverkan på kunders kognitiva, affektiva eller konativa lojalitet till företag (Oliver, 1999). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags kommunikation på Facebook 

påverkar mottagarens kognitiva, affektiva och konativa lojalitet till företaget. 
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1.4 Avgränsning 
Med utgångspunkt från vårt syfte vill vi undersöka kundlojalitet utifrån kundens perspektiv, vi 

avgränsar oss därmed från företagens synsätt. Vi väljer att undersöka endast kognitiv, affektiv och 

konativ lojalitet då aktionslojalitet är svårt för oss att studera. Detta på grund av att det krävs en 

uppföljning hos kunder under en längre tidsperiod, vilket inte är möjligt för oss då vi arbetar under 

en begränsad tid. Denna studie är en nutidsanalys och kommer därför inte att studera sekvensen av 

kognitiv-affektiv-konativ-aktionslojalitet.  

 

Vidare kommer studien kommer att avgränsas till ett socialt nätverk, Facebook, vilket har flest 

antal användare. Detta då olika sociala nätverk har olika funktioner och syften där respondenterna 

kan tänkas resonera olika beroende vilket socialt nätverk som studeras. 
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2.	  Teori	  	  

2.1 Kundlojalitet 
Långsiktiga kundrelationer ligger till grund för företagens resultat och speciellt på̊ mogna 

marknader där nya kunder måste hittas från konkurrerande företag (Buttle, Ahmad & Aldlaigan, 

2002). En fördel med långsiktiga kundrelationer för företag är att de får lojala och återkommande 

kunder (Woisetschläger, Evanschitzky & Holzmüller, 2008; Grewal, Krishnan & Mullikin, 2008). 

Långsiktiga relationer skapas när kunden känner ett förtroende för ett företag. Förtroendet består 

av kundens upplevda säkerhet, trovärdighet och kontinuitet (Szmigin, Canning & Reppel, 2004). 

Szmigin, Canning & Reppel (2004) argumenterar för att upplevt kundvärde som sedan leder till 

långsiktiga relationer består av bland annat varumärkesimage, produktkvalitet och stödtjänster. 

Enligt Senic och Marinkovic (2014) bidrar konstanta positiva attityder och ett frekvent 

återköpsbeteende till långsiktiga relationer med kunderna. Vidare säger de att skapa och leverera 

ett bra värde är viktigt för kundlojalitet. Det är viktigt då det inte alltid räcker att konkurrera med 

ett lägre pris, företag måste göra mycket mer än så för att kunna behålla och rekrytera nya kunder 

på ett långsiktigt plan. Kunder som är lojala köper mer, spenderar mer, är lättare att nå och kan 

även fungera som förespråkare åt företag (Harris & Goode, 2004).  

 

Det finns olika definitioner på lojalitet som har varierande fokus. Dick och Basu (1994) definierar 

lojalitet som styrkan av relationen mellan en persons relativa attityd och personens upprepade 

stöd till en viss produkt eller butik. Den relativa attityden bedöms utifrån två variabler: attitydens 

styrka samt produkten eller tjänstens förmåga att vara differentierad från liknande produkter och 

tjänster. Bandyopadhyay och Martell (2007, s. 36) definierar att en lojal kund är en person som 

köper endast ett varumärke under minst ett års tid. Dessa kunder kallar de för ”single users”. Att 

definiera lojalitet som att endast köpa ett varumärke under en tidsperiod är begränsat då vissa 

produkter köps mer sällan än andra, kanske inte ens en gång om året. En mer ingående definition 

av lojalitet är Olivers (1997) som inkluderar flera aspekter av lojalitet. Olivers (1997, s. 392) 

definition innebär att lojalitet är att hålla ett djupt engagemang till att göra återköp eller ge 

återkommande stöd till en föredragen produkt eller tjänst i framtiden, och därmed bidra till 

upprepade inköp av samma varumärke, trots situationsmässiga influenser och 

marknadsföringssatsningar som har potential att orsaka att byta beteende. 
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2.1.1 Dimensioner av kundlojalitet 

Tidigare forskning har endast fokuserat på kundbeteende vid undersökning av lojalitet där kunders 

beteende studerades gällande återköp hos företag (Day, 1969). Day (1969) var troligtvis den första 

att erkänna och uttrycka behovet av att inkludera kundens attityd tillsammans med kundens 

beteende för att studera lojalitet (Bandyopadhyay & Martell, 2007; Bodet, 2008). Enligt Bodet 

(2008) är det problematiskt att behandla lojalitet endast utifrån en kunds återköpsbeteende då det 

ligger mer bakom viljan att göra ett återköp. Allt fler forskare har valt att inte se dessa som två 

enskilda dimensioner, istället integrerar de dem med varandra för att korrekt kunna bedöma 

(Bandyopadhyay & Martell, 2007; Evanschitzky & Wunderlich, 2006; Oliver, 1997;  Senic & 

Marincoviv, 2014) och definiera lojalitet (Dick & Basu, 1994; Rundle-Thiele, 2005; Senic & 

Marinkovic, 2014).  

 

Dick och Basus (1994) lojalitetsmodell delar upp lojalitet i fyra delar utifrån kundens relativa 

attityd och kundens beteendemässiga lojalitet. De fyra formerna av lojalitet är: ingen lojalitet, falsk 

lojalitet, latent lojalitet och sann lojalitet. Dick och Basus (1994) studie berör användare av en 

produkt eller tjänst. Bandyopadhyay och Martell (2007) utvidgar Dick och Basus (1994) studie 

genom att föreslå även ett tredje beteendemönster, icke-användare (non-user). Dessa bör 

inkluderas med de andra två, engångsanvändare (single user) och flergångsanvändare (multiple 

user). De väljer att undersöka icke-användare då de har potential att bli kunder i framtiden. 

Kundlojalitet bör undersökas baserat på en balans mellan attitydsmässiga och beteendemässiga 

aspekter. En “sann” lojalitet kan vara ett gynnsamt upprepat köp (beteende) och en gynnsam 

inställning (attityd) till varumärket (Bandyopadhyay & Martell, 2007). Bandyopadhyay och 

Martells (2007) fann i sin studie mått för attitydmässig lojalitet vilket ger en insikt i de potentiella 

orsakerna till att en kund uppvisar beteendemässig lojalitet. Som exempel nämner de att en kunds 

beteende kan drivas av funktionella attribut, kvalitetsattribut eller helt enkelt av priset. Genom att 

mäta attitydmässig lojalitet menade de att det kan hjälpa företag att förstå varför och av vilka 

orsaker kunder köper varumärket samt vad som är styrkan och svagheten för varumärket.  

 

Attitydmässig lojalitet 

Att handla upprepade gånger eller fortsättningsvis från samma leverantör, innebär nödvändigtvis 

inte psykologiskt engagemang till företaget (Dick & Basu, 1994). Day (1969) menar att den attityd 

som kunden har till varumärket är psykologiska faktorer. Rundle-Thiele (2005) utförde en studie 

där det gavs en inblick i hur och varför konsumenter är lojala genom att identifiera flera 
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dimensioner av lojalitet. Med utgångspunkt från den attitydmässiga lojaliteten visade Rundle-

Thiele (2005) att konsumenter kan vara lojala på olika sätt genom en multidimensionell modell för 

lojalitet utifrån följande dimensioner: situationsmässig lojalitet, motstånd till konkurrerande 

erbjudanden, benägenhet att vara lojal, attitydmässig lojalitet och klagomålsbeteende.  
 

En attitydmässigt lojal kund har större engagemang i organisationer och styrs inte lika lätt av 

attraktiva jämförbara alternativ (Shankar et al., 2003). Kunderna indikerar inte bara en högre vilja 

att göra återköp, utan uppvisar även ett motstånd till konkurrenters övertalning genom reklam och 

erbjudanden eller negativa expertutlåtanden av produkter. De kunder som är attitydmässigt lojala 

är villiga att betala ett högre pris och rekommenderar gärna produkter eller tjänster till andra, så 

kallad word-of-mouth (Harris & Goode, 2004; Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). Ett 

attitydmässigt synsätt fokuserar på psykologiska processer med hänsyn till attityden för en specifik 

produkt eller tjänst exempelvis djupt engagemang, hög delaktighet samt positiv känsla och 

utvärdering (Han & Back, 2008).  
 

Beteendemässig lojalitet 

Kundens beteende kan påverkas av hur länge kundrelationen varat, hur ofta en kund köper 

(frekvens), kundens inköpsvolym, inköpsbredd (hur många varor en kund köper från samma 

varumärke) och hur stor andel av inköp som kunden gör hos ett företag i förhållande till totala 

antal inköp (Day, 1969). Enligt Han och Back (2008) innebär ett beteendemässigt synsätt en 

begränsning då en individs upprepade inköp eller inköpsvolym inte är grundat på engagemang för 

en specifik produkt eller tjänst. Denna dimension bortser från kunders beslutsprocess, vilket inte 

skiljer varumärkeslojalitet från enkelt upprepat återköpsbeteende (Dick & Basu, 1994; Pedersen & 

Nysveen, 2001).  
 

Det finns forskare som valt att undersöka endast beteendemässig lojalitet där fokus varit på att 

mäta de avsikter som låg till grund för att kunder genomförde återköp (Bodet, 2008). I motsats 

finns det forskare som valt att inte undersöka beteendemässig lojalitet eftersom kunder kan vara 

”falskt lojala”, vilket innebär att de stannar inom organisationen eller tjänsteleverantören fram tills 

han eller hon kan finna ett bättre alternativ på marknaden (Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). 

Den beteendemässiga dimensionen gör inte skillnad mellan sann och falsk lojalitet (Dick & Basu, 

1994; Shankar et al., 2003). En konsument kan konstant göra upprepade köp av en produkt eller 

service (beteendemässig lojalitet) men samtidigt inte vara attitydmässigt lojal. 
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2.1.2 Fyra faser av kundlojalitet 

Attitydmässig lojalitet kan delas in i tre kategorier: kognitiv (information och kunskap exempelvis 

tankar om varumärket), affektiv (känslor för varumärket) och konativ lojalitet (formen av 

beteendet och engagemang gentemot varumärket) (Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999). Oliver 

(1997, 1999) byggde vidare på tidigare forskning för kognitiv-affektiv-konativ lojalitet genom att 

lägga till en fjärde sekvens, aktionslojalitet vilket motsvarar den beteendemässiga lojaliteten hos en 

kund. Genom att inkludera aktionslojaliet kunde det vara möjligt att observera kundens beteende 

som exempelvis det faktiska köpbeteendet. Olivers (1999) fyrstegsmodell för lojalitet visade att 

olika aspekter av lojalitet inte uppstår samtidigt, utan efter varandra under en tidsperiod och att 

kunder upplever lojalitet i olika faser. Flera forskare har testat Olivers modell och funnit stöd för 

att de stegen av lojalitet följer den sekvens som Oliver föreslagit (Evanschitzky & Wunderlich, 

2006; Han & Hyun, 2012; Han, Kim & Kim, 2011; Harris & Goode, 2004; Sivadas & Baker-

Prewitt, 2000). Figur 1 illustrerar den sekvens med det fjärde steget aktionslojalitet som Oliver 

(1999) föreslagit motsvarar kundens beteende där de tidigare lojalitetsfaserna leder till en agerande 

handling.  

 
Figur 1. Egen modell med svenska begrepp utifrån Oliver (1999) 

 

Kognitiv lojalitet 

Kognitiv lojalitet är den första fasen av kundlojalitet som är baserad på konsumentens 

uppfattningar och tro på varumärket (Oliver 1997). Denna fas behandlar konsumentens tidigare 

information och kunskap om varumärket som bidrar till varför detta varumärke ska väljas framför 

konkurrenters. Om detta skede av lojalitet inte vidareutvecklas genom att företag bearbetar 

kunderna så upplever kunden enbart produktens funktionella aspekter och kvalitet (Oliver, 1999). 

Kognitiv lojalitet är den mest svaga formen av lojalitet eftersom den är inriktad på kostnader och 

fördelar med ett erbjudande och inte själva varumärket (Pedersen & Nysveen, 2001; Blut, 

Evanschitzky, Vogel & Ahlert, 2007).  

 

Vidare säger Oliver (1999) att information om varumärket och de upplevda fördelarna påverkar 

beslutsprocessen för köp. Enligt Blut et. al (2007) är kundlojalitet i detta skede bestämt utifrån 

Kognitiv	  
lojalitet	  

Affektiv	  
lojalitet	  

Konativ	  
lojalitet	   Aktionslojalitet	  
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information relaterad till erbjudandet, såsom pris och kvalitet. Han och Hyun (2012) undersöker 

Olivers (1999) fyra faser av lojalitet och för kognitiv lojalitet studeras upplevt värde, 

servicekvalitet och företagsimage. Dessa områden har även studerats inom kognitiv lojalitet av 

andra forskare (Evanschitzky & Wunderlich, 2006; Han & Back, 2008). Sivadas och Baker-Prewitt 

(2000) undersöker om de fyra faserna av lojalitet går att applicera på butikslojalitet. De utgår från 

att kundernas utvärdering av servicekvalitet är en bra indikator för kognitiv lojalitet. Om kunder 

har en hög nivå av upplevt värde och servicekvalitet ökar kundens positiva känslor vilket i sin tur 

minskar de negativa känslorna från tidigare upplevelser (Han, Kim & Kim, 2011).  
 

Eftersom återköpsbeteende inom denna lojalitet är logiskt baserade är de sårbara för övertygande 

erbjudanden hos konkurrenter (Evanschitzky & Wunderlich,2006). Vidare förklarar Pederson och 

Nysveen (2001) att anledningen till att det är en svag form av lojalitet är eftersom kunden nästan 

enbart utgår från information och erbjudanden, har konkurrenter ett bättre alternativ kommer de att 

välja konkurrenten då de inte har någon stark lojalitet till ett specifikt varumärke. Eftersom det är 

en svag lojalitet är det viktigt att utföra studier som inte endast utgår från kognitiv lojalitet, utan 

även de mer starka faserna av lojalitet behöver inkluderas (Pederson & Nyzveen, 2001).  

 

Affektiv lojalitet 

När en konsument utvecklat en viss attityd och skapat sig en inställning till varumärket leder detta 

till den andra fasen av lojalitet, affektiv lojalitet (Oliver, 1999). Den affektiva lojaliteten rör 

emotionella reaktioner och tillfredsställelse gentemot en viss produkt eller tjänst (Oliver, 

1997;1999). Kunden formar känslor för en produkt eller tjänst baserat på upplevd attraktion för 

erbjudandet, attribut eller prestanda inom den kognitiva lojaliteten. Kunden drivs till en början av 

tidigare upplevelser och attityder till varumärket eller butiken och mot slutet av detta steg drivs 

kunden av tillfredsställelse (Sivadas & Baker-Prewitt, 2000). Enligt Evanschitzky & Wunderlich 

(2006) är affektiv lojalitet starkare än kognitiv lojalitet av två anledningar. För det första har 

konsumenten använt en produkt under en längre tid och för det andra har konsumentens erfarenhet 

av att ha använt produkten lett till positiva attityder och ett känslomässigt engagemang för 

produkten.  

 

Den affektiva lojaliteten skapas när företaget påverkar konsumenterna och de upplever 

tillfredställelse. Oliver (1997) definierar tillfredsställelse som konsumentens uppfyllelsereaktion, 

till den grad som nivån av uppfyllelse är mer eller mindre behaglig. Han, Kim och Kim (2011) är 

tydliga med att emotionella reaktioner är viktigt för den affektiva lojaliteten och undersöker 
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betydelsen av både positiva och negativa känslor och upplevelser. Har en kund en positiv 

upplevelse och är tillfredsställd leder det till att kunden upplever ett starkt åtagande att bevara 

relationen. Däremot är kundtillfredsställelse inte detsamma som sann lojalitet hos kunder (Oliver, 

1999). Konsumenternas känslor är fortfarande sårbara för konkurrerande erbjudanden 

(Evanschitzky & Wunderlich, 2006).  

 

Konativ lojalitet 

En konsument som vid upprepade tillfällen upplever positiva egenskaper av varumärket har 

kommit till den tredje lojalitetsfasen, konativ lojalitet (Oliver, 1999; Han, Kim & Kim, 2011). 

Denna lojalitet innebär att kunden känner ett starkt åtagande att vilja köpa baserat på tidigare 

upplevelser med positiv effekt. Men det innebär inte att köpet faktiskt kommer att ske, det är 

endast en intention hos kunden. Konsumenten har då en avsikt eller strävan mot ett mål på ett visst 

sätt, genom att känna engagemang eller ha en avsikt att göra återköp eller göra återbesök (Oliver, 

1997).  
 

Sivadas och Baker-Prewitts (2000) studie visade att servicekvalitet (kognitiv lojalitet) och 

tillfredsställelse (affektiv lojalitet) bidrar till att vilja rekommendera en butik. De kunder som 

visade vilja att rekommendera en butik tenderade också att vara mer lojala till den butiken. Det 

finns en djup intention till att göra återköp (Sivadas & Baker-Prewitt, 2000). I detta skede kan även 

kunder tänka sig att rekommendera en produkt, tjänst eller butik till andra (Sivadas & Baker-

Prewitt, 2000). Om en kund haft upprepade negativa upplevelser som exempelvis leveransfel kan 

det leda till att konativ lojalitet minskar, vilket ökar kunders benägenhet att gå till konkurrenter 

(Evanschitzky & Wunderlich, 2006; Pedersen & Nysveen, 2001). Men även om en kund är 

kognitivt lojal, har kunden inte utvecklat viljan att undvika andra erbjudanden (Oliver, 1999). Han, 

Kim och Kim (2011) menar att om kunden upplever en hög nivå av engagemang leder det till att 

kunder blir aktionslojala.  

 

Aktionslojalitet 

Denna fas uppnås när kundens önskan och motivation till återköp sätts i agerande och handling 

(Oliver, 1999). De tre föregående stegen kan resultera i beredskap att köpa och i detta steg sker det 

faktiska köpet. Konsumenten har en vilja att söka efter favoriserade erbjudanden och 

konkurrenskraftiga erbjudanden betraktas inte längre som alternativ (Oliver, 1999). Oliver föreslår 

att den ultimata fasen av lojalitet existerar om kunden fortsätter att vara lojal även om kunden 

utsätts för möjligheter att byta företag eller leverantör. Enligt Evanschitzky och Wunderlich (2006)  



 11 

har aktionslojala kunder inte bara intentionen, utan även motivationen att göra återköp. Kunden är 

beredd att aktivt söka efter produkten även produkten blir svår att hitta. Sivadas och Baker-

Prewitts (2000) studie mäter aktionslojalitet som antalet besök i ett varuhus som gällde en specifik 

butik. Dock är det svårt att mäta aktionslojalitet eftersom det krävs studier under en längre tid 

(Evanschitzky & Wunderlich, 2006).  

 

2.2 Sociala nätverk 

Ett aktuellt och samlat begrepp för de flesta sociala medier är Web 2.0, vilket syftar till användares 

utbyte och skapande av information (Kaplan & Haenlein, 2010). Företag som marknadsför sig eller 

kommunicerar online via en webbplats, på en Facebooksida, LinkedIn, Twitter med fler, ingår i 

Web 2.0 (Gamboa & Gonçalves, 2014). Kaplan och Haenlein (2010, s. 61) definierar sociala 

medier som en grupp av internetbaserade applikationer som skapats från ideologiska och 

teknologiska grunder av Web 2.0. En annan definition av sociala medier är att det är en ny, men 

snabbt växande plattform för att bygga relationer med kunder och som formar positiv image av 

företaget sett från deras ögon (Erdoğmuş & Çiçek, 2012, s. 1358).  
 

Sociala nätverk är en del av sociala medier och forskningen inom området gör skillnad på dessa 

begrepp. Individer som använder sig av sociala medier gör det med syftet att delta i sociala nätverk 

där de kan skapa och dela sitt innehåll med andra och kommunicera med andra parter vilket i sin 

tur leder till att relationer skapas (Henning-Thurau et al. 2010). Boyd och Ellison (2007, s. 211) 

definierar sociala nätverk som en webbaserad service som tillåter individer att 1. Konstruera en 

offentlig eller halv-offentlig profil inom ett begränsat system, 2. formulera en lista över andra 

användare med vilka de har ett samband, och 3. visa och gå igenom listan över samband och de 

samband som görs av andra inom systemet. Ytterligare ett synsätt på sociala nätverk är att det är 

applikationer som tillåter användare att skapa personliga sidor som är tillgängliga för andra för 

utbyte av information (Gamboa och Gonçalves, 2014, s. 710).  

 

Sedan introduktionen av sociala nätverk har de attraherat miljontals användare och många av dem 

har integrerat dessa sidor i deras vardagliga liv (Boyd & Ellison, 2007). Det finns hundratals av 

sociala nätverk med varierande teknologi, som supportar ett brett intervall av intressen. Det som 

gör sociala nätverk unikt är inte att de tillåter individer att möta främlingar, utan snarare att de gör 

det möjligt för användare att forma och visa upp sitt sociala nätverk (Boyd & Ellison, 2007). Enligt 

Kaplan & Haenlein (2010) är sociala nätverk sidor där användarna får en möjlighet att ansluta sig 

genom att skapa personliga profiler med information, bjuda in andra till att få tillgång till dessa 
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profiler samt möjligheten att skicka mejl och snabbmeddelanden mellan varandra.  De personliga 

profilerna som användarna skapar kan innehålla information som till exempel, bilder, videor, 

ljudfiler och bloggar.  

 

Internet har gjort det möjligt att övervinna geografiska begränsningar och att bygga fan-

communities på sociala nätverk världen över (Jahn & Kunz, 2012). Sociala nätverk gör det möjligt 

för kunder att lättare ta en aktiv roll för att nå företag och individer var som helst och när som 

helst. Detta leder till att traditionella affärsmodeller och strategier blir hotade men bidrar även till 

att nya strategier kan skapas (Henning-Thurau et al., 2010). Enligt Jahn och Kunz (2012) räcker 

det inte att starta upp en Facebooksida som genererar datatrafik (som exempelvis sidvisningar) för 

att förbättra kundrelationer. Målet för ett företags strategi på en Facebooksida är att engagera, 

integrera och fördjupa användarna i en levande och aktiv sida. Företag måste leverera intressant, 

underhållande och innovativt innehåll till sina fans (Jahn & Kunz, 2012). För att ett socialt nätverk 

ska nå garanterad framgång krävs det att företag fokuserar på attityd och tillfredsställelse vilket har 

en direkt koppling till ett socialt nätverks lojalitet (Currás-Pérez, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas, 2013).  

 

2.2.1 Deltagande på sociala nätverk 

Enligt Henning-Thurau et al. (2010) använder sig personer av sociala medier för att delta i sociala 

nätverk där de kan skapa och dela innehåll med andra personer i sitt nätverk. Det innebär även en 

stor möjlighet att kommunicera med andra och att skapa relationer. Sociala nätverk gör det möjligt 

att upprätthålla kontakt med sina vänner, skapa nya kontakter, roa sig, uppnå en social status eller 

för att följa trender (Currás-Pérez et al., 2013). Genom antalet utökade sökmotorer via Internet och 

deltagande på sociala nätverk kan kunder få utökad information om företag och dess produkter 

(Kaplan & Haenlein, 2010). Kunder kan dessutom få information om företag som de inte själva har 

valt att offentliggöra eller dela med sig av då andra kunder kan sprida både negativa och positiva 

omdömen och företag kan inte kontrollera all information (Kaplan & Haenlein, 2010).  
 

Kaplan och Haenlein (2010) tar upp anledningar till varför varumärken väljer att synas på sociala 

nätverk och enligt dem så innehar varumärkessidor i sociala medier tre gemensamma egenskaper. 

För det första så möjliggör det social närvaro i form av akustisk, visuell och fysisk kontakt mellan 

de som kommunicerar. För det andra så är målet för all kommunikation att undvika osäkerhet och 

minska oklarhet. Vissa medier är mer effektiva än andra för att lösa dessa problem och 

varumärkessidor i sociala medier passar särskilt bra för detta ändamål då mycket information kan 
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överföras till många vid samma tidpunkt. För det tredje så är varumärkessidor i sociala medier 

starkt kopplade till självpresentation, vilket innebär att individer önskar kontrollera intrycket som 

andra personer formar av dem i alla typer av social interaktion. Självutlämnande är också en viktig 

del i utvecklandet av en relation, som ofta förekommer i sociala medier och speciellt på sociala 

nätverk som Facebook.  

 

Deltagare på sociala nätverk lever i en så kallad ”statussfär” vilket innebär att de är ständigt söker 

bekräftelse utifrån vad de gillar och inte gillar (Goncalves-Pereira, Fátima-Salguiero & Mateus, 

2014). Vidare säger Goncalves-Pereira, Fátima-Salguiero och Mateus (2014) att ungefär 70 % av 

användarna på Facebook deltar för att få information om nya produkter och varumärken. Vidare 

säger de att detta är en av anledningarna till varför varumärken blir alltmer synliga på Facebook då 

det är inte bara är användarna som gillar ett företags marknadsföring på Facebook utan även 

användarnas vänner. I praktiken blir användare fans av en Facebooksida genom att trycka på 

funktionen “gilla”, vilken indikerar till deras sociala nätverk att de gillar ett företag och denna 

preferens läggs sedan till på användarnas personliga profiler (Jahn & Kunz, 2012). Varje gång en 

användare gillar ett företags innehåll sprids denna information ut till övriga deltagare på Facebook 

(Goncalves-Pereira, Fátima-Salguiero & Mateus, 2014). 

 

2.3 Lojalitet på sociala nätverk 

Att generera lojala kunder online är både svårt och viktigare än i fysisk miljö (Harris & Goode, 

2004). Den nya stora utmaningen är att uppnå kundlojalitet genom sociala medier, framförallt 

genom Facebook. (Gamboa & Gonçalves, 2014). Via dynamisk interaktion med sina fans på 

Facebook, kan företag öka kundtillfredsställelse och stärka kundrelationer, vilka är viktigt för 

lojalitet (Gamboa & Gonçalves, 2014). En konsument som värderar social interaktion som en del 

av deras shoppingupplevelse kommer vara mer tillfredsställd med ett företag som tillåter dem att 

interagera med varandra genom sociala nätverk (Christodoulides och Michaelidou, 2010). De 

flesta av de företag som finns på sociala medier vill uppnå ett rykte, utveckla interaktionen med 

sina kunder, eller bara signalera en närvaro (Harvard Business Review Analytic Services, 2010). 

Många företag anser att sociala medier är viktiga för att skapa varumärkeskännedom, men de flesta 

använder inte dessa Web 2.0-applikationer för att uppnå kundlojalitet (Harvard Business Review 

Analytic Services, 2010). Att endast finnas på Internet är inte tillräckligt utan företag måste veta 

hur de ska använda Web 2.0 och sociala medier eftersom dessa verktyg ger konsumenter mer makt 

och inverkan över varumärket (Gamboa & Gonçalves, 2014).  
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Ruiz-Mafe, Martí-Parreño och Sanz-Blas (2014) har i sin studie identifierat de viktigaste 

drivkrafterna för lojalitet på en Facebook fan-page i skapandet av långsiktiga relationer med 

användarna. Fem begrepp undersöktes huruvida de påverkade lojalitet till fan-pages; upplevd 

användarvänlighet, upplevd användbarhet, attityd, förtroende och beroende. Studien visade att 

användarnas attityd var en nyckelfaktor för ökad lojalitet till fan-pages. Studien fann även en 

betydande positiv inverkan av upplevd användbarhet, attityd, förtroende och beroende av lojalitet 

till fan-pages. Genom faktorerna upplevd användbarhet och attityd visade sig även upplevd 

användarvänlighet ha ett indirekt inflytande på lojalitet till fan-pages.  
 

Gummerus et al. (2012) studerar kundengagemang och kundbeteende på Facebook. De säger att 

kunder, förutom möjligheten att bli mer tillfredsställda och lojala, även upplever relationsfördelar 

av att engagera sig med företaget på sociala nätverk. De presenterade tre typer av fördelar 

(underhållning, sociala och ekonomiska) som en kund kan uppleva genom att delta på en 

Facebooksida, i deras studie var det ett företag för onlinespel. Vidare undersöker de hur dessa 

typer av fördelar har en inverkan på kundens tillfredsställelse och lojalitet. Studiens resultat var att 

engagera sig på sociala nätverk har en positiv inverkan på lojalitet genom att kunden upplever 

underhållningsfördelar. Sociala och ekonomiska fördelar hade ingen inverkan alls på kundens 

lojalitet.  

 

Erdoğmuş och Çiçeks (2012) undersökte marknadsföring på sociala medier och vilken effekt det 

hade på varumärkeslojalitet hos kunder. Studien visade att kampanjer på sociala medier är den 

mest betydande faktorn till varumärkeslojalitet, följt av relevans för innehållet, popularitet för 

innehållet hos vänner, att synas på olika sociala medier och tillhandahålla applikationer. Kunders 

varumärkeslojalitet påverkas också positivt av de olika plattformar och applikationer som erbjuds 

av företaget på sociala medier, vilket kan visa på att konsumenter efterfrågar kreativitet, varians 

samt olikheter för att engagera med företaget på sociala medier. Relevans var den näst viktiga 

faktorn som påverkade varumärkeslojalitet, därför måste företag hålla sig uppdaterade om vad 

kunder är intresserade av, deras aktiviteter och nuvarande perspektiv i livet. Relevant och 

uppdaterat innehåll är en avgörande strategi för att hantera ett varumärke på sociala medier med 

framgång.  

 

Gamboa och Gonçalves (2014) identifierade värdefulla kommunikationsfaktorer på Facebook som 

företagare kan använda för att utveckla strategier och praktisera för att uppnå kundlojalitet. De 
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föreslår att företag bör arbeta mer med att använda sin Facebooksida som ett separat verktyg. Som 

exempel nämner de att om en kund framför missnöje eller kritik på sidan bör denna kritik besvaras 

direkt och kunden ska inte hänvisas till företagets kundtjänst. Detta kan öka kundens missnöje om 

kunden måste ta kontakt med företaget ytterligare en gång, men genom en annan 

kommunikationskanal (Gamboa & Gonçalves, 2014). Vidare säger de att innehållet på sidan är 

även av stor vikt, då ingen kund endast vill se reklam och information. Företag bör dela med sig av 

nyheter om branschen, underhållning eller ge förslag inför semestern. Företag måste identifiera sin 

målgrupp och intressen då målet med sociala nätverk är att ha fans som frivilligt delar innehållet. 

Gamboa och Gonçalves (2014) anser att detta är viktigt då kunder värderar de specifika åtgärder 

som riktar sig till kundens intressen, vilket i sin tur kommer att öka kundens tillfredsställelse, 

förtroende och engagemang till företaget.  

 

Currás-Pérez, Ruiz-Mafé och Sanz-Blas (2013) påpekar vikten av attityd och tillfredsställelse då 

det enligt dem har ett direkt inflytande på lojaliteten av ett socialt nätverk. Vidare anser de att detta 

är viktigt för att ett socialt nätverk ska nå framgång. Om användaren har en positiv inställning till 

det sociala nätverket uppnås kundtillfredsställelse vilket i sin tur leder till att lojalitet bildas. Det 

finns inga ekonomiska risker för användare av sociala nätverk. Användares attityd till att delta 

påverkas inte, vilket även kompenseras av fördelarna i form av tillfredsställelsen de får ut av att 

delta (Currás-Pérez, Ruiz-Mafé och Sanz-Blas, 2013). Ett socialt nätverk kommer inte bli 

accepterat av individer om det inte upplevs som roligt och underhållande. Ett bra utformat socialt 

nätverk ska vara levande och aktivt, ha tidsbegränsade erbjudanden, uppmuntra 

tävlingsdeltagande, publicera innehåll som kan kopplas till företaget och även ha anpassat innehåll 

vilket leder till ökad användning hos deltagarna (Currás-Pérez, Ruiz-Mafé & Sanz-Blas, 2013). Ett 

samband mellan tillfredställelse och lojalitet har funnits där dessa kompletterar varandra och att 

denna relation stärks ytterligare online (Shankar, Smith & Rangaswamy, 2003). 
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3.	  Metod	  	  

3.1 Forskningsdesign och datainsamling 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur ett företags kommunikation på Facebook 

påverkar mottagarens kognitiva, affektiva och konativa lojalitet till företaget. För att få en 

förståelse för detta har vi genomfört två netnografiska analyser i kombination med elva stycken 

semi-strukturerade intervjuer. Vid de netnografiska analyserna studeras avsändarnas (företagens) 

kommunikation och för de semi-strukturerade intervjuerna är det mottagarnas syn på företagens 

Facebooksidor. Med hjälp av de semi-strukturerade intervjuerna kan vi få förståelse för kundernas 

syn av företagen på Facebook. Vi har studerat två fall med olika företag för att få en bättre 

förståelse för den kontext vi undersöker än om vi enbart studerat ett enda företag. För det ena fallet 

Lindex har vi genomför fem intervjuer och för Nelly.com har vi genomfört sex intervjuer. Att 

studera två fall gör det möjligt för oss att jämföra de dessa och ställa dem mot varandra för att se 

om det finns mönster som är unikt eller gemensamt (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell 

(2013) beskriver en flerfallsstudie som ett etnografiskt intensivstadium alternativt med hjälp av 

kvalitativa intervjuer. Vi har valt att kombinera en netnografisk analys med kvalitativa intervjuer.  

 

Vi vill skapa oss en förståelse och tolka lojalitet hos kunder som följer företag på Facebook, därav 

valet av en kvalitativ metod. Vid exempelvis kvantitativa enkäter finns det risk att vi tappar den 

djupare förståelsen för insamlad empiri då det inte ger respondenter möjlighet att utveckla varför 

de svarar som de gör. Då vår studie går ut på att tolka detta har vi som författare ett hermeneutiskt 

synsätt. En viktig idé som ligger till grund för hermeneutik är att forskaren vid sin analys av texten 

ska få fram textens mening utifrån det synsätt som författaren eller upphovsmannen haft (Bryman 

& Bell, 2013). Det gäller för oss att förstå hur respondenterna menar vid sina svar. Hermeneutiskt 

synsätt handlar just om förståelse om hur något kan uppnås hos en grupp personer. Detta synsätt är 

en kvalitativ metod eftersom författare och forskare söker förståelse och tolkning för att förklara 

den insamlade empirin på en djupare nivå (Bryman & Bell, 2013).  

3.1.1 Netnografisk analys 

Till en början genomförde vi tre netnografiska analyser som vi avsett att kombinera med semi-

strukturerade intervjuer. När vi senare skulle genomföra intervjuerna fick vi endast svar från en 

respondent hos det tredje företaget vilket ledde till att vi valde att utesluta det företaget.  
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De netnografiska analyserna genomfördes för att skapa oss förståelse för olika beteendemönster 

och sociala mönster på Internet, i våra fall den kommunikation som företag förmedlar till sina 

följare och kunder på Facebook (Ahrne & Svensson, 2011). Kozinet (2002) myntade uttrycket 

“netnografi”, vilket beskrivs som en marknadsundersökningsmetod där kommunikation via dator 

studeras. Netnografi är en etnografisk ansats för att studera beteende och attityder online. Enligt 

Kozinets (2002) möjliggör netnografi att vi som observatörer är anonyma vilket är en fördel då vi 

inte riskerar att påverka innehållet. Detta bidrar även till studiens trovärdighet. Det finns möjlighet 

för forskare att bli en del av det sociala samspel som ska studeras och att skapa en användarprofil 

för studien (Ahrne & Svensson, 2011). Detta är något vi inte kommer att tillämpa, då vi endast 

kommer att använda denna metod för att analysera hur företag och kunder interagerar på 

Facebooksidan utan risk att vi påverka empirin.  

 

När vi studerade företagens kommunikation på sina Facebooksidor ville vi framförallt veta vad för 

typ av inlägg som företagen publicerade och delade med sig av till de användare som följde 

företaget. En anledning till att vi gjorde dessa analyser var för att se om kommunikationen på 

företagens Facebooksidor hade någon inverkan på kundernas lojalitet till företagen. Efter att ha 

översiktligt granskat åtta stycken företag inom klädbranschen på Facebook valde vi ut två företag 

som vi upplevde arbetade med sina Facebooksidor på olika sätt. Lindex var det enda av företagen 

som delade med sig av inlägg om välgörenhet och publicerade dessutom mycket fler inlägg än 

Nelly.com. Nelly.com upplevde vi hade mer inspirationsbilder än Lindex. Samtidigt var det endast 

Nelly.com som publicerade rabattkoder på Facebooksidan. Lindex informerade endast om att det 

var en allmän rabatt på onlinebutiken, men rabatten var inget unikt för de som följde företaget på 

Facebook.  

 

Vi analyserade alla företagens publicerade inlägg sedan ett år tillbaka. Totalt sett granskade vi 312 

inlägg som publicerats under perioden 1 maj 2014 till och med 30 april 2015 (Lindex 189 stycken 

och Nelly.com 123 stycken).  

 

Vid studier som baseras på webbinformation behöver forskare vara medvetna om att analyser 

kanske grundar sig på webbplatser som inte kommer finnas kvar i framtiden, detta gäller även 

Facebook-sidor (Bryman & Bell, 2013). Innehållet uppdateras ständigt, som i detta fall tillkommer 

det konstant nya publicerade inlägg hos företagen. De inlägg som vi har analyserat nu är troligtvis 

annorlunda idag jämfört med i framtiden, vilket kan leda till helt andra resultat om en liknande 
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studie skulle utföras igen. Detta är endast en nutidsanalys och vi kommer inte att analysera hur det 

kan tänka sig att förändras i framtiden. 

3.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer för att få fram hur kunder ser på 

företagens Facebooksidor och om det på något sätt bidrar till att kunderna blir lojala. Frågorna som 

ställdes under intervjuerna var kopplade till teoretiska begrepp som återfanns för de olika typerna 

av lojalitet. Intervjuerna ägde rum under en tidsperiod mellan 23 april och 27 april och varje 

enskild intervju tog cirka en halvtimme från när samtalet påbörjade tills att vi talat färdigt med 

respondenten. 

 

Vi använde oss av ett manus med teoretiska teman som skulle beröras för frågorna och en fördel är 

att respondenterna fritt kunde besvara frågorna, vilket blir flexibelt (Bryman & Bell, 2013). Det är 

viktigt hur respondenterna uppfattar och förstår frågorna samt vad respondenterna upplever är 

viktigt vid en förklaring av en händelse. På så sätt kan vi även be respondenterna att utveckla sina 

svar om det är någon fråga de anser är extra viktigt för dem. Då vi är två personer som kommer att 

utföra intervjuer har vi utformat en intervjuguide (se bilaga 1) som möjliggör att vi båda 

presenterar intervjun samt tar upp frågorna i samma ordning (Bryman & Bell, 2013).  

 

Telefonintervjuer  

Då vi arbetat under en begränsad tidsperiod har vi valt att använda oss av telefonintervjuer. 

Majoriteten av respondenterna befann sig inte i samma stad som oss, vilket också bidrog till att 

telefonintervjuer gjorde det möjligt att genomföra intervjuerna. Telefonintervju är ett bra 

tillvägagångssätt då de inte ser oss under intervjuerna och undviker då att påverkas av oss i sina 

svar. Dock finns det en risk att tappa en djupare förståelse i respondenternas svar som kan uppvisas 

genom tonläge och kroppsspråk i en fråga de anser är särskilt viktig (Bryman & Bell, 2013).  

 

Transkribering 

Vår studie består av kvalitativa intervjuer vilket enligt Bryman och Bell (2013) oftast tillämpas 

med inspelning och transkribering, ett tillvägagångssätt som lägger fokus på språket. Detta 

tillvägagångssätt hjälper oss att minnas våra respondenters svar och vidare kan vi även kontrollera 

och upprepa svaren. Vi anser att det är lätt att tappa fokus på respondenternas svar vid 
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telefonintervjuer då vi inte ser respondenten i fråga. Därav använde vi oss av transkribering för att 

lättare kunna återkoppla till deras inspelade svar för vidare analys.   

 

3.2 Urval 
Vi intervjuade fem kunder som följde Lindex Facebooksida och sex kunder som följde Nelly.com 

på Facebook. Vi gick själva in på företagens Facebooksidor där vi kunde se vilka i vår 

bekantskapskrets som följde företagen. På så sätt kom vi i kontakt med både vänner och bekanta 

för att tillfråga dem om de ville delta i en intervju med oss eftersom att de följde företaget. I 

etnografiska studier, i detta fall en netnografisk studie, är det svårt att grunda studien på 

sannolikhetsurval och det kan även vara svårt eller ibland omöjligt att kartlägga den population 

utifrån vilken det görs ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2013). Inom etnografi ör det viktigt 

för oss att säkerställa att vi får tag i de olika typer av individer som är relevanta för vår aktuella 

frågeställning (Bryman & Bell, 2013). Vår studie har ett målstyrt urval vilket är vanligt vid 

kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2013). Målstyrt urval är en form av icke-

sannolikhetsurval där vårt syfte med urvalet är att välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt 

så att de som väljs ut är relevanta för studien (Bryman & Bell, 2013). Genom att det är ett icke-

sannolikhetsurval så är det inte möjligt att utifrån ett målstyrt urval generalisera till en population. 

Vårt målstyrda urval har varit personer som följer de aktuella företagen på Facebook då det är av 

största relevans för studien att tillfråga personer som är följare.  

 

 Lindex Nelly.com 

Antal respondenter 5 6 

Ålder 23-29 år 21-26 år 

Sysselsättning Jobbar - Studerar 1 - 4 5 - 1 

Tabell 1. Urval för Lindex och Nelly.com (egen) 

 

3.3 Operationalisering 
Vi har operationaliserat begrepp som återfunnits i teorin för att kunna undersöka dem empiriskt 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Kundlojalitet är ett begrepp som inte är direkt mätbart för 

en undersökning, därför gör vi en operationalisering för att definiera och bestämma hur vi ska gå 

till väga för att undersöka detta (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Gällande frågor som berör de tre 

formerna av kundlojalitet har en indelning gjorts utifrån teoretiska begrepp.  
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Vi började med inledande frågor om respondenterna samt om deras användande av Facebook. Vi 

ville även veta om de varit eller är kunder hos det aktuella företaget. Vidare ställdes frågor om 

varför de följer företagen och hur pass ofta de uppmärksammar företaget på Facebook. Dessa 

inledande frågor ställdes för att kunna ha mer information om respondenterna inför vår analys. Vi 

har inte som syfte att jämföra exempelvis ålder och sysselsättning, men om analysen skulle visa ett 

tydligt mönster kan denna information vara användbar. De frågor vi ställde blandades så att det 

inte förekom flera frågor efter varandra som berör samma sorts lojalitet. Detta för att minska 

kännedom hos respondenterna att frågorna kunde vara uppdelade. Även för att respondenterna inte 

skulle uppleva att de under exempelvis affektiv lojalitet besvarade flera liknande frågor då alla 

frågorna berör känslor.  

 
Teori Referens Fråga Syftet med frågan 

Inledande frågor 

Ålder? 

Sysselsättning? 

Hur ofta använder du Facebook? 

Har du någon gång handlat från X:s? 

Varför följer du X:s på Facebook? 

Hur ofta uppmärksammar du X:s inlägg på Facebook?  

Få information om 

respondenterna, deras vanor 

på Facebook, om de är 

kunder hos företaget de 

följer samt om de aktivt eller 

passivt följer företaget.  

Kognitiv lojalitet 

Information 

Blut et al. (2007) 

Beskriv vad du tycker om den 

information som X:s delar med sig av 

på Facebook?  

Hur kunden ser på den 

information som företaget 

delger 

Upplevt värde Han & Hyun (2012), 

Evanschitzky & 

Wunderlich (2006), 

Han & Back (2008) 

Beskriv på vilket sätt du får ett värde 

genom att följa X:s på Facebook? Är 

värdet viktigt för dig?   

Kundens upplevda värde 

som kund får av att följa 

företaget på Facebook 

Servicekvalitet Han & Hyun (2012), 

Evanschitzky & 

Wunderlich (2006), 

Han & Back (2008), 

Sivadas & Baker-

Pewitt (2000) 

Redogör för de åsikter du har om 

servicekvalitén på X:s Facebooksida? 

Om du inte har några, varför inte? 

Kundens syn på den service 

som erbjuds genom 

företagets Facebooksida 

Företagsimage Han & Hyun (2012), 

Evanschitzky & 

Wunderlich (2006), 

Han & Back (2008) 

Redogör för den företagsimage du 

har av X:s. Bidrar Facebooksidan på 

något sätt till den image du har?  

Kundens uppfattning om 

företaget 
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Konkurrerande 

erbjudanden 
Pederson och 

Nysveen (2001) 

 

Om du följer flera företag på 

Facebook, bidrar det till att du 

överväger att handla från andra 

företag istället för X:s? 

Kundens benägenhet att 

välja konkurrerande 

erbjudanden 

  Affektiv lojalitet 

Tillfredsställelse 
Oliver (1999) 

Sivadas & Baker-

Prewitt, 2000 

 

Upplever du att din tillfredsställelse 

med X:s som företag och dess 

produkter påverkas av att du följer 

X:s på Facebook?  

På vilket sätt påverkas det? 

Om Facebooksidan kan 

bidra till 

kundtillfredsställelse 

Känslomässigt 

engagemang Evanschitzky & 

Wunderlich (2006) 

Upplever du att X:s Facebooksida 

försöker att känslomässigt engagera 

dig som kund genom exempelvis 

välgörenhet? 

Om kunden upplever att 

företaget försöker engagera 

kunden känslomässigt 

Positiva känslor 

och upplevelser Han, Kim & Kim 

(2011) 

På vilka sätt har du upplevt positiva 

känslor och/eller positiva upplevelser 

av att följa X:s på Facebook?  

Om kunden har haft positiva 

känslor och upplevelser på 

Facebooksidan 

 

Negativa känslor 

och upplevelser Han, Kim & Kim 

(2011) 

På vilka sätt har du upplevt negativa 

känslor och/eller negativa upplevelser 

av att följa X:s på Facebook?  

Om kunden har haft negativa 

känslor och upplevelser på 

Facebooksidan 

 

Konativ lojalitet 

Tidigare 

upplevelser 
Han, Kim & Kim 

(2011), Evanschitzky 

& Wunderlich, 2006 

 

Upplever du att tidigare positiva eller 

negativa upplevelser på X:s 

Facebooksida spelar någon roll för 

om du skulle göra ett återköp hos 

X:s? 

Om tidigare positiva eller 

negativa upplevelser spelar 

roll 

Engagemang 

Oliver (1997), Han, 

Kim & Kim (2011) 

Försöker X:s att engagera dig som 

kund på sin Facebooksida genom 

exempelvis få dig att kommentera, 

gillar, delta i tävlingar m.m.? Vad 

skulle X:s kunna göra för att 

engagerar dig på deras Facebooksida? 

Om kunden känner sig 

engagerad i företaget 

Rekommendera 

Sivadas & Baker-

Pewitt (2000) 

Bidrar X:s Facebooksida till att du 

vill rekommendera företaget och dess 

produkter vidare? Varför/varför inte?  

Om du har rekommenderat hur har du 

gått tillväga (t.ex berättat om det, 

Kundens vilja och 

benägenhet att 

rekommendera eller om 

kunden redan har 

rekommenderat 
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Tabell 2. Operationalisering av begrepp (egen) 

 

3.4 Analysmetod 

Vår studie har en deduktiv analysmetod då vi utgår från existerande vetenskaplig litteratur när vi 

återkopplat för utfallen av empirin (Bryman & Bell, 2013). Vår analys av data kommer att göras i 

tre delar. Först genomför vi en netnografisk analys (som tidigare beskrivits). Efter detta utför vi 

våra semistrukturerade intervjuer med personer som följer företagen. Slutligen jämför vi 

företagens budskap från netnografin mot utfallet av vad respondenterna berättar i intervjuerna. På 

detta sätt kommer vår analys att struktureras och under varje del kommer vi att koppla tillbaka till 

teorier som presenterats.  
 

För att analysera vårt empiriska material har vi en gjort en tematisk analys. Vi har teoretiska teman 

vilka är de teman som vi bestämt i förväg och ställt frågor utifrån i våra semi-strukturerade 

intervjuer. Dessa teman motsvarar teorier för de olika typerna av kundlojalitet. I tabell 3 nedan 

presenteras en sammanställning över våra teoretiska teman.  

 

Kognitiv lojalitet Affektiv lojalitet Konativ lojalitet 

Information 
Upplevt värde 
Servicekvalitét 
Företagsimage 
 

Konkurrerande erbjudanden 
Tillfredsställelse 
Känslomässigt engagemang 
Positiva känslor och upplevelser 
Negativa känslor och upplevelser 

Tidigare upplevelser 
Engagemang 
Rekommendera 
Intention till återköp 
 

Tabell 3. Teoretiska teman inom kognitiv, affektiv och konativ lojalitet (egen) 

 

Under analysprocessens gång fann vi ytterligare empiriska teman i respondenters svar, vilka var 

återkommande nyckelord hos respondenterna. Vi fann tre nya empiriska teman vilka var 

ekonomiska fördelar, reklam och marknadsföring samt inspiration. Som ekonomiska fördelar har 

vi räknat in allt som respondenterna berättat ger dem ekonomiska fördelar såsom erbjudanden, 

kampanjer och rabattkoder. Reklam och marknadsföring berör både positiva och negativa åsikter 

hos respondenterna om innehållet på företagens Facebooksidor. Det tredje temat vi fann är 

delat inlägget, taggning av namn). 

Intention till 

återköp Sivadas & Baker-

Pewitt (2000), Han & 

Hyun (2012) 

Utifrån det som X:s delar med sig av 

på sin Facebooksida, får det dig att 

vilja göra återköp hos dem?  

Om kunden har den 

attitydmässiga inställningen 

att göra återköp även om det 

inte innebär att köpet 

faktiskt sker 
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inspiration som uppvisats i respondenternas svar genom att de vill ta del av nya kollektioner, bilder 

och filmer samt produkter de tycker om.  

 

Empiriska teman: 

• Ekonomiska fördelar 

• Inspiration 

• Reklam och marknadsföring 

 

Vidare kommer våra teoretiska teman samt de empiriska teman vi funnit att diskuteras i analysen 

för att kunna presentera studiens bidrag.  

 

3.5 Kvalitetsmått 
Inom företagsekonomisk forskning finns det tre viktiga kriterier: reliabilitet, validitet och 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2013). Men begreppen reliabilitet och validitet är enligt vissa 

forskare svåra att tillämpa i kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

skriver om Guba och Lincoln (1985) som föreslagit att kvalitativa studier behöver bedömas och 

värderas utifrån alternativa kriterier. Guba och Lincoln (1994) föreslår två övergripande kriterier 

vid bedömning av kvalitativa undersökningar: trovärdighet och äkthet. Vidare delar de upp 

trovärdighet i fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Vid 

bedömning av kvalitén på vår studie väljer vi att utgå från de kriterier som Guba och Lincoln 

(1994) anser är passande för kvalitativa studier.  

 

Tillförlitlighet är hur troliga eller sannolika våra resultat är, om det kan säkerställas att forskningen 

utförts i enlighet med regler som finns samt att resultaten rapporteras till de personer som är en del 

av undersökningen och vidare för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat deras svar riktigt 

(Bryman & Bell, 2013). Att personerna bekräftar resultaten kallas för respondentvalidering eller 

deltagarvalidering. För att våra resultat skulle bli tillförlitliga så skickade vi ut det transkriberade 

materialet till respektive respondent för validering. På så sätt fick respondenterna möjlighet att 

godkänna sina svar eller komplettera något svar i efterhand.  

Överförbarhet är om de resultat vi funnit kan tillämpas i andra kontexter eller samma kontext kan 

undersökas vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2013). Kundlojalitet är ett ämne som alltid 

kommer att existera och är inte endast något tillfälligt. Men däremot är den kontext vi undersöker, 

sociala nätverk, något som kanske inte kommer att finnas kvar i framtiden. Innehållet på sociala 
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nätverk uppdateras flera gånger dagligen och företag kan välja att fokusera mer eller mindre på 

sociala nätverk i framtiden, vilket gör att en undersökning om ett år skulle kunna ge andra resultat. 

Vi tror därför inte att denna studie om kundlojalitet på sociala nätverk kommer att kunna ge 

likadant resultat vid senare tidpunkt. Däremot har vi endast respondenter inom en åldersfördelning 

mellan 20-29 år. Skulle en studie göras hos Facebookanvändare exempelvis över 50 år kan 

däremot resultatet skilja sig. Studier i andra branscher än klädbranschen är något vi också tror kan 

visa andra resultat.  

Pålitlighet är om det är möjligt att få likartade resultat även vid ett annat undersökningstillfälle 

(Bryman & Bell, 2013). Pålitligheten i en studie kännetecknas av att det redovisas en fullständig 

och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen – problemformulering, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut angående analys av data och så 

vidare (Bryman & Bell, 2013). Vi har noggrant redogjort i denna studie hur vi har gått tillväga 

vilket ökar pålitligheten i arbetet. Men som tidigare nämnt är sociala medier en föränderlig kontext 

vilket kan leda till helt andra resultat vid ett annat undersökningstillfälle.  

Konfirmering är om forskaren haft kontroll över sina värderingar så att de inte påverkat 

undersökningen på något avgörande eller skevt sätt (Bryman & Bell, 2013). Det ska vara 

uppenbart att forskaren inte medvetet låtit sina personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning 

påverka utförandet av och slutsatserna från en undersökning (Bryman & Bell, 2013). Genom en 

operationalisering har vi försökt att ställa neutrala frågor under en telefonintervju. Respondenterna 

kunde inte se oss under intervjun och kunde då inte påverkas av vårt kroppsspråk.  

 

Inom äkthet finns det ett flertal kriterier att ta hänsyn till: ontologisk autenticitet, pedagogiskt 

autenticitet och katalytisk autenticitet. Gällande den ontologiska autenticiteten tror vi att denna 

studie hjälpt de personer som undersökts att reflektera över sin sociala situation och varför de 

följer företag på Facebook (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Många av de tillfrågade hade aldrig 

funderat över varför de följde ett specifikt företag, utan det var något som de endast tryckt ”gilla” 

på för en tid sedan och efter detta har de fortsatt följa företaget. Genom att vi intervjuat flera 

personer och alla fått ta del av studiens resultat upplever vi att detta genom pedagogisk autenticitet 

bidragit till att deltagarna fått en bättre bild av hur andra upplever företags närvaro på Facebook 

(Bryman & Bell, 2013, s. 405). Genom att vi redovisat hur företag hanterar kundtjänst på sina 

Facebook-sidor anser vi att de som medverkat i undersökningen kan förbättra sin situation, vilket 

går under katalytisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 405). Detta är eftersom vi funnit att de 

två företagen arbetar på olika sätt, varav ett av dem besvarar alla frågor på Facebook. De som 

medverkat i undersökning för just detta företag kan då förbättra sin situation den dagen de behöver 
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kontakta företaget, då de vet att frågan kan ställas på Facebook och de behöver inte leta upp andra 

kontaktuppgifter till företaget.  

 

3.6 Forskningsfrågor 

• Hur kommunicerar företag med kunder på sociala nätverk? 

Denna fråga kommer att besvaras genom en netnografisk analys av två klädföretag på Facebook 
 

• Hur upplever kunder kognitiv, affektiv och konativ lojalitet till företag de följer på 

Facebook?  

Denna fråga kommer att besvaras genom semi-strukturerade intervjuer med konsumenter som 

följer de två klädföretagen på Facebook 
 

• Skiljer sig kundlojaliteten beroende på vilken typ av inlägg som klädföretagen publicerar 

på sina Facebooksidor? 

Denna fråga kommer att besvaras genom att analysera svar från intervjuerna i förhållande till 

vilken typ av kommunikation klädföretagen har på Facebook för att finna eventuella mönster. 
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4.	  Empiri	  

De två företag vi studerade på Facebook var Lindex och Nelly.com. Totalt granskade vi 312 inlägg 

varav 189 stycken från Lindex och 123 stycken från Nelly.com. Inläggen vi granskat är 

publicerade under ett års tid, 1 maj 2014 till och med 30 april 2015.  

 

För att senare kunna genomföra vår analys har vi delat upp de publicerade inläggen som kognitiva, 

affektiva och konativa beroende på vad dessa inlägg har handlat om. Uppdelningen är inte 

vedertaget utan det är utifrån hur vi själva ansett att de stämmer in under respektive kategori (se 

bilaga 2 för bildexempel). På så sätt kan de granskade inläggen lättare kopplas till de intervjufrågor 

som ställts utifrån faktorer för kognitiv, affektiv och konativ lojalitet.  

 
Kognitiva Affektiva Konativa 

Information om nya butiker, 

klädmärken, evenemang  

Inspirerande bilder/filmer på 

produkter, välgörenhet, samarbete 

med designers 

Tävlingar, information om 

erbjudanden/realisation/kampanjer 

 

Tabell 4. Uppdelning av kognitiva, affektiva och konativa inlägg (egen) 

 

Som kognitiva inlägg har vi valt att kategorisera alla inlägg som berör någon slags information om 

företaget då information är en kognitiv faktor. Den typ av information vi funnit gäller nyöppnade 

butiker, nya klädmärken i sortimentet (hos Nelly.com) eller evenemang där kunder kan delta.  

 

Affektiva inlägg är de som syftar till att skapa en känsla hos kunder. Inspirerande inlägg är bilder 

eller filmer på butikens produkter. Vi anser att inspirerande inlägg leder till att kunder får en 

positiv attityd till företagets produkter och kollektioner genom bilder. Under affektiva inlägg har vi 

även valt att kategorisera samarbete med kända personer då vi tror att det skapar en känsla att 

företaget utmärker sig genom eftertraktade samarbeten och kollektioner. Inlägg om välgörenhet 

anser vi är affektiva då kunden kan få en känsla av att företaget arbetar för någonting bra som 

exempelvis att en del av intäkterna går till välgörenhetsprojekt. Vi fann att det endast var Lindex 

som publicerade inlägg om välgörenhet. 

 

De inlägg som kategoriserats som konativa inlägg är där företaget försöker engagera kunder eller 

få dem att vilja göra återköp. De inlägg där företagen publicerat om tävlingar har vi kunnat se att 

det är många kunder som deltar, vilket tyder på engagemang hos kunderna. Engagemang är en 

konativ faktor, varför vi valt att kategorisera tävlingar som konativa inlägg. Vi har även valt att 
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kategorisera en viss typ av information som konativt istället för kognitivt. Detta är inlägg med 

information om erbjudanden, realisation och kampanjer. Anledningen till att denna information är 

konativ är för att de kan bidra till att kunder får en intention att göra återköp. Men det faktiska 

köpet kanske inte sker om kunden inte finner en produkt att köpa. 

 

4.1 Lindex 

4.1.1 Kommunikation på Lindex Facebooksida 

Lindex grundades 1954 i Sverige och har idag cirka 500 butiker på 16 marknader, även i länder 

utanför Europa. Företagets försäljning via online-shop är öppen dygnet runt för 28 länder. I fysiska 

butiker erbjuds endast kläder för kvinnor och barn, medan butiken online även erbjuder kläder för 

män (Lindex, u.å.). Lindex har 178 280 personer som följer dem på Facebook (den 26/4-2015). För 

Lindex granskade vi 189 publicerade inlägg sedan ett år tillbaka. Lindex beskriver på sin 

Facebooksida att den ska bidra med tankar och tips om mode. De uppmuntrar Facebookanvändare 

att ansluta sig till dem för mer diskussioner om mode och för att ta del av erbjudanden. Deras 

motto med Facebooksidan är att användarna ska bli inspirerade.  

 

 
Diagram 1. Antalet kognitiva, affektiva och konativa inlägg månadsvis under ett års tid för Lindex (egen) 

 

I stapeldiagrammet ovan visas antalet publicerade inlägg per månad fördelat efter vilken typ av 

inlägg det rör. Vi kan se en tydlig ökning av antal inlägg som är publicerade från och med maj 
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2014 till april 2015. Lindex kognitiva inlägg under detta år har bestått av information om 

nyöppnade butiker samt information om evenemang som ägt rum i både Sverige och andra länder. 

Lindex firade även sitt 60 års jubileum vilket ledde till ett flertal inlägg med information gällande 

jubileet. Majoriteten av Lindex publicerade inlägg under året har bestått av affektiva inlägg. Detta 

kan bero på att Lindex under detta år samarbetat med ett flertal kända personer. I samband med 

Lindex 60-års jubileum hade de ett samarbete med en känd kläddesigner och även ett stort 

samarbete med tillhörande koncept bestående av ett flertal fotomodeller som benämndes ”Super 

Role Models”. Lindex har även publicerat fyra inlägg som berör välgörenhet. Ett flertal av deras 

publicerade inlägg som berör inspiration har varit inspirerande bilder till största del för kvinnor 

och barn men även för män. De konativa inläggen som Lindex publicerat har till mestadels handlat 

om information om erbjudanden som kan utnyttjas på webbsidan eller i deras fysiska butiker. 

Lindex har endast publicerat två inlägg angående tävlingar. Dessa tävlingar har varit tävlingar på 

Instagram där användarna uppmuntrats till att lägga upp bilder på sina klädval. 

 

4.1.2 Lojalitet för Lindex 

Respondenterna för Lindex var i åldrarna mellan 23 och 29 år, där alla respondenter studerade 

utom L4 som jobbar. Nästan alla respondenter var inloggade dagligen, även flera gånger om 

dagen, utom respondenterna L1 och L4 som endast var inloggade någon gång i veckan. Samtliga 

respondenter har handlat hos Lindex och är därmed kunder vilket är relevant för att kunna studera 

dem. Respondenterna L2, L3, L4 och L5 följder Lindex för att de gillar dem och inte vill gå miste 

om erbjudanden och kampanjer. Respondent L1 följde dem på grund av att denne har jobbat hos 

Lindex tidigare. Respondenterna L1, L2 och L3 brukar lägga märke till Lindex inlägg på 

Facebooksidan, även om L3 inte gav inläggen någon större uppmärksamhet. (Där skiljde sig 

respondenterna L4 och L5 då de båda aldrig uppmärksammar publicerade inlägg.) 

 
Inledande frågor L1 L2 L3 L4 L5 

1. Ålder? 
2. Sysselsättning? 
3. Hur ofta är du 
inloggad? 
4. Har du handlat 
från Lindex? 
5. Varför följer du 
Lindex? 
6. Hur ofta 
uppmärksammar du 

25 år. 
Studerar. 
Någon gång i 
veckan. 
Ja många gånger. 
Följer för att jag 
har jobbat där. 
När jag är 
inloggad på 
Facebook och jag 

25 år. 
Studerar. 
Varje dag. 
Jag handlar ofta. 
Vill hålla mig 
uppdaterad om 
senaste 
kollektioner och 
erbjudanden. 
Nästan varje dag. 

21 år.  
Studerar. 
Inloggad 
dagligen.  
Har handlat från 
butik men inte 
hemsidan.  
För att jag gillar 
deras kläder och 
köper från dem.  

29 år. 
Jobbar. 
Kanske varannan 
dag.  
Ja. 
Gillar Lindex. 
Uppmärksammar 
aldrig inlägg.  

23 år.  
Student. 
Är inloggad 
hela tiden via 
mobilen men 
kollar inte hela 
tiden.  
Ja.  
För att inte 
missa bra 
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Lindex inlägg? ser dem. 
 

Ibland men 
bläddrar oftast 
förbi inläggen. 

erbjudanden och 
kampanjer.  
Tror aldrig jag 
sett ett inlägg.  

Tabell 5. Sammanfattning av Lindex respondenters svar på inledande frågor (egen) 

 

Kognitiv lojalitet 

Respondenterna hade skilda åsikter gällande den information som Lindex delar med sig av på 

Facebooksidan. Respondenterna L1 och L3 är positivt inställda till informationen och upplever att 

de visar ett varierat utbud samt erbjudanden och kollektioner. L2 har ingen specifik åsikt om 

informationen utan tycker att den är helt okej även om respondenten inte ger informationen så 

mycket uppmärksamhet. Precis som för respondenten L2 ägnar inte de två övriga respondenterna 

L4 och L5 så mycket uppmärksamhet till informationen även om de gillar Lindex som företag. 

Respondent L4 upplevde dessutom att information från Lindex Facebooksida känns som reklam 

och att denne inte bryr sig om företagsreklam.  

 

Vid fråga om respondenterna anser att de får något värde av att följa Lindex är det endast 

respondent L1 som uttryckligen säger att denne upplever ett värde genom att få ta del av nya 

kläder, kollektioner och samarbeten. Respondenterna L2 och L3 vill ta del av och hålla sig 

uppdaterade om nya kollektioner, erbjudanden och få inspiration. Men de anger att de inte 

upplever att det ger något egentligt värde för dem att få ta del av detta. Slutligen är det två 

respondenter L4 och L5 som inte upplever något värde alls av att följa Lindex.  

 

Respondenterna L1 och L3 säger att servicekvalitén känns bra då Lindex är ett bra företag och de 

underlättar för följare genom att länka till de produkter som visas på Facebooksidan. Samtidigt 

anger respondent L1 att denne inte har någon erfarenhet då respondenten aldrig haft problem, 

därav uttrycker L1 endast att servicekvalitén känns bra. Respondenterna L2, L3 och L5 anger 

också att de inte har någon erfarenhet av servicekvalitén på Facebooksidan då de inte har varit i 

behov av hjälp.  

 

Att Lindex har blivit mer trendiga och moderna nämns av både respondent L1 och L2 vid frågan 

vad för image de har av Lindex som företag. Respondent L3 anser att Lindex motsvarar stilrena 

och snygga kläder. Alla dessa tre respondenter ansåg även att den image de hade av Lindex 

återspeglades på Lindex Facebooksida. Respondenterna L4 och L5 anser att Lindex är ett bra 

företag men att Facebooksidan inte har bidragit till den företagsimage de har. Dessa två 
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respondenter svarade även tidigare att de inte uppmärksammat Lindex inlägg på Facebook vilket 

gör att det är svårt för dem att veta hur detta visar sig på Facebooksidan.  

 

Vid frågan gällande om respondenterna kan tänka sig att handla från andra företag de följer på 

Facebook istället för Lindex var det enbart respondent L1 och L2 som svarade ja. De ansåg att de 

kan handla från andra företag beroende på vilka erbjudanden som finns och vilka kläder som 

erbjuds. De väljer därmed inte att stå emot konkurrerande erbjudanden. Respondenterna L2, L4 

och L5 överväger inte att handla från andra företag de följer på Facebook istället för Lindex. De 

står emot konkurrerande erbjudanden och handlar oavsett på Lindex.  

 
Kognitiv lojalitet L1 L2 L3 L4 L5 

7. Beskriv vad du 
tycker om den 
information som 
Lindex delar med sig 
av på Facebook.  

Brett företag / 
Varierat utbud / 
De har allt för alla 
typer 

Helt okej / Ger 
inte så mycket 
uppmärksamhet 

”Hyfsat standard” 
som visar rea och 
speciella 
erbjudanden eller 
kollektioner / 
Svårt att vara 
unika / Sticker 
inte ut ur 
mängden 

Bryr mig oftast 
inte om 
”reklamen” från 
något företag även 
om jag gillar 
företaget  

Har inte sett att 
de delar 
information 

8. Beskriv på vilket 
sätt du får ett värde 
genom att följa 
Lindex på 
Facebook? Är 
värdet viktigt för 
dig?   

Roligt att följa för 
deras nya kläder 
och kollektioner / 
Engagerar sig i 
stora samarbeten / 
De har utvecklats 
mycket senaste 
åren och blivit 
trendiga 

Jag får nog inget 
värde / Vill hålla 
mig uppdaterad 
om kollektioner 
och erbjudanden / 
Känns inte viktigt 

Möjlighet till 
inspiration och 
information om 
nya kollektioner 
men värdet är inte 
så mycket / Får 
bättre överblick i 
butik 

Får inget värde / 
Det är absolut inte 
viktigt 

Inget värde 

9. Redogör för de 
åsikter du har om 
servicekvalitén på 
Lindex 
Facebooksida? Om 
du inte har några, 
varför inte? 

Servicekvalitén 
känns bra då de är 
ett bra och seriöst 
företag / Har inte 
haft några 
problem 

Har ingen 
erfarenhet 

Den är bra då de 
länkar till 
produkter / 
Smidigt att klicka 
sig vidare 

Har ingen 
erfarenhet 

Märker inte av 
Lindex på 
Facebook 

10. Redogör för den 
företagsimage du 
har av Lindex. 
Bidrar 
Facebooksidan på 
något sätt till den 
image du har?  

Facebooksidan 
motsvarar deras 
image / Skulle 
kunna bli mer 
trendigt och 
aktuellt 

De har ”ryckt upp 
sig” och blivit 
modernare senaste 
åren vilket de 
förstärker genom 
Facebooksidan 

Stilrent och 
snyggt för både 
äldre och yngre / 
Det syns på 
Facebooksidan 

Facebooksidan 
påverkar 
ingenting 

Bra och fina 
barnkläder till 
rimliga priser / 
Facebooksidan 
bidrar inte 

11. Om du följer 
flera företag på 
Facebook, bidrar det 
till att du överväger 
att handla från 
andra företag istället 

Ja / Det handlar 
mer om vad för 
varor företaget 
levererar / Om 
något annat 
företag har något 

Nej Ja speciellt om det 
är olika 
erbjudanden 
annars inte så 
mycket 

Absolut inte jag 
gillar Lindex som 
företag 

Nej 
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för Lindex? som mer faller 
mig i smaken 
vänder jag mig dit  

Tabell 6. Sammanfattning av Lindex respondenters svar inom kognitiv lojalitet (egen) 

 

Affektiv lojalitet 

När vi frågade respondenterna huruvida Lindex och dess Facebooksida på grund av att de följer 

sidan bidrar till ökad tillfredsställelse och om detta i sin tur påverkar Lindex produkter, svarade 

alla respondenter nej, förutom respondent L1. Denne respondent ansåg att Facebooksidan bidrog 

till exempelvis uppdatering gällande Lindex nyheter och utbud och ansåg även att Lindex hade bra 

marknadsföring på Facebooksidan. Respondent L3 tyckte att informationen på Facebooksidan inte 

påverkade tillfredställelsen men att den bidrog till inspiration som vidare leder till ett besök i de 

fysiska butikerna. 

 

Alla fem respondenterna var eniga om att Lindex Facebooksida inte bidrog till något 

känslomässigt engagemang hos kunderna. Dock ansåg respondent L3 att denne ibland kan uppleva 

känslomässigt engagemang då företaget publicerar inlägg som inte berör kläder. 

 

Vid frågan om respondenterna upplevt några positiva upplevelser och/eller positiva känslor av att 

följa Lindex Facebooksida svarade respondent L2 och L3 att de upplevt positiva känslor när 

Lindex publicerar inspirerande inlägg. Respondent L1 ansåg att positiva känslor skapas när denne 

ser att Lindex engagerar sig och visar på utveckling. De övriga respondenterna L4 och L5 har 

ingen erfarenhet av detta. 

 

Vidare frågade vi respondenterna om de upplevt några negativa upplevelser och/eller negativa 

känslor av att följa Lindex och dess Facebooksida. Alla fem respondenter svarade att de inte har 

någon erfarenhet av detta och att de ej upplevt det. Respondent L3 nämnde att det kan vara jobbigt 

att följa företag på Facebook och att inläggen som publiceras är något som denne oftast inte 

uppmärksammar. 

 
Affektiv lojalitet 
 

L1 L2 L3 L4 L5 

12. Upplever du att 
din tillfredsställelse 
med Lindex som 
företag och dess 
produkter påverkas 
av att du följer 

Jag känner att jag 
har koll på utbud 
och nyheter som 
inkommer i 
butiken / Seriöst 
företag / Snabba 

Nej det tror jag 
inte 

Nja inte direkt 
gillar mer att gå in 
i butikerna / Men 
ett bra sätt att bli 
inspirerad för att 
besöka butiker 

Nej det påverkas 
inte 

Nej visste inte 
att jag följde 
dem 
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Lindex på 
Facebook?  
På vilket sätt 
påverkas det? 

att lägga upp 
nyheter / 
Marknadsföring 
känns genomtänkt 

13. Upplever du att 
Lindex 
Facebooksida 
försöker att 
känslomässigt 
engagera dig som 
kund genom 
exempelvis 
välgörenhet? 

Nej har inte sett 
jättemycket om 
välgörenhet  

Nej Nja ibland kanske 
när de lägger upp 
annat än bilder på 
kläder 

Nej Nej 

14. På vilka sätt har 
du upplevt positiva 
känslor och/eller 
positiva upplevelser 
av att följa Lindex 
på Facebook?  

De engagerar sig 
på ett bra sätt / 
Uppvisar sin 
utveckling 

När det lägger 
upp inspiration  

Bli inspirerad och 
vilja köpa deras 
saker 
 

Har inte upplevt 
något på 
Facebooksidan 

Märker dem inte 
på Facebook 

15. På vilka sätt har 
du upplevt negativa 
känslor och/eller 
negativa upplevelser 
av att följa Lindex 
på Facebook?  

Det har jag aldrig 
gjort  

Aldrig hänt tror 
jag 

Känns ibland 
jobbigt att följa 
företag då det ofta 
är något man 
skrollar förbi 

Har inte upplevt 
något på 
Facebooksidan 

Märker dem inte 
på Facebook 

Tabell 7. Sammanfattning av Lindex respondenters svar inom affektiv lojalitet (egen) 

 

Konativ lojalitet 

På frågan om tidigare positiva eller negativa upplevelser med Facebooksidan skulle ha en 

avgörande roll för framtida återköp hos Lindex svarade samtliga respondenter att de oavsett 

tidigare upplevelser skulle fortsätta att handla hos Lindex. Respondent L3 vidareutvecklade sitt 

svar genom att berätta att det beror på att Facebooksidan inte spelar någon roll eftersom inköp inte 

kan göras på Facebooksidan där enbart inspiration kan fås.  

 

Vid frågan gällande huruvida Lindex uppmuntrar till kundengagemang på Facebooksidan och hur 

Lindex skulle kunna engagera kunderna mer skiljde sig svaren bland respondenterna. Respondent 

L1 var den enda som ansåg att Lindex engagerar sina kunder bra men att de skulle kunna ha mer 

tävlingar och utlottningar. Respondent L3 upplever att Lindex till viss del försöker engagera sina 

följare. Något som var gemensamt för respondenterna L2, L4 och L5 var att de inte känner något 

engagemang på Facebooksidan. Respondent L4 svarade att Lindex inte kan engagera respondenten 

och att denne aldrig deltar i tävlingar och likande på Facebook. Flera av respondenterna (L1, L2, 

L3 och L5) tyckte att det borde finnas mer tävlingar. 

 



 33 

Respondent L2 ansåg att Lindex Facebooksida bidrar till att denne gärna rekommenderar genom 

att dela vidare om respondenten ser en snygg produkt. Respondent L1 kan tänka sig att 

rekommendera genom att berätta för andra, men det är inte Facebooksidan som bidrar till att vilja 

rekommendera utan det är om respondenten sett något i de fysiska butikerna. De övriga 

respondenterna L3, L4 och L5 berättar att de inte brukar rekommendera saker på Facebook.  

 

Om Lindex Facebooksida bidrar till att kunderna gör återköp hos Lindex svarade respondenterna 

L1 och L3 att Facebooksidan bidrar till återköp. Vidare nämnde respondent L1 att om kläderna 

som publicerats på Facebooksidan är lika fina i butik leder det till återköp. Respondenterna L2, L4 

och L5 svarade nej då det inte påverkade dem alls till att vilja göra återköp. Respondent L2 handlar 

där denne finner något fint oavsett vilket företag det är. 

 
Konativ lojalitet 
 

L1 L2 L3 L4 L5 

16. Upplever du att 
tidigare positiva 
eller negativa 
upplevelser på 
Lindex 
Facebooksida spelar 
någon roll för om du 
skulle göra ett 
återköp hos Lindex?  

Kommer att 
fortsätta handla 
oavsett 

Nej Facebooksidan 
spelar ingen roll 
för där kan jag 
inte köpa, bara se 
sakerna 

Nej Nej 

17. Försöker Lindex 
att engagera dig som 
kund på sin 
Facebooksida genom 
exempelvis få dig att 
kommentera, gillar, 
delta i tävlingar 
m.m.? Vad skulle 
Lindex kunna göra 
för att engagerar dig 
på deras 
Facebooksida? 

Ja det tycker jag 
nog / Mer frågor 
riktade till 
personer som 
uppmuntrar  till 
diskussion / 
Tävlingar, 
utlottningar  

Nej de skulle 
kunna utveckla 
det / Inläggen 
öppnar inte upp 
för engagemang 
vilket de kan bli 
bättre på genom 
ex. fler tävlingar 

Till viss del 
genom att skriva 
saker som lockar 
som erbjudanden 
så är det ett bra 
sätt att 
kommentera en 
bild och kanske 
tagga en person / 
Skulle kunna ha 
fler tävlingar för 
att engagera 
kunderna 

De skulle inte 
kunna engagera 
mig då jag inte 
bryr mig om 
Facebook / Orkar 
aldrig delta i 
tävlingar och 
delar inget 

Nej inte vad jag 
sett / Kanske 
mer tävlingar 
där man kan 
vinna 
presentkort eller 
annat 

18. Bidrar Lindex 
Facebooksida till att 
du vill 
rekommendera 
företaget och dess 
produkter vidare? 
Varför/varför inte?  
Om du har 
rekommenderat hur 
har du gått tillväga 
(t.ex berättat om det, 
delat inlägget, 
taggning av namn). 

Inspireras mer av 
att gå in i Lindex 
butiker eller 
hemsidan / 
Rekommenderar 
genom att berätta 

Ja om jag ser ett 
snyggt 
klädesplagg skulle 
jag kunna dela 
vidare 

Brukar inte göra 
sådant på 
Facebook / Gillar 
sidor för min egen 
skull 

Nej / Eftersom jag 
inte bryr mig om 
dem på Facebook 

Nej märker dem 
inte på 
Facebook så 
därför har jag 
inget att 
rekommendera 
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19. Utifrån det som 
Lindex delar med sig 
av på sin 
Facebooksida, får 
det dig att vilja göra 
återköp hos dem?  

Ja absolut Nej när jag köper 
något gör jag det 
för att jag tycker 
det är snyggt 

Ja om det är lika 
fint i butiken 

Nej Nej 

Tabell 8. Sammanfattning av Lindex respondenters svar inom affektiv lojalitet (egen) 

 

 

4.2 Nelly.com 

4.2.1 Kommunikation på Nelly.com’s Facebooksida 

Nelly.com grundades 2003 i Sverige och är en webbutik som erbjuder mode till både kvinnor och 

män, de erbjuder försäljning enbart via webbutik på 11 marknader. Utöver detta har Nelly.com en 

samlad EU-site som erbjuder möjlighet att handla inom hela EU och en internationell site som 

erbjuder försäljning även utanför EU (Nelly.com, u.å.). Nelly.com har 771 858 personer som följer 

dem på Facebook (den 26/4-2015). För Nelly.com granskade vi 123 publicerade inlägg sedan ett år 

tillbaka. Nelly.com skriver att syftet med deras Facebook är att den ska fungera som en plattform 

där följarna ska kunna samverka med andra följare kring mode. Nelly.com vill engagera sina 

följare genom att få reda på vad som inspirerar dem, hur de matchar sina klädesplagg från 

Nelly.com och vilka produkter de vill se mer av. De som följer Nelly.com’s facebooksida blir 

enligt Nelly en “Nellyholic” och får ta del av bland annat VIP-erbjudanden, exklusiva rabatter och 

tävlingar.  
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Diagram 2. Antalet kognitiva, affektiva och konativa inlägg månadsvis under ett års tid för Nelly.com (egen) 

 

Nelly.com har publicerat inlägg som berör alla tre kategorierna kognitiv, affektiv och konativ. En 

stor majoritet är affektiva inlägg där Nelly.com framförallt publicerar inspirerande bilder på 

produkter eller inför helger och högtider. I stapeldiagrammet ovan visas antalet publicerade inlägg 

per månad fördelat efter vilken typ av inlägg det rör. Nelly har sedan årsskiftet 2014/2015 

publicerat mer inlägg än föregående månader. Framför allt har inlägg av affektivt och konativt 

innehåll ökat.  

 

Kognitiva inlägg under året har bestått av information om kommande tävlingar, nya klädmärken, 

deras Instagram-sida, en videohälsning från de som jobbar på Nelly samt evenemang både i och 

utanför Sverige. Vid två tillfällen under året delade Nelly information om att någon utgett sig för 

att arbeta för Nelly och kontaktat personer på sociala nätverk för att erbjuda modelljobb. Nelly 

ville då informera sina följare om att detta inte är ett tillvägagångssätt Nelly.com använder sig av i 

sökandet av nya modeller och att följare ska vara försiktiga med att publicera bilder på sig själva.  

 

Affektiva inlägg har till störst del bestått av inspirerande bilder på produkter som går att köpa hos 

Nelly. Den inspiration som publicerats är inte enbart för produkter som går att köpa hos Nelly, de 

väljer även att inspirera sina följare med olika stilar som kända personer har burit på exempelvis 

Grammygalan och Oscarsgalan. Under mars 2015 ökade affektiva inlägg, vilket delvis beror på att 

Nelly.com hade ett koncept de kallade för ”Epic Spring” och som fått stor uppmärksamhet både på 
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Facebook och Instagram. Nelly bjöd med sex stora bloggare på en resa till Sydafrika där bloggarna 

skulle utföra äventyrliga aktiviteter klädda i det senaste modet från Nelly. Epic Spring bestod av 

26 inspelade filmer på 16 sekunder och dessa filmer publicerades tillsammans med en länk till de 

produkter som bloggarna haft på sig i filmklippet. Dessa filmer har kategoriserats som affektiva då 

bloggarna visar upp kläderna.  

 

I samband med Epic Spring kunde Nelly.com följare delta i en tävling. Denna typ av konativa 

inlägg har ökat då Nelly.com hade 8 inlägg om tävlingar inför ett evenemang längre fram under 

sommaren 2015 där följare kan tävla om biljetter. Nelly.com har även konativa inlägg som 

informerar om realisation och aktuella kampanjer där följarna får ta del av rabattkoder. 

 

4.2.2 Lojalitet för Nelly.com 

Respondenterna hos Nelly.com var i åldrarna mellan 21-26 år, där fem jobbade och en studerade. 

Alla var aktiva användare på Facebook och var inloggade varje dag och vissa var inloggade flera 

gånger dagligen. Respondenterna hade alla handlat från Nelly.com, vilket var ett viktigt svar att ta 

del av. Alla respondenter följde Nelly.com på ett eller annat sätt för att få information om rabatter 

och erbjudanden. Respondenterna N1, N3 och N6 var intresserade av nyheter och nya kollektioner 

i Nelly.com’s sortiment. Däremot upplever endast N2 och N6 att de uppmärksammade inlägg från 

Nelly.com varje dag.  

 
Respondenter N1 N2 N3 N4 N5 N6 
1. Ålder? 
2. 
Sysselsättning? 
3. Hur ofta är 
du inloggad? 
4. Har du 
handlat från 
Nelly? 
5. Varför följer 
du Nelly? 
6. Hur ofta 
uppmärksamm
ar du Nellys 
inlägg? 

23 år. 
Jobbar. 
2-3 gånger per 
dag. 
Handlar en 
gång i 
månaden. 
Nyheter och 
rabattkoder. 
Jag ser de 
ibland. 

26 år. 
Jobbar. 
5-10 gånger 
per dag, 
ibland mer. 
Har handlat 
flera gånger. 
Kampanjer, 
erbjudanden 
och hänga 
med i 
utvecklingen. 
Nästan 
dagligen. 

26 år. 
Jobbar. 
Minst 1 gång 
om dagen. 
Ja, flera 
gånger. 
Minst en gång 
i veckan. 
Kampanjer, 
tävlingar och 
nya 
kollektioner. 
Minst en gång 
i veckan. 
 

24 år. 
Jobbar och 
studerar deltid. 
Minst 3 gånger 
per dag. 
Har handlat 3-4 
gånger, senast för 
en månad sedan. 
Se snygga plagg 
och erbjudanden 
som annars 
missats. 
Inte så ofta som 
jag trodde jag 
skulle göra. 

25 år. 
Jobbar. 
Flera gånger 
varje dag. 
Ja. 
Ta del av 
rabattkoder. 
Väldigt sällan. 

21 år. 
Studerar. 
Är alltid 
inloggad men är 
inte aktiv för 
det. 
Ja. 
Nyheter, 
trender, nyaste 
modet, 
erbjudanden, 
rabatter, reor. 
Kanske varje 
dag. 

Tabell 9. Sammanfattning av Nelly.com’s respondenters svar på inledande frågor (egen) 

 

Kognitiv lojalitet 
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De flesta av respondenternas hos Nelly.com har en åsikt om informationen på Facebooksidan. 

Respondent N1 bryr sig om rabattkoder eller kampanjer och respondenterna N3, N5 och N6 

nämner fina bilder på kläder och nyheter. Däremot säger respondent N3 att informationen inte ger 

något. Det leder till att endast hälften av respondenterna (N1, N5 och N6) anser att det är 

information som de bryr sig om eller tycker är bra. Den andra hälften av respondenterna har en 

åsikt om informationen som delas, men anser inte att de är intresserade av att få informationen.  

 

Respondenterna N1, N2, N3, N4 och N5 säger att de inte upplever ett värde eller att det inte är 

viktigt för dem att uppleva värde via Facebooksidan. Samtidigt nämner respondenterna N1, N4 och 

N5 att de gillar rabattkoder. N1 upplevde även att Facebooksidans snabbare kundservice var bra. 

Det är endast respondent N6 som upplever ett värde genom att få ta del av rabatter och 

realisationer, vilket är viktigt för respondenten.  

 

Respondent N1 anser att Nelly.com’s servicekvalitet på Facebooksidan visas genom att 

kundservicen är snabbare och att det ger ett proffsigt intryck. Respondent N3 anser att Nelly.com 

har en bra servicekvalitet men har inte upplevt det på Facebooksidan, men däremot på den 

ordinarie hemsidan hade respondenten upplevt bra service. Övriga respondenter N2, N5 och N6 

har ingen erfarenhet av servicekvalitén då de inte behövt kontakta Nelly.com med servicefrågor. 

Respondent N4 tyckte att servicen var tveksam, men denna respondent ansåg att servicekvalitén 

motsvarar de inlägg som publicerades.  

 

Nästan alla respondenter (utom N2) anser att den företagsimage de har återspeglas mer eller 

mindre på Facebooksidan. Respondenterna N1, N2 och N5 anser att Nelly.com är duktiga i sin 

marknadsföring och på att exponera sig mot och att nå sin målgrupp. Dessa tre respondenter 

nämner även att Nelly.com är duktiga på samarbeten med bloggare eller att de visar rätt ansikten 

utåt för att representera företaget. Respondent N2 är däremot den enda som uttrycker en positiv 

företagsimage av Nelly.com men att detta inte är genom Facebooksidan.  

 

Gällande Nelly.com svarade nästan samtliga respondenter att de kan tänka sig att handla från 

konkurrerande företag, då det beror på vad respondenterna planerar att köpa. Respondent N3 

berättade att denne alltid köper produkter på samma hemsidor och konkurrerande erbjudanden 

spelar då ingen roll för några beslut. Respondenterna N1 och N2 berättade att reklam påverkar 

deras köpbeslut och kan bli intresserade och överväga att köpa från ett annat företag än Nelly.com.  
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Kognitiv lojalitet N1 N2 N3 N4 N5 N6 

7. Beskriv vad du 
tycker om den 
information som 
Nelly.com delar 
med sig av på 
Facebook.  

Den 
information 
jag bryr mig 
om är 
rabattkoder 
eller 
kampanjer 
 

Är aldrig inne 
på 
Facebooksidan 
så ser bara 
information i 
nyhetsflödet / 
Upplever att de 
gör reklam som 
jag inte är så 
intresserad av / 
Men av reklam 
blir jag påmind 
att de finns och 
kanske går in på 
hemsidan 

Kul med 
bilder på fina 
kläder / Men 
tittar inte 
vidare / Känns 
som 
informationen 
ska elda till att 
köpa nått 
vilket kan 
”öka suget” 
men oftast 
inte  
 

Ungefär som 
andra 
Internetbutiker / 
De försöker 
sälja och göra 
reklam / Inget 
speciellt 

De gånger jag 
minns har jag 
tyckt det var 
fina 
reklambilder 

Bra information 
/ Beror på 
vilken 
information 
man vill åt / 
Information om 
nyheter är bra 
speciellt när det 
lägger upp 
bilder då det 
fångar min 
uppmärksamhet 
mer än text / 
Informationen 
säger inget om 
priser  

8. Beskriv på 
vilket sätt du får 
ett värde genom 
att följa 
Nelly.com på 
Facebook? Är 
värdet viktigt för 
dig?   

Snabbare 
kundservice 
och 
rabattkoder / 
men inget 
känns 
viktigt alls 

De ger mig 
inget visst värde 
/ Det kan vara 
kul att se vad 
som är nytt 

Tror tyvärr 
inte att det ger 
något värde / 
Det är inte 
viktigt för mig 

Får inget värde / 
Det har hänt en 
gång att jag såg 
en rabattkod 
som lockade 
mig / Går in på 
hemsidan om 
jag vill handla 
lockas inte av 
Facebooksidan 

Känner inte 
att jag får 
något värde / 
Inte viktigt för 
mig / Jag vill 
bara åt 
rabatterna 

Det är att få ta 
del av nyheter, 
rea och rabatter 
/ Lätt att veta 
när rean startar / 
Får reda på rea 
snabbare än via 
hemsidan / Det 
värdet är viktigt 
för mig att 
slippa gå in på 
hemsidan för att 
vara först på 
rean 

9. Redogör för de 
åsikter du har 
om 
servicekvalitén 
på Nelly.com 
Facebooksida? 
Om du inte har 
några, varför 
inte? 

Kundservice
n är bra / 
Svarar 
snabbare än 
vanliga 
kundservice
n / Det ger 
ett proffsigt 
intryck 

Jag har inga 
åsikter då jag 
aldrig kontaktat 
dem 

Jag tycker den 
är bra / De har 
en bra 
hemsida som 
är enkel att 
använda 

Den är sådär / 
Har sett att de 
skrivit stor rea 
men så var det 
inte så stor rea 
man trodde 

Har ingen 
erfarenhet av 
deras service 

Det finns ingen 
service de 
hänvisar bara 
till hemsidan / 
Har inte behövt 
service av dem 

10. Redogör för 
den 
företagsimage du 
har av 
Nelly.com. 
Bidrar 
Facebooksidan 
på något sätt till 
den image du 
har?  

De förstår 
att sociala 
medier är 
viktigt / 
Ligger långt 
fram i sin 
marknadsför
ing/ Ofta 
samarbeten 
med 
bloggare 
vilket är bra  

Väldigt duktiga 
på att exponera 
sig mot sin 
målgrupp / Inte 
genom 
Facebooksidan / 
Genom 
samarbeten med 
bloggare och 
kända personer  

Ja det tycker 
jag verkligen / 
De vill nog 
profilera sig 
som 
moderiktiga 
och med bra 
priser / Tycker 
de visar även 
det på 
Facebook 

Facebooksidan 
bekräftar min 
image / Varken 
positiva eller 
negativa tankar 

De erbjuder 
många olika 
produkter till 
ett bra och 
rimligt pris /  
Nytänkande 
företag / 
Duktiga på 
marknadsförin
g / Engagerar 
rätt ansikten 
utåt / Bra 
förebilder / 
Når sin 
målgrupp 

Ingen aning / 
Facebooksidan 
visar samma 
som på 
hemsidan och 
reklam på tv 

11. Om du följer 
flera företag på 

Ja det är 
klart, det 

Jag följer inte 
andra företag 

Nej det gör 
jag inte / 

Följer nog inget 
annat sådant 

Jag skulle 
ändå handla 

Ja möjligheterna 
är större / Jag 
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Facebook, bidrar 
det till att du 
överväger att 
handla från 
andra företag 
istället för 
Nelly.com? 

beror på vad 
ska handla, / 
påverkas 
Undermedv
etet 
påverkad av 
reklamer 

men ser reklam 
från andra som 
kan göra mig 
intresserad / Jag 
är öppen för allt 

Oavsett vilka 
jag följer 
kollar jag 
mest på 
samma 
hemsidor 

företag/ Ser 
ibland att andra 
har gillat saker 
från andra 
företag och då 
kan man 
överväga att 
köpa från någon 
annan 

på Nelly om 
jag hittat nått 
jag ville ha 
där 

spanar överallt 
efter kläder och 
annat 

Tabell 10. Sammanfattning av Nelly.com’s respondenters svar inom kognitiv lojalitet (egen) 

 

Affektiv lojalitet 

Huruvida respondenternas tillfredsställelse påverkades av Nelly.com’s Facebooksida varierade och 

de hade även olika syn på vad de upplevde bidrog till tillfredsställelse. Respondent N1 och N3 

ansåg att tillfredsställelsen påverkades om de kunde fynda på rea eller hitta produkter med bra pris 

via Facebooksidan. Respondent N4 ansåg att det påverkades lite eftersom respondenten upplevde 

denne ville shoppa online oftare. Respondenterna N2, N5 och N6 upplevde att tillfredsställelsen 

inte påverkades alls genom Facebooksidan. N6 upplever ingen tillfredställelse via Facebooksidan 

då denne väljer att gå in på hemsidan istället för Facebooksidan. 

 

När vi ställde frågan gällande huruvida respondenterna upplever att Nelly.com känslomässigt 

försöker engagera dem som kunder via exempelvis välgörenhet svarade alla sex respondenter att 

det är något de aldrig upplevt eller uppmärksammat. 

 

Respondenterna N1, N2, N4, N5 och N6 upplever positiva känslor när de ser bilder eller produkter 

de tycker om och vill ha. N1 nämner även att kunna göra fynd genom det som publiceras på 

Facebooksidan är en positiv upplevelse. Det är endast respondent N3 som inte förknippar 

Facebooksidan med positiva känslor och upplevelser. Däremot upplever N3 detta genom 

Nelly.com’s vanliga hemsida där de positiva känslor och upplevelser är bland annat snabba 

leveranser och returer. 

 

På frågan om respondenterna upplevt negativa känslor och/eller negativa upplevelser av att följa 

Nelly.com på Facebook var respondenterna N2, N3 och N5 eniga om att för mycket reklam kan 

leda till att de får en negativ bild av Nelly.com. Respondent N6 nämner att för mycket tävlingar 

kan leda till en negativ inställning. Vidare har respondenterna N1, N4 och N6 inte upplevt någon 

negativ känsla. 
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Affektiv lojalitet N1 N2 N3 N4 N5 N6 
12. Upplever du 
att din 
tillfredsställelse 
med Nelly.com 
som företag och 
dess produkter 
påverkas av att 
du följer 
Nelly.com på 
Facebook?  
På vilket sätt 
påverkas det? 

Delvis, om jag 
gjort stora 
fynd på rean 
tack vare att 
jag följer 
Nelly 

Nej det 
upplever jag 
inte 

Ja det tror jag 
faktiskt / Jag ser 
ofta nya 
kollektioner och 
bra priser / Det 
ger mig en 
bättre bild av 
dem 

Det påverkas 
lite / Blir 
påmind om att 
de finns och 
sugen på att 
nätshoppa 
oftare 

Nej inte alls Det påverkar 
mig inte så värst 
mycket / Går 
mer in på 
hemsidan och 
kollar istället 

13. Upplever du 
att Nelly.com 
Facebooksida 
försöker att 
känslomässigt 
engagera dig som 
kund genom 
exempelvis 
välgörenhet? 

Nej det har 
jag inte fått 
intryck av / 
Tycker det är 
synd då det 
kan vara bra 
att visa upp 

Nej det har 
jag aldrig 
upplevt 

Nej det kan jag 
inte säga 

Det har jag 
inte sett vad 
jag kan 
minnas 

Nej inget jag 
uppmärksam
mat 

Jag har nog 
aldrig upplevt 
det 

14. På vilka sätt 
har du upplevt 
positiva känslor 
och/eller 
upplevelser av 
att följa 
Nelly.com på 
Facebook?  

Fina bilder / 
Kul att göra 
ett fynd eller 
ett plagg man 
tycker om 

Härliga 
vårkänslor / 
Glad av 
inspirerande 
bilder och 
kollage 
 

De är lätta att ha 
att göra med / 
Snabba 
leveranser / 
Inget strul / 
Inget speciellt 
från 
Facebooksidan 
dock bara 
hemsidan 

Om man ser 
ett snyggt 
plagg som jag 
missat annars 

Härliga bilder 
/ Bilder 
utomlands 
med mycket 
färger och 
snygga 
produkter 

När de 
annonserar 
något jag vill 
ha, då blir man 
glad 

15. På vilka sätt 
har du upplevt 
negativa känslor 
och/eller 
upplevelser av 
att följa 
Nelly.com på 
Facebook?  

Inte vad jag 
kan komma 
på 

Ibland 
upplever jag 
det lite tjatigt 
med all 
reklam 

Lite mycket 
reklam ibland  

Har inte fått 
negativa 
känslor 

Om det varit 
väldigt 
mycket 
reklam från 
dem 

Har inte upplevt 
något negativt / 
Kanske när det 
annonseras 
mycket om 
tävlingar som 
jag inte vill se i 
flödet 

Tabell 11. Sammanfattning av Nelly.com’s respondenters svar inom affektiv lojalitet (egen) 

 

Konativ lojalitet 

Vidare frågade vi respondenterna om positiva eller negativa känslor och upplevelser på 

Facebooksidan påverkade om de ville göra återköp hos Nelly.com. Ingen av respondenterna ansåg 

att det påverkade deras val för att göra återköp i framtiden. Respondent N1 trodde att det skulle 

kunna påverka undermedvetet, men precis som de andra respondenterna så fanns fortfarande 

tankesättet att Facebooksidan inte spelar någon roll då de köper från Nelly.com ändå om de ser 

något de vill köpa. Respondent N2 trodde att dennes återköp skulle kunna påverkas negativt om 
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Nelly.com publicerar något som respondenten starkt ogillar, vilket inte respondenten inte varit med 

om hittills. 

 

Respondenterna N1, N3, N4 och N6 upplevde att möjlighet till engagemang finns på 

Facebooksidan. Däremot är det flera av dem som inte deltar i tävlingar och liknande på 

Facebooksidan men har sett att tävlingar finns för att engagera följare. Vidare frågade vi vad 

Nelly.com skulle kunna göra för att öka engagemanget hos användarna. Respondenten N1 var 

ensam om att vilja att tävlingarnanas priser ska bestå av billigare produkter för att Nelly.com 

skulle kunna anordna fler tävlingar. Respondenterna N5 och N6 ansåg att Nelly.com borde ha fler 

och bättre erbjudanden. 

 

Hälften av respondenterna (N1, N5 och N6) är positiva till att rekommendera något vidare för 

vänner som de sett genom Facebook. Men det är endast respondent N6 som skulle kunna 

rekommendera genom att ”tagga” en person på Facebook. Den andra hälften av respondenterna 

(N2, N3 och N4) berättar att rekommendera vidare är något de aldrig gör på Facebook. Respondent 

N4 berättar vidare att det är för att Facebooksidan endast är ett komplement till Nelly.com’s 

marknadsföring och respondenten brukar inte rekommendera marknadsföring.  

 

Respondent N1 och N5 anser att innehållet på Nelly.com’s Facebooksida får dem att vilja göra 

återköp om det ges en rabattkod eller om de ser en produkt de tycker om. Respondent N2 och N3 

tror inte att det är helt klart att de påverkar dem, men de båda tror att de påverkas undermedvetet 

genom bland annat publicerade inlägg med bilder. De kvarstående respondenterna N4 och N6 

anser inte att Facebooksidan påverkar deras benägenhet till återköp, men att det beror på vad de 

eftersöker för produkter. 

 
Konativ lojalitet N1 N2 N3 N4 N5 N6 
16. Upplever du 
att tidigare 
positiva eller 
negativa 
upplevelser på 
Nelly.com 
Facebooksida 
spelar någon roll 
för om du skulle 
göra ett återköp 
hos Nelly.com?  

Inget jag 
reflekterat 
över / Kanske 
påverkat 
undermedvete
t  

Nej inte hittills / 
Facebooksidan 
påverkar inte 
om jag handlar 
eller inte / Om 
de lägger upp 
något jag starkt 
ogillar kanske 
det påverkar 
återköp negativt 

Nej det tror 
jag inte 

Har inte så bra 
koll på 
Facebooksida
n / Deras 
vanliga 
hemsida 
skulle kunna 
påverka mitt 
val 

Nej, jag skulle 
köpa ändå 

Nej / Ibland om 
de annonserar 
om rea och så 
finns det få 
produkter kvar / 
Då tänker jag 
lite negativt om 
dem men 
handlar ändå 

17. Försöker 
Nelly.com att 
engagera dig som 

Ja det tycker 
jag / Mycket 
instagram-

Har aldrig tänkt 
på att göra det / 
Har aldrig gillat 

Ja det tycker 
jag de gör 
ganska ofta / 

Brukar vara 
tävlingar men 
jag deltar inte 

Nej det kan 
jag inte påstå / 
De borde 

Tycker det blivit 
mer tävlingar 
senaste tiden / 
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kund på sin 
Facebooksida 
genom 
exempelvis få dig 
att kommentera, 
gillar, delta i 
tävlingar m.m.? 
Vad skulle 
Nelly.com kunna 
göra för att 
engagerar dig på 
deras 
Facebooksida? 

tävlingar / De 
kan ha mer 
tävlingar / 
Lotta ut 
billigare saker 
/ Jag brukar 
inte orka 
engagera mig 
när det är 
0,0001 chans 
att vinna.  

inlägg / Deltar 
aldrig i tävlingar 
eller liknande 

Jag deltar 
sällan / Tror 
inte att de 
skulle kunna 
göra mer 

/  Liten chans 
att vinna / De 
borde istället 
ha bättre 
erbjudanden 

erbjuda mer 
rabattkoder 
och 
erbjudanden  

Jag gör inte 
sådant, men 
uppmärksamma
r det / Kanske 
göra lättare 
tävlingar 

18. Bidrar 
Nelly.com 
Facebooksida till 
att du vill 
rekommendera 
företaget och 
dess produkter 
vidare? 
Varför/varför 
inte?  
Om du har 
rekommenderat 
hur har du gått 
tillväga (t.ex 
berättat om det, 
delat inlägget, 
taggning av 
namn). 

Skulle absolut 
rekommender
a / Mycket är 
positivt / 
Berättar om 
det / Aldrig 
taggat eller 
delat 

Har aldrig hänt Nej det är 
inget jag 
brukar göra  

Facebooksida
n bidrar 
absolut inte / 
Den är bara 
ett 
komplement 
till 
marknadsförin
g 

När jag ser 
något jag 
uppskattar 
rekommender
ar jag det / 
Har inte delat 
något från 
Facebooksida
n 

Kan ibland 
tagga någons 
namn om det är 
något jag vet de 
vill ha / Annars 
berättar jag för 
personen 

19. Utifrån det 
som Nelly.com 
delar med sig av 
på sin 
Facebooksida, 
får det dig att 
vilja göra 
återköp hos 
dem?  

Ja det tycker 
jag / 
Rabattkod får 
mig att vilja 
göra återköp 

Det kan säkert 
undermedvetet 
öka min 
konsumtion 
med bilder 

Ja säkert 
omedvetet 

Påverkar inte 
mitt val att 
göra återköp / 
Kanske om 
jag ser ett 
snyggt plagg 

Ja, absolut om 
jag ser snygga 
produkter jag 
vill ha 

Inte riktigt, det 
beror på vad jag 
vill ha / Ser jag 
något jag vill ha 
handlar jag men 
beror inte på 
Facebooksidan 

Tabell 12. Sammanfattning av Nelly.com’s respondenters svar inom konativ lojalitet (egen) 
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5.	  Analys	  

5.1 Kommunikation på Facebook 
Vi har funnit skillnader i hur Lindex och Nelly.com arbetar med sin kommunikation på 

Facebooksidorna och denna kommunikation uppfattas även olika av mottagarna. Lindex har 

publicerat fler inlägg än Nelly.com men det är endast en liten skillnad på andelen kognitiva, 

affektiva och konativa inlägg i förhållande till totalt antal publicerade inlägg hos företagen. 

Däremot har de publicerade inläggen olika budskap hos företagen. De kognitiva inläggen har i 

stort sett varit lika varandra och bestått av information om nyöppnade butiker, nya klädmärken och 

information om evenemang för kunder i och utanför Sverige. Nelly.com har även informerat om 

kommande tävlingar och om sin Instagram-sida för att på Facebookföljarna att även följa dem på 

Instagram.  
 

För både Lindex och Nelly.com bestod majoriteten av företagens kommunikation av affektiva 

inlägg där de delar med sig av inspirerande bilder och filmer samt om företagens samarbeten med 

bloggare eller andra kända profiler. Vi har kunnat se en skillnad där Nelly.com inte enbart 

publicerar inspiration om produkter som går att köpa hos dem utan de inspirerar sina följare med 

olika stilar som kända personer burit på större galor. Ytterligare en skillnad är att Lindex haft ett 

stort antal inspirerande inlägg under hela våren 2015 medan Nelly.com enbart gjort en stor ökning 

under mars i samband med ett koncept de kallade för Epic Spring. Det är enbart Lindex som 

publicerat inlägg om välgörenhet, vilket var fyra stycken inlägg. Både Lindex och Nelly.com har 

haft samarbeten med kända personer, men Lindex har publicerat mer dubbelt så många inlägg för 

att visa detta för sina följare. Dock är det möjligt att se Nelly.com’s inlägg inom konceptet Epic 

Spring som både inspirerande och samarbete eftersom det är kända personer som visar upp 

produkterna på inspirerande bilder och filmer.  
 

Lindex har haft något fler konativa inlägg under året i jämförelse med Nelly.com. De båda har 

publicerat information om erbjudanden och realisationer, men det endast Nelly.com som ger sina 

följare unika rabattkoder då de följer företaget. Lindex informerar endast om erbjudanden som 

gäller oavsett om du följer företaget eller inte på Facebook. Under våren 2015 kunde vi hos både 

Lindex och Nelly.com se en ökning av publicerade konativa inlägg. Ökningen var något större för 

Nelly.com under april då de erbjöd flera tävlingar i samband med Epic Spring. I motsats hade 

Lindex enbart en tävling under 2015.  
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5.2 Lojalitet på Facebook 
Enligt Bandyopadhyay och Martells (2007) genom att mäta attitydmässig lojalitet (kognitiv-

affektiv-konativ) kan det hjälpa företag att förstå varför och av vilka orsaker kunder köper 

varumärket samt vad som är styrkan och svagheten för ett varumärke. Nedan analyseras våra 

teoretiska och empiriska teman inom lojalitet på Facebook som vi undersökt för att se vad som 

skapar lojalitet på sociala nätverk. 

5.2.1 Kognitiv lojalitet 

Kognitiv lojalitet är en grundläggande lojalitet som baseras på kundens uppfattningar och tro på 

varumärket (Oliver 1997). Denna lojalitet behandlar kundens information och kunskap om 

varumärket som bidrar till varför ett varumärke bör väljas framför konkurrerande varumärken.  

 

Information 

Vi ville veta hur respondenterna hos Lindex och Nelly.com såg på information via företagens 

Facebooksidor. Många av respondenterna hos de båda företagen berättade att de var mer eller 

mindre ointresserade av information. De flesta av respondenterna hos Lindex ägnade inte så 

mycket tid till informationen. Hos Nelly.com var det hälften av respondenterna som inte var 

intresserade av informationen på företagets Facebooksida. Enligt Goncalves-Pereira, Fátima-

Salguiero och Mateus (2014) deltar ungefär 70% av användarna på Facebook för att få information 

om nya produkter och varumärken. I linje med teorin av Goncalves-Pereira, Fátima-Salguiero och 

Mateus (2014) om deltagande på Facebook deltar våra respondenter till större del för att få ta del 

av nya kollektioner och erbjudanden. Dock var det endast hälften av respondenterna hos Nelly.com 

och två respondenter från Lindex som var intresserade av information och som hade en positiv 

inställning. Dessa respondenter berättade att rabattkoder och kampanjer, fina reklambilder samt 

nyheter och bilder på produkter var bra information för dem.  
 

Upplevt värde 

Om kunder har en hög nivå av upplevt värde och servicekvalitet ökar kundens positiva känslor 

vilket i sin tur minskar de negativa känslorna från tidigare upplevelser (Han, Kim & Kim, 2011). 

Det var få kunder hos Lindex eller Nelly.com som ansåg att de upplevde ett värde av att följa 

företagen på Facebook. Hos de respondenter som inte upplevde något värde via Facebooksidan var 

orsaken att det inte var viktigt för dem. Hos de respondenter hos Lindex som inte upplevde värde 

av att följa företaget på Facebook var det flera som berättade att nyheter gällande nya kollektioner 

var viktigt för dem. Det kan tolkas som att de undermedvetet känner ett värde när de blir 
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inspirerade av att få se nya kollektioner. Hos dessa respondenter har vi då funnit tema: 

inspiration. Vidare ansåg även respondenterna hos Nelly.com att de inte upplevde något värde 

men vi fann tema: ekonomiska fördelar då respondenterna uppskattar rabattkoder. Precis för 

Lindex tror vi att Nelly.com’s respondenter upplever ett undermedvetet värde då de säger något de 

gillar men följt av att de inte finns något annat viktigt eller att de inte känner något värde. Det var 

endast Nelly.com som publicerade unika rabattkoder till sina följare på Facebooksidan. Detta tror 

vi är en anledning till att endast respondenterna hos Nelly.com nämner det som ett värde då Lindex 

följare inte erbjuds rabattkoder via Facebooksidan. Däremot kan det vara en anledning till att 

kognitiv lojalitet är en svag form av lojalitet eftersom det är inriktat på kostnader och fördelar med 

ett erbjudande (Pedersen & Nysveen, 2001; Blut, Evanschitzky, Vogel & Ahlert, 2007). Dock fann 

Gummerus et al. (2012) att ekonomiska fördelar inte hade någon inverkan på kunders lojalitet. 

Denna tidigare forskning har inte visat sig hos Nelly.com då ekonomiska fördelar inte tyder på en 

lägre lojalitet utan det är av betydelse för respondenterna.  

 

Servicekvalitet 

Servicekvalitet är enligt Han, Kim och Kim (2011) lika viktigt som de upplevda värdet. Sivadas 

och Baker-Prewitt (2000) utgår från att kundernas utvärdering av servicekvalitet är en bra indikator 

för just kognitiv lojalitet. Det var flera respondenter från både Lindex och Nelly.com som inte hade 

någon erfarenhet av servicekvaliteten på Facebooksidan då de inte behövt hjälp med service via 

denna kanal. De respondenter som hade en åsikt om företagens service och var även nöjda med 

den. Det var endast en respondent hos Nelly.com som konkret kunde ange vad som var bra, vilket 

var att kunna få snabbare svar. Att några av respondenterna inte hade någon erfarenhet av servicen 

kan bero på att respondenterna från Lindex och Nelly.com är nöjda. I den netnografiska analysen 

har vi har heller inte kunnat finna att de publicerat inlägg som behandlade service på något sätt. 

Däremot fann vi att följare kan komma i kontakt med företagen genom Facebooksidorna genom att 

ställa frågor och få svar, men detta hade inte våra respondenter behövt göra.  

 

Företagsimage 

Att kunder har en bra företagsimage påverkar den kognitiva lojaliteten till ett varumärke (Han & 

Hyun, 2012; Evanschitzky & Wunerlich; Han & Back, 2011). Majoriteten av respondenterna hos 

de båda företagen kunde beskriva en positiv image av företagen samt att Facebooksidan hade en 

inverkan på den företagsimage de hade av företagen. I Lindex fall var respondenternas 

företagsimage att företaget är trendigt och har snygga produkter. För de respondenter hos Lindex 

som ansåg att företagsimagen inte återspeglades eller påverkades av Facebooksidan var det även 
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respondenter som inte uppmärksammar företagens publicerade inlägg. Det försvårar för dessa 

respondenter att kunna skapa sig en uppfattning om den image de har om de inte ens lägger märke 

till företaget på Facebook. Hos Nelly.com var det en majoritet av respondenterna som nämnde att 

företaget lyckats bra med sin marknadsföring och att de har bra samarbeten med kända profiler 

vilket vi kopplat till tema: reklam och marknadsföring. Vid vår netnografiska analys av 

publicerade inlägg kunder vi se att både Lindex och Nelly.com har inlägg där de visar upp 

samarbeten med kända profiler. Nelly.com gör detta mer än Lindex, vilket kanske även är 

anledningen till att respondenterna hos Nelly.com uttryckte att företaget är bra på att visa upp vilka 

de samarbetar med. Respondenterna hos Nelly.com hade därmed en helt annan uppfattning om 

företagets marknadsföring än vad respondenterna hos Lindex hade.  

 

Konkurrerande erbjudanden 

Inom den kognitiva lojaliteten är kunder sårbara för övertygande erbjudanden hos konkurrenter 

(Evanschitzky & Wunderlich, 2006). Nästan alla respondenter från Nelly.com svarade att de kunde 

tänka sig att vända sig till andra företag beroende på vad de önskar köpa. Detta kan tyda på en 

sårbar kognitiv lojalitet (Evanschitzky & Wunderlich, 2006). Vi fann tema: reklam och 

marknadsföring hos två av Nelly.com’s respondenter då dessa beskrev att reklam från andra 

företag kan leda till att de väljer att handla hos dem istället för hos Nelly.com. Denna mottaglighet 

för konkurrerande erbjudanden skiljde sig hos Lindex då tre av respondenterna uppvisade 

motstånd till konkurrerande erbjudanden och skulle oavsett fortsätta att handla hos Lindex. Enligt 

Shankar, Smith och Rangaswamy (2003) har en attitydmässigt lojal kund större engagemang till ett 

företag och styrs inte lika lätt av attraktiva jämförbara erbjudanden. 

 

5.2.2 Affektiv lojalitet 

Affektiv lojalitet berör kundens känslor och attityd till ett varumärke (Oliver, 1999). Kunder som 

upplever en affektiv lojalitet till ett företag påverkas av sina känslor till varumärket, både positiva 

och negativa känslor samt tillfredsställelse.  
 

Tillfredsställelse 

Christodoulides och Michaelidou (2010) säger att en kund som värderar social interaktion som en 

del av deras shoppingupplevelse kommer vara mer tillfredsställd med ett företag som tillåter dem 

att interagera genom sociala nätverk. Ruiz-Mafe et al. (2014) har funnit att tillfredsställelse är en 
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av flera nyckelfaktorer som ökar och påverkar lojalitet på sociala nätverk. Detta är något vi inte 

fann då de flesta respondenter från både Lindex och Nelly.com upplevde att företagens 

Facebooksidor inte bidrog till någon ökad tillfredsställelse. En av respondenterna hos Nelly.com sa 

att dennes tillfredsställelse istället var kopplad till företagets webbsida och inte till Facebooksidan. 

Vidare ansåg två respondenter hos Nelly.com att tillfredsställelse för dem var att kunna göra ett 

fynd på rea och bra priser. Dessa respondenter kopplar sin tillfredsställelse till de ekonomiska 

fördelar de kan göra av att följa företaget och inte till själva företaget i sig vilket då faller inom 

tema: ekonomiska fördelar. Det finns inga ekonomiska risker för användare av sociala nätverk 

utan det kompenseras av fördelarna i form av tillfredsställelsen de får ut av att delta (Currás-Pérez 

et al., 2013).  

 

Känslomässigt engagemang 

Det är enbart Lindex som publicerat inlägg om välgörenhet vilket skulle kunna väcka ett 

känslomässigt engagemang hos följarna. Det var dock ingen av respondenterna från varken Lindex 

eller Nelly.com som upplevt någon form av känslomässigt engagemang. 

 

Positiva känslor och upplevelser 

Enligt Oliver (1997) blir kunder med positiva upplevelser tillfredsställda, vilket bidrar till att 

kunderna känner en stark vilja att bevara relationen. Vi fann dock att detta inte stämde då de flesta 

av respondenterna inte upplevde tillfredsställelse. Däremot har de positiva känslor och upplevelser 

genom företagens Facebooksidor. I respondenternas svar gällande positiva känslor och upplevelser 

kunde vi tydligt urskilja tema: inspiration för båda Lindex och Nelly.com. En stor del av 

respondenterna hos de båda företagen upplever positiva känslor genom att kunna bli inspirerade 

genom bilder och av att se plagg de tycker om eller tycker är snyggt. Detta visar att de positiva 

känslor som respondenterna kan känna inom affektiv lojalitet inte behöver vara kopplat till en 

specifik produkt som de köpt. Positiva känslor kan upplevas även av att enbart följa ett företag på 

Facebook. Sociala nätverk gör det möjligt att bland annat följa trender eller roa sig (Currás-Pérez 

et al., 2013) vilket för Lindex och Nelly.com’s respondenter visar sig som positiva känslor.  
 

Negativa känslor och upplevelser 

Negativa känslor och upplevelser har en inverkan på affektiv lojalitet på så sätt att om en kund haft 

upprepade negativa upplevelser kan det leda till att kundens lojalitet minskar. Detta ökar kunders 

benägenhet att gå till konkurrenter (Evanschitzky & Wunderlich, 2006; Pedersen & Nysveen, 

2001). En stor del av respondenterna hos både Lindex och Nelly.com hade ingen erfarenhet av 
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eller hade inte upplevt något negativt med företagens Facebooksidor. Det var tre respondenter hos 

Nelly.com som upplevt något negativt och där fann vi åter igen tema: reklam och 

marknadsföring. Anledningen till detta var då respondenterna ansåg att för mycket reklam leder 

till att de får en negativ bild av företaget. Enligt Gamboa och Gonçalves (2014) är innehållet på 

Facebooksidor av stor vikt då ingen kund endast vill se information och reklam. Däremot kunde 

inte dessa respondenter ange vad som utmärker för mycket reklam. Två av de respondenter som 

upplever det som negativt med reklam, var även respondenter som gillade inspirerande bilder och 

såg det som något positivt. Det är till störst del inspirerande bilder som skulle kunna ses som 

reklam. Dessa respondenter motsäger sig något då de gillar inspirerande bilder men att de i vissa 

fall ser det som reklam istället för inspiration.  

 

5.2.3 Konativ lojalitet 

Tidigare upplevelser 

För att en kund ska uppleva konativ lojalitet så beror det i första hand på om de haft positiva 

upplevelser av företaget (Oliver, 1999; Han, Kim & Kim, 2011). Tidigare positiva upplevelser har 

en inverkan på kundens intention att göra återköp även om ett faktiskt köp inte genomförs (Oliver, 

1997). Negativa upplevelser gör att konativ lojalitet minskas hos kunder och det är större risk att 

de väljer konkurrenters produkter (Oliver, 1999; Han, Kim & Kim, 2011). Respondenterna hos 

både Lindex och Nelly.com kunde tänka sig att handla oavsett om de haft positiva eller negativa 

upplevelser av Facebooksidan. Som skäl angav en respondent att det beror på att denne inte kan 

genomföra ett köp via Facebooksidan, utan sidan fungerar enbart som en inspirationskälla.  
 

Engagemang 

Jahn och Kunz (2012) anser att det inte räcker för företag att starta en Facebooksida utan de 

behöver engagera, integrera och fördjupa användarna på Facebooksidan. Både Lindex och 

Nelly.com har under år 2014 publicerat få konativa inlägg i förhållande till det totala antalet 

publicerade inlägg. Under år 2015 har både Lindex och Nelly.com blivit mer aktiva med sina 

Facebooksidor genom att publicera fler inlägg. Det är svårt att veta om användarna hunnit uppfatta 

denna förändring på företagens Facebooksidor i dagsläget. Lindex har under året enbart publicerat 

ett inlägg gällande en tävling medan Nelly.com publicerat nio inlägg som uppmuntrar följarna att 

delta i tävlingar. Det var en respondent hos Lindex som upplevde att Lindex uppmuntrar till 

engagemang på Facebooksidan. Detta skilde sig då det för Nelly.com var fyra respondenter som 
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upplevde att företaget försökt engagera dem på Facebooksidan. Trots att företagen uppmuntrar 

engagemang var det ett flertal av respondenterna hos både Lindex och Nelly.com som berättade att 

de inte deltar i tävlingar på Facebook. Flera respondenter ansåg att företagen skulle kunna anordna 

fler tävlingar för att engagera dem och gav exempel på hur tävlingar skulle kunna förändras. Enligt 

Erdoğmuş och Çiçeks (2012) efterfrågar kunder kreativitet, varians och olikheter för att engagera 

med företaget på sociala medier. De skilda åsikterna om engagemang på Facebooksidorna visar på 

att respondenterna inte upplever någon större kreativitet eller varians i hur företagen försöker 

engagera sina följare. 
 

Rekommendera 

Av de publicerade inlägg som finns hos både Lindex och Nelly.com finns möjligheten för följare 

att kommentera eller dela inlägg för att berätta för andra vänner på Facebook. Hos Lindex och 

Nelly.com var det en respektive tre respondenter som ansåg att de skulle kunna rekommendera 

något genom Facebooksidan. De övriga respondenterna hos båda företagen uppgav att de inte 

brukar rekommendera vidare genom Facebook. Enligt Gamboa och Gonçalves (2014) är det viktigt 

att företag identifierar sin målgrupp och deras intressen eftersom att målet med sociala nätverk är 

att ha fans som frivilligt delar innehållet vidare. När vi frågade respondenterna om den image de 

har av företagen svarade tre av respondenterna hos Nelly.com att de ansåg att Nelly.com var 

duktiga i sin marknadsföring och att nå sin målgrupp. Av dessa tre respondenter var det två av dem 

som kunde tänka sig att rekommendera vidare. Även kognitiva och affektiva faktorer så som 

servicekvalitet och tillfredsställelse kan bidra till att kunder rekommenderar en produkt och kunder 

som rekommenderar tenderar också att vara mer lojala (Sivadas & Baker-Prewitt, 2000). Däremot 

är det är endast för respondent N1 som vi kunnat se ett samband mellan positiva åsikter om 

servicekvalitet eller upplevt tillfredsställelse och viljan att rekommendera vidare.  
 

Intention till återköp 

En avgörande del för om en kund upplever konativ lojalitet är intention till återköp. Inom konativ 

lojalitet kategoriserade vi publicerade inlägg med information om erbjudanden, rabatter och 

kampanjer då vi ansåg att dessa kunde bidra till att vilja göra ett återköp. Vi fann dock endast att 

en av respondenterna hos Nelly.com kunde tänka sig att göra återköp om denne fick en rabattkod 

på Facebooksidan. Det var en respondent hos Nelly.com som kunde göra återköp om respondenten 

såg produkter som denne ville ha. Hos Nelly.com var det även två respondenter som vi tolkat som 

att de kan göra återköp, då de både nämnde att de säkerligen påverkades undermedvetet av 

innehållet på Facebooksidan. Av de två respondenterna hos Lindex som kunde tänka sig att göra 
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återköp var det en av dem som angav en anledning vilket var om produkten denne sett var lika fin i 

butiken.  

 

5.3 Påverkar kommunikationen på Facebook mottagarens lojalitet 
Enligt Gamboa och Gonçalves (2014) är innehållet på en Facebooksida av stor vikt då ingen kund 

endast vill se reklam och information från företaget. Lindex och Nelly.com publicerar inte så 

mycket kognitiva inlägg om information i förhållande till totalt antal inlägg på sina Facebooksidor. 

Detta stämmer överens med hur både Lindex och Nelly.com uttrycker att de har för grundtanke 

med Facebooksidorna, om sidorna ska fungera som en informationskanal eller inte. Företagen 

säger inte att syfte med Facebooksidorna är att dela information och därmed kan det blir svårare 

för kunderna att ha en åsikt om den information som publiceras. Det var även flera respondenter 

som tyckte att informationen på Facebooksidorna inte var bra och berättade att det inte var något 

de bryr sig om.  
 

Företag bör dela med sig av nyheter om branschen, underhållning eller ge förslag inför semestern 

(Gamboa & Gonçalves, 2014). Även Jahn och Kunz (2012) säger att företag bör publicera 

underhållande, intressant och innovativt innehåll till kunderna. Detta är något som Lindex och 

Nelly.com har gjort i sina affektiva inlägg. Det som saknas är nyheter om branschen då det endast 

är Nelly.com som publicerat inspiration utanför deras egna kollektioner. Gemensamt för Lindex 

och Nelly.com var att respondenterna har positiva känslor och upplevelser av företagens 

Facebooksidor och det innehåll som publiceras. Hos båda företagen fann vi att tema: inspiration 

var viktigt för respondenterna, vilket även är det som företagen publicerar mest av.  
 

Christodoulides och Michaelidou (2010) säger att en kund som värderar social interaktion som en 

del av deras shoppingupplevelse kommer vara mer tillfredsställd med ett företag som tillåter dem 

att interagera genom sociala nätverk. Konativa inlägg har varit de där Lindex och Nelly.com 

försökt engagera och interagera med sina kunder. Enligt Jahn och Kunz (2012) räcker det inte för 

företag att starta en Facebooksida utan de behöver engagera, integrera och fördjupa användarna på 

Facebooksidan. På Facebooksidorna har vi sett att de försökt engagera kunderna genom att delta i 

tävlingar, även om det senaste året endast varit två gånger för Lindex och åtta gånger för 

Nelly.com. Här kunde vi tydligt se att respondenterna hos Lindex inte upplever att företaget 

engagerar dem medan majoriteten av respondenterna hos Nelly.com upplever engagemang. Men 

trots att möjligheten till engagemang finns genom tävlingar är det få respondenter som väljer att 

delta. Som konativ inlägg kategoriserades inlägg som kunde påverka kunders intention till återköp, 
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som exempelvis information om rabattkoder och erbjudanden. Detta är något som respondenterna 

hos Nelly.com.  
 

Vid analysen av de teoretiska teman vi berört i intervjuer så fann vi inte att alla av dessa är av 

betydelse för respondenter på Facebook. Inom våra teoretiska teman kunde vi urskilja nya 

empiriska teman som respondenter framför var viktigt för dem i sin lojalitet till ett företags 

Facebooksida. Tabellen nedan redovisar både de teoretiska och empiriska teman som är av 

betydelse för respondenterna hos respektive företag. De empiriska teman vi fann inom teoretiska 

teman har fet-markerats.  
 

 Kognitiv lojalitet Affektiv lojalitet Konativ lojalitet 
Lindex Upplevt värde: Inspiration 

Företagsimage 
Konkurrerande erbjudanden 

Positiva känslor och upplevelser: Inspiration Intention till återköp 

Nelly.com Information 
Upplevt värde: Ekonomiska 
fördelar 
Företagsimage: Reklam och 
marknadsföring 

Tillfredsställelse: Ekonomiska fördelar 
Positiva känslor och upplevelser: Inspiration 
Negativa känslor och upplevelser: Reklam 
och marknadsföring 

Engagemang 
Rekommendera 
Intention till återköp 

Tabell 13. Sammanställning av teoretiska teman samt empiriska teman (egen)  
 

Respondenterna hos både Lindex och Nelly.com upplevde kognitiv lojalitet genom att uppleva ett 

värde och att ha en positiv företagsimage genom företagens Facebooksidor. Det som skiljer 

företagen åt är att respondenterna hos Nelly.com tycker att information är bra. Den kognitiva 

lojaliteten till de två företagen skiljer sig även då vi funnit olika empiriska teman. För Lindex 

kunde vi finna att inspiration vad viktigt i det upplevda värdet och hos Nelly.com var ekonomiska 

fördelar ett viktigt värde. Även om tidigare forskning visat att fördelar med ett erbjudande innebär 

en låg lojalitet så fann Gummerus et al. (2012) att ekonomiska fördelar inte hade någon inverkan 

på kunders lojalitet. Detta har vi även kunnat se hos respondenterna för Nelly.com. Hos Nelly.com 

kunde en positiv vinkling av det empiriska temat reklam och marknadsföring urskiljas då 

respondenterna anser att Nelly.com’s arbete med marknadsföring återspeglas på den företagsimage 

de har. Det var enbart respondenterna hos Lindex som uppvisade motståndskraft till konkurrerande 

erbjudanden.  Hos Nelly.com kunde de flesta respondenter tänka sig att köpa från andra företag om 

de såg ett bättre erbjudande. Enligt Shankar, Smith och Rangaswamy (2003) så är kunder ”falsk 

lojala” om de stannar inom en organisation fram tills de kan finna ett bättre alternativ på 

marknaden, vilket är fallet hos respondenterna för Nelly.com.  
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Nelly.com var ensamma med att uppleva en tillfredsställelse genom Facebooksidan, som var 

grundad på ekonomiska fördelar för dem. Vi upptäckte tema inspiration hos respondenterna för 

både Lindex och Nelly.com när de berättade om sina positiva känslor och upplevelser med 

företagens Facebooksidor. Respondenterna hos Nelly.com var de enda som upplevde negativa 

känslor och upplevelser genom Facebooksidan, där en negativ vinkling av tema reklam och 

marknadsföring upptäckts. Upprepade negativa upplevelser kan minska konativ lojalitet och öka 

benägenhet att gå till konkurrenter (Evanschitzky & Wunderlich, 2006; Pedersen & Nysveen, 

2001). Men av det som respondenterna hos Nelly.com berättat är det inte av den anledningen som 

de är mottagliga för konkurrerande erbjudanden.  
 

Både Lindex och Nelly.com’s Facebooksidor bidrar till en intention till återköp hos 

respondenterna. Hos Nelly.com fann vi även att respondenterna upplevde engagemang och en vilja 

att rekommendera företaget vidare till vänner. Den konativa lojaliteten för Nelly.com’s 

respondenter har därmed visat sig högre. 
 

Enligt Boyd och Ellison (2007) är det inte självklart att användare “nätverkar” eller söker efter nya 

företag på stora sociala nätverk, i vårt fall Facebook. Vidare säger de att användare istället 

kommunicerar främst med människor som redan är en del av eras utökade sociala nätverk. Detta 

upplever vi är fallet hos våra respondenter då nästan alla är inloggade dagligen och är aktiva på 

Facebook, men det var inte alla som hade ett stort intresse av företagens Facebooksidor. Vissa 

respondenter hade inte så mycket erfarenhet av Facebooksidorna och kunde av den anledningen 

inte uttala sig fullt ut vad de ansåg om sidan.  Vi har inte kunnat koppla upplevd lojalitet till 

företagens Facebooksidor utifrån respondenternas användningsgrad av Facebook eller varför de 

följer företagen. De flesta av respondenterna följde företagen på Facebook för att få ta del av 

erbjudanden eller bli inspirerande och upplevde trots detta varierande lojalitet. 

 

Hos Lindex och Nelly.com var det särskilt respondenterna L1 och N1 som utmärkte sig genom att 

uppleva en större lojalitet till företagen genom Facebook. Dessa två respondenter hade positiva 

svar och erfarenheter om Lindex och Nelly.com på Facebook inom nästan alla teoretiska teman. 

Däremot var dessa två respondenter mottagliga för konkurrerande erbjudanden, då L1 och N1 

precis som med många av de andra respondenterna köper vad de söker efter. För Nelly.com fanns 

det en respondent som upplevde en låg lojalitet genom Facebooksidan. Det var respondent N2 som 

varken uppmärksammade information, upplevde något värde, tillfredställelse eller engagemang. 
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Mycket berodde på att respondent N2 inte varit i kontakt med Nelly.com på Facebook och att 

denne kändes sig helt opåverkad av Facebooksidan.  
 

Trots bristande intresse hos vissa respondenter kunde vi tydligt urskilja att några respondenter som 

upplevde alla tre typer av lojalitet på något sätt. Däremot av alla respondenter hos Lindex och 

Nelly.com var det ingen respondent som vi upplevde hade en lojalitet till företagen på Facebook 

genom alla delar av kognitiv, affektiv och konativ lojalitet.  
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6.	  Slutsats	  

Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur ett företags kommunikation på 

Facebook påverkade mottagarens kognitiva, affektiva och konativa lojalitet till företaget. Vi kunde 

observera att Lindex och Nelly.com publicerade inlägg som kunde kategoriseras som kognitiva, 

affektiva och konativa beroende på vad de handlade om. Varken Lindex eller Nelly.com uttryckte 

på sina Facebooksidor att syftet med sidan var att dela information. Meningen med sidorna var att 

engagera och inspirera sina följare. Detta var även något vi kunde finna i respondenternas svar.   
 

Studien visade att respondenterna hos Lindex och Nelly.com upplevde ungefär lika mycket 

kognitiv lojalitet till företagen genom Facebooksidorna. Inom ett flertal av de teoretiska teman 

inom kognitiv lojalitet verkade det inte vara av stor betydelse för respondenterna eller så saknade 

respondenterna erfarenhet och kunde inte uttala sig gällande frågan. Respondenterna för Nelly.com 

upplevde en högre affektiv och konativ lojalitet än respondenterna för Lindex. Trots att 

respondenterna hos Nelly.com varit mottagliga för konkurrerande erbjudanden såg vi inte det som 

att de var ”falskt lojala”. Det berodde på att respondenterna upplevde lojalitet inom ett flertal 

teoretiska teman där inte respondenterna hos Lindex upplevde någon lojalitet. Respondenterna hos 

Nelly.com kände både tillfredsställelse, engagemang och en vilja att rekommendera företaget, 

vilket vi anser tydde på en högre lojalitet till företaget via Facebooksidan.  

 

Resultatet visade att kommunikationen på företagens Facebooksidor till störst del bestod av 

affektiva inlägg där företagen framförallt publicerade inlägg för att inspirera sina följare. En 

anledning till att Nelly.com’s respondenter upplevde en mer affektiv lojalitet kan dels bero på att 

företaget publicerade fler inspirerande bilder och filmer på sin Facebooksida än Lindex men även 

att respondenterna hos Nelly.com var ensamma om att uppskatta och uppmärksamma de 

samarbeten som företaget har. Att Nelly.com’s respondenter var mer konativt lojala kan berott på 

att företaget fokuserade mer på att engagera sina kunder genom tävlingar på Facebook. Nelly.com 

använde dessutom sin Facebooksida för att ge följarna rabattkoder som var unika för de som följer 

företaget på sociala medier. Vi fann att rabattkoder och erbjudanden var viktigt hos respondenterna 

för Nelly.com och att dessa skulle kunna leda till att de gör återköp. Detta säger emot tidigare 

forskning i en annan kontext som fann att ekonomiska fördelar inte påverkade kunders lojalitet. I 

denna studie fann vi att ekonomiska fördelar är av stor betydelse och att det leder till en ökad 

lojalitet till företag på sociala nätverk. Lindex respondenter upplevde inte samma nivå av konativ 

lojalitet, vilket kan bero på att de inte arbetade på samma sätt som Nelly.com för att engagera sina 
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kunder på Facebooksidan. De anordnade enstaka tävlingar men erbjöd inget unikt för följarna som 

exempelvis rabattkoder.  

 

Utifrån våra teoretiska teman kan vi se att respondenterna hos Lindex är framförallt kognitiv och 

affektivt lojala till Lindex genom Facebooksidan. Lindex respondenter upplevde endast en konativ 

lojalitet genom att Facebooksidan bidrar till intention till återköp. Den kognitiva, affektiva och 

konativa lojaliteten hos respondenter för Nelly.com är högre. Inom alla tre typer av lojalitet finner 

vi stöd för flera teoretiska teman samt att vi funnit nya empiriska teman utifrån respondenternas 

svar. Sen är det svårt att avgöra vilket som väger mest för respondenterna. Även om 

respondenterna hos Nelly.com uppvisar en hög konativ lojalitet så kan det vara att detta inte är det 

viktiga för respondenterna då vi inte fann några teman. De flesta teman vi fann för Nelly.com’s 

respondenter återfanns inom affektiv lojalitet, vilket kan visa på att detta betyder mest för dem. För 

Lindex respondenter fann vi endast tema inspiration inom både kognitiv och affektiv lojalitet. Då 

detta förekom på två ställen kan det vara så att inspiration är det viktiga för dessa respondenter, 

och teoretiska teman inom kognitiv och affektiv lojalitet är inte av lika stor vikt.  
 

Vi anser att det är viktigt för företagen att arbeta med alla typer av lojalitet mot följarna på 

Facebook. Även om flera respondenter inte varit intresserade av informationen på 

Facebooksidorna betyder inte det att företagen ska sluta publicera information. Att arbeta med 

konativ lojalitet är framför allt viktigt då det kan leda till återkommande kunder. Detta har vi sett 

hos Nelly.com då respondenterna upplever en konativ lojalitet och även högre intention till återköp 

av att följa Facebooksidan. Avslutningsvis anser vi att företag, för att åstadkomma kundlojalitet på 

Facebook, bör sträva efter att publicera inlägg med erbjudanden till kunder samt inspirerande 

bilder. 

 

6.1 Uppsatsens bidrag 

6.1.1 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag är att studien sammanför tidigare forskning om kundlojalitet samt nyare 

forskning om kundlojalitet på sociala nätverk. Gamboa och Gonçalves (2014) säger att hur ett 

företag kommunicerar på Facebook är viktigt för att uppnå kundlojalitet. Studiens teoretiska bidrag 

ger en ökad förståelse för hur ett företags kommunikation på Facebook påverkar mottagarens 

kognitiva, affektiva och konativa lojalitet till företaget. Studien bidrar till en förståelse på hur en 

mottagare upplever lojalitet via ett företags Facebooksida samt att alla teoretiska teman inte bidrog 
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till lojalitet i denna kontext. Affektiv lojalitet visade sig som mest stark när det gäller lojalitet till 

företag på Facebook.  

 

Denna studie bidrar till ny teori om lojalitet på Facebook genom att ha funnit tre empiriska teman. 

Dessa tre empiriska teman var inspiration, ekonomiska fördelar samt reklam och marknadsföring. 

Inspiration samt reklam och marknadsföring är teman som tidigare inte förekommit i liknande 

studier och bidrar till ett nytt perspektiv att se på samt studera lojalitet på sociala nätverk. Inom det 

empiriska temat reklam och marknadsföring visade studien att detta kunde ses både negativt och 

positivt. Det som var positivt med reklam och marknadsföring var att ett flertal respondenter ansåg 

att företagens image visades genom Facebooksidorna. Det negativa var att vissa respondenterna 

ibland kunde förknippa publicerade inlägg som störande reklam. Detta är även något som stämmer 

överens med vad Gamboa och Gonçalves (2014) funnit, vilket är att innehållet på sidan är även av 

stor vikt då ingen kund endast vill se reklam och information. Vidare säger de att företag bör dela 

med sig av nyheter om branschen, underhållning eller ge förslag inför semestern. Det sistnämna 

kan kopplas till studiens empiriska tema inspiration, och stämmer därmed överens med tidigare 

forskning. För mottagarna var det viktigt att få ekonomiska fördelar på företags Facebooksidor. 

Detta säger emot tidigare forskning där ekonomiska fördelar visat sig inte påverka kunders lojalitet 

(Gummerus et al., 2012). Detta bidrar därmed till ett nytt sätt att se på ekonomiska fördelar.  

 

6.1.2 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag är att både de teoretiska och empiriska teman vi fann bidrar till 

kundlojalitet på Facebook och detta anser vi är något som företag kan lägga fokus på för att öka 

lojalitet hos sina följare. Inspirerande bilder och inlägg har visat sig vara av stor betydelse. Men 

företag bör se upp så att inläggen inte uppfattas som reklam av följarna. Att få ta del av 

ekonomiska fördelar speglar kundernas önskan om att få ta del av mer erbjudanden och rabatter. 

Att fokusera på detta kan även leda till att kunder väljer att göra återköp.  

 

6.2 Vidare forskning 

Då vårt resultat visat tre nya empiriska teman skulle vidare forskning vara att undersöka dessa på 

en djupare nivå för att se om dessa empiriska teman är unik för vår studie eller kan tillämpas hos 

flera företags Facebooksidor.  
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De empiriska teman vi funnit som är viktiga för lojalitet på sociala nätverk skulle kunna användas 

för vidare forskning för att se om dessa kan tillämpas på företag inom andra branscher.  
 

Hur lojalitet på Facebook kan påverka företags försäljning och/eller omsättning och vidare om 

lönsamheten påverkas genom att företag kommunicerar via Facebook kan även vara ett förslag för 

vidare forskning.  

 

Vidare forskning skulle även kunna vara att kontakta företag för att få deras syn på hur de väljer att 

arbeta med sociala nätverk för att skapa lojala kunder, då denna studie enbart har granskat 

företagen utan att få höra deras version av det. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledning 

Jag och min uppsatspartner skriver ett examensarbete om kundlojalitet på Facebook och är väldigt 

tacksamma att du ställer upp på intervju eftersom att du följer X:s på Facebook. För att studera 

kundlojaliteten har vi utformat frågor utifrån en existerande teori som behandlar ämnet. Eftersom 

vi frågar dig om företagets innehåll på Facebooksidan kommer vi även att analysera samma 

publicerade innehåll som du kan se på Facebooksidan.  

 

Jag uppskattar att tidsåtgången till intervjun är cirka en halvtimme. Under tiden kommer jag att 

föra anteckningar gällande det du säger. Jag vill gärna spela in intervjun om detta är okej för dig. 

Jag kommer endast att använda inspelningen för att själv kunna transkribera vårt samtal så att jag 

inte missar någonting viktigt som du svarar.  

 

Du kommer att vara anonym i examensarbetet när vi presenterar resultaten och kommer endast att 

benämna dig som “Respondent” följt av ett nummer. Om du inte förstår någon fråga eller om det 

är något du inte vill svara på så säg till.  

 

Är det någonting du funderar över innan vi kör igång intervjun? 

 

 

Inledande frågor 

1. Ålder? 

2. Sysselsättning? 

3. Hur ofta är du inloggad på Facebook? 

4. Har du någon gång handlat från Nelly? 

5. Varför följer du Nelly på Facebook? 

6. Hur ofta uppmärksammar du Nelly inlägg på Facebook? 

 

Huvudfrågor 

7.  Beskriv vad du tycker om den information som Nelly delar med sig av på Facebook? 

8. Upplever du att Nelly Facebooksida försöker att känslomässigt engagera dig som kund genom 

exempelvis välgörenhet? 
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9. Försöker Nelly att engagera dig som kund på sin Facebooksida genom exempelvis få dig att 

kommentera, gillar, delta i tävlingar m.m.? Vad skulle Nelly kunna göra för att engagerar dig på 

deras Facebooksida? 

10. Beskriv på vilket sätt du får ett värde genom att följa Nelly på Facebook? Är värdet viktigt för 

dig?  

11. Upplever du att din tillfredsställelse med Nelly som företag och dess produkter påverkas av att 

du följer Nelly på Facebook? På vilket sätt påverkas det? 

12. Om du följer flera företag på Facebook, bidrar det till att du överväger att handla från andra 

företag istället för Nelly? 

13. Bidrar Nelly Facebooksida till att du vill rekommendera företaget och dess produkter vidare? 

Varför/varför inte? 

Om du har rekommenderat hur har du gått tillväga (t.ex berättat om det, delat inlägget, taggning av 

namn). 

14. Redogör för de åsikter du har om servicekvalitén på Nelly Facebooksida? Om du inte har 

några, varför inte? 

15. På vilka sätt har du upplevt positiva känslor och/eller positiva upplevelser av att följa Nelly på 

Facebook? 

16. På vilka sätt har du upplevt negativa känslor och/eller negativa upplevelser av att följa Nelly på 

Facebook? 

17. Upplever du att tidigare positiva eller negativa upplevelser på Nelly Facebooksida spelar någon 

roll för om du skulle göra ett återköp hos Nelly? 

18. Redogör för den företagsimage du har av Nelly. Bidrar Facebooksidan på något sätt till den 

image du har? 

19. Utifrån det som Nelly delar med sig av på sin Facebooksida, får det dig att vilja göra återköp 

hos dem? 

 

Avslutning 

20. Är det något mer du vill tillägga om Nelly på Facebook eller till denna intervju? 

21. Är det okej för dig om vi återkommer till dig angående någon fråga om det är så att vi behöver 

att du utvecklar något ytterligare?  

 

Tack för att du ställt upp på denna intervju och hjälpt oss på väg mot vår examen. När vi har 

transkriberat detta samtal kommer vi att skicka ut det till dig så du får möjlighet att läsa igenom 
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dina svar. Om du då på något sätt anser att du vill uttrycka dig annorlunda kring en fråga så ser vi 

till att få med det.  

 

Om du är intresserad av studiens slutfärdiga resultat kan vi skicka examensarbetet till dig senare.  

 


