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Sammanfattning 
 
 
Internet och digital teknologi har resulterat i utmaningar för tryckt media som 

karaktäriseras av en konkurrens som explosionsartat ökat på grund av enklare och 

snabbare sätt att producera och distribuera material. Tidskriftsbranschen har varit relativt 

passiv när det kommer till att anpassa sig till digital teknologi till skillnad från 

nyhetsbranschen, dock beskrivs de stå inför en digital vändpunkt, som innebär att deras 

digitala läsekrets börjar överskrida deras tryckta. För att bemöta denna process betonas 

relationsorienterat arbete, för att bevara kunder snarare än att attrahera nya kunder, vara 

av största vikt för en bransch som står inför förändring och konkurrens. Därför är syftet 

med denna studie att utreda för hur tidskriftsbranschen arbetar relationsorienterat för att 

dämpa effekterna av konkurrensen som internet och digital teknologi möjliggjort. Studien 

antar vidare en kvalitativ ansats i form av en fallstudie på Egmont Publishing som 

innehar en deskriptiv så väl som explorativ karaktär. För att samla in primärdata har 

semi-strukturerade intervjuer genomförts som sedan har analyserats utifrån teori rörande 

kundlojalitet. Undersökningen visar att Egmont Publishing arbetar med lyhördhet, dialog 

och kompetens för att skapa tillit, öka graden av tjänstekvalitet och för att anpassa sig till 

kundens förväntningar. Engagemang skapas genom aktiviteter och redaktionellt innehåll 

som berör, men kan även indirekt härröras till tidskrifternas ställning i förhållande till 

deras konkurrenter. Dock saknas en medvetenhet av kundbevarande processer i relation 

till utmaningarna som digitaliseringen resulterat i.  
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1. Inledning 
 

1.1 Tryckt media i modern tid 
Tryckt media har genom tiderna traditionellt förlitat sig på inkomster enbart från 

annonsörer och försäljning av tidningsupplagor (Conneighton, 2013) men internet och 

digital teknologi har revolutionerat strukturer och affärsmodeller för mediaindustrin 

(Nylén, 2015). Detta har resulterat i att eran för tryckt media och dess inkomstkällor 

klassas som över (Conneighton 2013; Picard 2011). Digitaliseringsprocessen för 

mediaindustrin innebär att produktion, lager, distribution och konsumtion har gått från att 

finnas i analog form, som en papperstidning eller ett videoband, till att finnas i digital 

form, vilket innebär att man kan kombinera media med datoranvändning och 

telekommunikation. Denna slags konvergens av kommunikation är vad 

tidningsbranschen står inför, vilket innebär högre konkurrens i och med en ökad 

flexibilitet och minskade produktions- och distributionskostnader (Picard, 2011), som 

möjliggör låga inträdesbarriärer för digitala nyetableringar (Porter, 2001).  

 

I ett försök att vara konkurrenskraftiga då intäkterna från de tryckta upplagorna stadigt 

sjunker, både i form av minskade annonsintäkter och minskade försäljningar av 

pappersupplagor (Boczkowski & Siles, 2012), finns det idag få tidningar som inte har 

anammat den nya tekniken och erbjuder en digital variant av sin tryckta upplaga (Doyle, 

2013). Detta ofta i form av en strategi som inkluderar olika former av 

distributionsplattformar så som internet, en app för mobila enheter och den tryckta 

upplagan (Doyle, 2013). Detta gäller för tidningsbranschen generellt, både 

nyhetsbranschen (Ibid) och tidskriftbranschen (Guenther, 2011). Det finns dock viktiga 

skillnader att betona mellan dessa. Nyhetsbranschen har relativt länge varit utsatt för hård 

konkurrens och tidigare forskning har främst undersökt utmaningarna som 

nyhetsbranschen är utsatta för. Dessa inkluderar ovilja att betala för material, annonsörer 

som flyr till digitala plattformar och den till synes aldrig sinandes flod av gratis nyheter i 

realtid på internet som står i stark kontrast till det traditionellt kostsamma och snabbt 

utdaterade materialet i tryckta tidningar (Boczkowski & Siles, 2012). Trots att 
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tidskriftbranschen står inför samma problematik är detta inte lika vida undersökt och 

tidskrifter har fördelar som nyhetstidningar saknar. 

1.2 Tidskriftens situation 
Tidskrifter är tidningar som inriktar sig på mer nischat material till en relativt specifik 

kundgrupp som fackpress, populärpress, bilagor och gratistidskrifter med upplagor som 

utkommer en gång i veckan eller en gång i månaden (Sveriges Tidskrifter, 2016). 

Tidskrifter har enligt en undersökning av Tns Sifo (Callius & Ekman, 2012) varit relativt 

passiva när det kommer till att anpassa sig till den digitala utvecklingen, men att de sakta 

men säkert börjar vakna från sin digitala ”skönhetssömn” och skapa mer digitalt material. 

Detta innebär att när nyhetsbranschen nådde sin digitala vändpunkt redan 2010, vilket 

innebär att deras digitala läsekrets överskred deras tryckta, står tidskriftsbranschen inför 

denna process idag (Ibid). Utmaningarna som tidskriftsbranschen därmed står inför 

karaktäriseras av att internet och digital teknologi har möjliggjort nya, snabbare och 

enklare sätt att producera och distribuera material, vilket har gjort att antalet konkurrenter 

har ökat explosionsartat (Picard, 2011). Konsumenter har i och med detta även hamnat i 

en maktposition där de har möjligheter att söka och dela material på helt nya sätt, och är i 

många fall lika mycket konsumenter som producenter av material (Ibid). 

 

Trots utmaningar beskrivs det av Guenther (2011) att tidskrifter i kontrast till 

nyhetsbranschen anses ha bättre möjligheter att göra en stabil övergång från analogt till 

digitalt distribuerat material. Detta bekräftas även av en undersökning gjord av Bain & 

Company (Béhar, Colombani & Krishnan, 2011) där 90% av respondenterna i en 

undersökning säger att de läser nyheter gratis på internet samtidigt som 61% av 

respondenterna i en liknande undersökning hävdar att de faktiskt har betalat för digitalt 

material – och då handlar det om digitala tidskrifter (Conneighton, 2013). Dessutom 

uppfattas tidskriftsinnehåll generellt som mer pålitligt, inspirerande och influerande i 

jämförelse med annan media, som TV och radio (MPA, 2015). 

 

Detta innebär inte att tidskriftsbranschen står bortom utmaningarna som internet och 

digital teknologi möjliggjort, utan snarare att de har chansen att bemöta utmaningarna 

och agera nu innan det är försent för att göra detta på bästa sätt (Conneighton, 2013; 

Guenther, 2011). 
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1.3 Problematisering 
Något som av Conneighton (2013) betonar som viktigt för att lyckas bemöta 

utmaningarna med minskade traditionella inkomstkällor är att expandera dessa bortom 

annonsering och försäljning av enstaka upplagor, med ett fokus på att skapa och vårda 

kundförhållanden. Ett nära kundförhållande skapar möjligheter att lära sig hur kunder 

använder sig av företagets produkter och skräddarsy erbjudanden utefter kundens behov 

(Vax, 2013). Att skapa och vårda kundförhållanden anses vara en av det viktigaste 

konkurrensfördelar ett företag kan utveckla i dagens hårda affärsmiljö (Battor & Battor, 

2010). Martin Andrew (2016) beskriver i artikeln “The face of customer loyalty is 

changing” hur dagens konvergens av teknologi gör att konsumenter nu står i maktposition 

och dikterar villkoren för företag istället för tvärtom, vilket ökar betydelsen av att vårda 

kundförhållanden. Samtidigt innebär detta för tidskrifter att de nya digitala möjligheterna 

skapar förutsättningar för ett större kundengagemang än tidigare (Conneighton, 2013).  

 

Begreppet Relationship Marketing, som ligger till grund för teori rörande 

kundförhållanden, myntades redan 1983 av Leonard Berry. Relationship Marketing 

fokuserar på hur ett företag kan satsa på att utveckla och underhålla kundförhållanden 

snarare än att försöka attrahera nya kunder (Berry, 2002), då kostnaden för att attrahera 

nya kunder uppskattas vara fem gånger högre än den för att behålla sina existerande 

kunder (Battor & Battor, 2010). Trots att begreppet har några år på nacken är det 

högaktuellt i dagens affärsmiljö, då de flesta organisationer som präglas av global 

konkurrens har börjat anamma och förstå vikten av att ha en relationsorienterad 

organisation snarare än en produktorienterad, där man konkurrerar genom vilka produkter 

man erbjuder (Zineldin, 2012). Företag utvecklar relationsstrategier för att på ett mer 

effektivt sätt hantera osäkerheter rörande främst teknologisk utveckling, men också en 

kortare produktlivscykel och mer medvetna och förändrade köpbeteenden hos 

konsumenter (Ibid).  

 

Tidskriftbranschen står inför sjunkande försäljningar från tryckta upplagor (Silber, 2016) 

och hög konkurrens i och med den digitala utvecklingen (Bonkowscki & Siles, 2012). 

Samtidigt betonar Conneighton (2013) vikten av att fokusera på att vårda 

kundförhållanden för att dämpa effekterna av förlusterna av tidskrifternas traditionella 

inkomstkällor. Därför anses det av oss intressant att undersöka hur tidskrifter arbetar för 
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att vårda kundförhållanden och bevara sina kunder i en miljö som präglas av förändring 

och konkurrens.  

1.4 Syfte och forskningsfråga 
Syftet med undersökningen är att utreda för hur tidskriftsbranschen arbetar 

relationsorienterat för att dämpa effekterna av konkurrensen tidskriftsbranschen står inför 

vilket leder till vår forskningsfråga:  

 

Hur arbetar tidskrifter för att bevara och underhålla sin existerande kundbas? 

1.5 Avgränsning 
Traditionellt har tidskrifter två inkomstkällor: de som annonserar i tidskriften och de som 

läser tidskriften. Denna undersökning ämnar fokusera på läsaren som kund och inte 

annonsören, varför undersökningen kommer ha ett B2C (eng. Business-to-consumer) 

perspektiv, och inte ett B2B (eng. Business-to-business) perspektiv.  

 

2. Teoretiskt ramverk 
Nedan inleds teoriavsnittet med att beskriva kundlojalitet som teoretiskt begrepp. 

Tidigare forskning har inte gjort någon skillnad på begreppen customer retention, det vill 

säga bevarandet av kunder och customer loyalty (Neely & Ranaweera, 2003), utan 

använder dessa synonymt, varför vi inte heller i denna undersökning ämnar göra någon 

skillnad på begreppen. Vi kommer därför fortsättningsvis härröra customer retention 

som kundlojalitet vidare i texten. Därefter följer en genomgång av faktorer som påverkar 

kundlojalitet: Kundtillfredställelse, Tjänstekvalitet, Engagemang samt Tillit. Avsnittet 

avslutas med kritik och överväganden rörande teori samt en sammanfattning av teoretiskt 

ramverk. 
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2.1 Kundlojalitet 
Kundlojalitet definieras enligt Oliver (1999) som:  

 

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

consistently in the future, thereby causing repetetive same-brand or same brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to 

cause switching behaviour.” 

 

För en kund att bli lojal eller vidhålla lojalitet krävs det att kunden tror att ett företags 

produkt erbjuder ett överlägset värde i förhållande till konkurrenters, och att kunden naivt 

ignorerar konkurrenters försök att övertyga om att deras produkter är bättre (Oliver, 

1999). Oliver (1999) teoretiserar lojalitet utifrån ett attitydsskapande perspektiv med tre 

faser, där en ytterligare fjärde fas inkluderas för att fånga den beteenderelaterade 

aspekten. Denna fas beskriver enligt honom kundlojalitet enligt definitionen ovan och 

resulterar i “action inertia”, att passivt göra återköp. Den första fasen beskrivs som 

kognitiv lojalitet, där lojalitet uppstår genom de attribut varumärket innehar och som 

föredras av en konsument framför konkurrenters. Kognitiv lojalitet beskrivs som ytlig 

och endast grundad i hur konsumenten uppfattar varumärket. När konsumenten 

reflekterar över graden av tillfredsställelse som uppnås genom konsumtionen av 

varumärket, uppstår en känslomässig relation till varumärket (Oliver,1999). Detta 

resulterar i den andra fasen som Oliver (1999) refererar till som affektiv lojalitet, där 

fokus har övergått från ytliga attribut till vilken grad varumärket erhåller ett faktiskt 

gillande från konsumenten. Nästa fas är konativ lojalitet, där gillandet är tillräckligt starkt 

för konsumenten att ha ett varumärkes-specifikt engagemang för att göra återköp. Dock 

speglar den konativa fasen endast intentionen att göra återköp, varför en fjärde fas 

adderats som speglar det faktiska beteendet. Denna fas kallas aktions-lojalitet och är det 

stadie i vilket konsumenten enligt definitionen av kundlojalitet ovan gör återköp av en 

vara utan att reflektera över, eller ignorera, potentiella alternativ (Oliver, 1999).  

 

Kundlojalitet, och till vilken grad kunder väljer att göra återköp, har enligt Reichheld & 

Markey (2000) mätts enligt graden av kundtillfredsställelse. Dock beskriver Oliver 

(1999) ett asymmetriskt förhållande mellan tillfredsställelse och lojalitet, där lojala 

kunder generellt är tillfredsställda men att tillfredsställda kunder inte behöver vara lojala. 
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Reichheld (1996) benämnde detta som “the satisfaction trap”, och bekräftade att 

tillfredsställelse inte är tillräckligt för att uppskatta lojalitet.  

 

Med detta perspektiv som utgångspunkt har forskare försökt förklara kundlojalitet utifrån 

två teoretiska områden. Ett av dessa är tjänstemarknadsföring, som argumenterar för att 

kundtillfredsställelse utifrån graden av upplevd tjänstekvalitet av kärnvaran är en av de 

främsta faktorerna för lojalitet (Brady, Cronin & Hult, 2000; Berry, Parasuraman & 

Zeithaml, 1985; Grönroos, 1984). Det andra området är relationsmarknadsföring som 

hävdar att ett engagemang inför sitt varumärke är nyckeln till lojalitet (Gustafsson, 

Johnson & Roos, 2005; Fullerton, 2003; Richards, 1996; Morgan & Hunt, 1994). 

Engagemang åtföljs främst enligt Morgan & Hunt (1994) av tillit som en viktig faktor för 

ett djupare engagemang och därmed även lojalitet.  

2.2 Faktorer som påverkar kundlojalitet 
Faktorer som har en positiv påverkan på kundlojalitet och som kommer tas i beaktning i 

denna studie är: Kundtillfredställelse, Tjänstekvalitet, Engagemang samt Tillit.  

2.2.1 Kundtillfredställelse 
Kundtillfredsställelse har i tidigare forskning visat sig ha en stark påverkan på graden av 

kundlojalitet och därmed hur lojalitet bildas och bibehålls (Setó-Pamies, 2012; Kaili, Ya-

kang & Yu-ching, 2007). Kundtillfredsställelse definieras som en utvärdering av en 

känsla hos kunden som reflekterar till vilken nivå kunden anser att produkt- eller 

tjänstupplevelsen väcker positiva känslor (Prabhu & Ranaweera 2003).  

 

Försök till att påverka kundens tillfredsställelse kan genomföras av företag genom att 

skruva ner förväntningsnivån hos kunden, eller att anpassa sig till kundens förväntningar 

(Söderlund, 2001). Dock förutsätter detta att företag har kunskap om kundens uppfattning 

av produkt- eller tjänsteupplevelsen, något som kan erhållas genom kundundersökningar 

(Ibid). Dessa kundundersökningar behandlar främst mätningar av kundens förväntningar 

före ett köp och kundens bedömning av utfallet efter köpet, för att försöka uppskatta 

graden av tillfredställelse (Reichheld et al, 2000). Dock är dessa variabler subjektiva 

tillstånd som förändras över tid vilket gör dem svåra att mäta, varför mätningar som berör 

hur ofta en kund gör återköp borde används för att uppskatta tillfredsställelse (Ibid).  
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2.2.2 Tjänstekvalitet 
 En tjänst definieras enligt Grönroos (1984) som immateriell där konsumtion och 

produktion i stor utsträckning sker simultant, till skillnad från konsumtionen av en 

produkt. Tjänstekvalitet innefattar därmed, till skillnad från produkter, mer än specifika 

fysiska attribut som kan bedömas kvalitetsmässigt (Ibid). Graden av tjänstekvalitet 

förekommer graden av kundtillfredställelse, och fungerar som länk mellan sambandet för 

kundtillfredställelse och lojalitet beskrivet ovan (Olsen, 2002). En hög grad av upplevd 

tjänstekvalitet leder till starkare kundtillfredställelse och en i högre grad lojal kund (Setó-

Pamies, 2012; Neely & Ranaweera, 2003). 

 

Grönroos (1984) utvecklade “The Service Quality Model” för att beskriva hur kunder 

uppfattar tjänstekvalitet utifrån två dimensioner: teknisk kvalitet (eng. technical quality), 

som syftar till vad kunden erhåller, och funktionell kvalitet (eng. functional quality), som 

syftar till hur kunden erhåller tjänsten. Vidare i modellen redogör Grönroos (1984) för att 

hur kunder uppfattar tjänstekvalitet även beror på huruvida förväntningarna av tjänsten 

innan köpet (eng. expected service) stämmer överens med uppfattningen av tjänsten efter 

köpet (eng. perceived service).  

 

  

Figur 1. Service Quality Model, Grönroos (1984). 
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Grönroos (1984) modell utvecklas vidare av Berry, Parasuraman & Zeithaml (1985) till 

att utforska faktorer som påverkar teknisk och funktionell kvalitet som företag kan 

förhålla sig till för att höja uppfattningen av tjänstekvaliteten hos kunden. Berry et al 

(1985) sammanfattar faktorerna i ett ramverk som de kallar “ de tio kriterierna för 

tjänstekvalitet”, som även blivit empiriskt uppbackat av Johnston (1990) enligt Neely & 

Ranaweera (2003). De tio kriterierna innefattar: Pålitlighet, lyhördhet, kompetens, access, 

hövlighet, kommunikation, trovärdighet, säkerhet, förstående och faktiska komponenter 

av tjänsten som byggnader eller verktyg. Kriterierna innefattar även förklarande och 

exemplifierade situationer för varje kriterium (Bilaga 1).  

2.2.3 Engagemang  
Graden av engagemang kunden känner inför sitt varumärke har av marknadsförings-

forskare etablerats som ett centralt begrepp för graden av lojalitet - ett större engagemang 

leder till en högre grad av lojalitet (Wu, Wu & Zhou 2012; Richards, 1996; Morgan & 

Hunt, 1994). Engagemang kan definieras i två former varav den ena är känslomässigt 

engagemang (eng. affective commitment) som grundar sig i att man är fäst vid, eller 

identifierar sig med, en vara (Morgan & Hunt, 1994). Den andra är fortgående 

engagemang (eng. continuance commitment), som grundas i känslor av beroende och att 

man känner sig låst vid en vara (Fullerton, 2003). Detta kan enligt oss liknas med det 

Richards (1996) argumenterar för i sin modell för kundengagemang, där vi anser att 

faktor ett kan härröras till känslomässigt engagemang och faktor två och tre till 

fortgående engagemang:  

 

I. Hur involverad kunden är i sitt val av varumärke  

II. Attraktionsgraden hos alternativa varumärken  

III. Nivån av ambivalens hos kunden orsakat av antalet alternativa varumärken 

 

Richards (1996) menar att beroende på hur involverad kunden är i sitt val av varumärke 

avgör dess engagemang. En involverad kund anses vara en engagerad kund, vilket 

innebär att kunden har gjort ett aktivt val av sitt varumärke och att sannolikheten att byta 

till andra alternativ därmed är mindre. Richards (1996) menar vidare att utbudet och 

attraktionsgraden hos alternativ för konsumenten spelar en stor roll i den situation då en 

oengagerad kund blir missnöjd, eftersom att ett brett utbud av alternativ bidrar till en  
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större sannolikhet till ett byte. Detsamma gäller för en engagerad kund som blir missnöjd 

- är attraktionsgraden hos en konkurrent tillräckligt stark kan det innebära ett byte hos 

även den mest engagerade kund. Graden av ambivalens hos kunden spelar in på så sätt att 

det fördröjer ett eventuellt byte eftersom få för- och nackdelar hos konkurrenter kan 

jämföras på ett konkret och koncist sätt. Ambivalens gör kunder mindre engagerade, men 

fördröjer även ett byte till en konkurrent (Richards, 1996).  

2.2.4 Morgan & Hunt’s teori om tillit-engagemang 
Morgan & Hunt (1994) redogör djupare för hur känslomässigt engagemang kan erhållas 

hos kunder genom en hög grad av tillit. Morgan & Hunt (1994) definierar engagemang 

som att förhållandet mellan parter är så högt värderat att dessa anstränger sig för att 

vidhålla det till varje pris. Tillit är definierat som “... A willingness to rely on an 

exchange partner in whom one has confidence.” (Moorman, Deshpandé & Zaltman 1993, 

genom Morgan & Hunt 1994). Morgan & Hunt (1994) beskriver vidare att eftersom 

engagemang medför sårbarhet väljs i huvudsak pålitliga partners att samarbeta med, 

vilket gör tillit till en avgörande faktor för engagemang. 

 

Morgan & Hunt (1994) har identifierat faktorer som direkt eller indirekt påverkar graden 

av tillit och engagemang en kund känner inför ett varumärke eller företag. Faktorerna är: 

Kostnader för att avsluta ett förhållande, Delade värderingar, Kommunikation, 

Relationsfördelar och Opportunistiskt beteende. Samtliga faktorer innehar en positiv 

inverkan på kundlojalitet, förutom relationsfördelar där inget sådant samband kunde 

styrkas. I denna studie kommer opportunistiskt beteende inte att redogöras för eftersom 

att denna faktor leder till minskad tillit. Eftersom att fokus för denna studie är hur lojalitet 

bevaras och underhålls anser vi att denna faktor är bortom fokus för denna studie.  

 

Kostnader för att avsluta ett förhållande är förväntade förluster av att avsluta ett 

förhållande samt avsaknaden av potentiella jämförbara relationspartners. Avvecklings-

kostnader leder till en pågående relation som ses som viktig, vilket genererar 

engagemang för relationen. Avsaknaden av potentiella jämförbara relationspartners 

innebär att kunden stannar på grund av den orsaken (Morgan & Hunt, 1994). Delade 

värderingar är ett koncept som påverkar både graden av tillit och engagemang. Att 

partners har en gemensam tro om vilka beteenden, mål och policys som är rätt eller fel är 

viktigt för ökad tillit samt engagemang (Morgan & Hunt, 1994). Kommunikation är en 
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betydande faktor för tillit, och Morgan & Hunt (1994) definierar genom Anderson & 

Narus (1990) kommunikation som “ ...the formal as well as informal sharing of 

meaningful and timely information between firms”. Morgan & Hunt (1994) förutsätter 

vidare att om en parts tidigare kommunikation i ett förhållande varit frekvent och av hög 

kvalitet, det vill säga pålitlig, i rätt tid och kompetent, resulterar detta i en högre grad av 

tillit. Relationsfördelar är försök av företag att addera värde till sina egna erbjudanden i 

förhållande till sina konkurrenter. De försöker kontinuerligt hitta produkter, processer och 

tekniker som ger mervärde till sina egna erbjudanden (Morgan & Hunt, 1994).  

 

Även tjänstekvalitet har visat sig vara en viktig faktor som påverkar tillits- och 

engagemangsnivån hos kunden för varumärket, och därmed en indirekt påverkan av 

graden av kundlojalitet från både tillfredsställelse-aspekten samt engagemangs-aspekten 

(Kaili, Ya-kang & Yu-ching, 2007; Hazra & Srivastava, 2009). 

2.3 Kritik och överväganden av teori 
Huruvida Morgan & Hunt’s teori om tillit-engagemang är en lämplig referens för denna 

undersökning kan diskuteras eftersom undersökningen är genomförd i ett B2B kontext, 

medan ett B2C perspektiv är fokus för denna undersökning. Rörande Morgan & Hunt’s 

(1994) teori om tillit-engagemang argumenterar de för att: “... the commitment-trust 

theory underlying the KMV model should apply for all relational exchanges”, varför vi 

väljer att tolka detta som att denna teori lämpar sig även för relationella utbyten i ett B2C 

perspektiv. Dock nämner de att detta konstaterande behöver stärkas empiriskt, vilket även 

upplevs vara fallet då senare forskare härrör Morgan & Hunt’s teori som känslomässigt 

engagemang och tillämpar samma principer som Morgan & Hunt i ett B2C perspektiv 

(Gustafsson, Johnson & Roos, 2005; Fullerton, 2003). Fullerton (2003) har även påvisat 

att interaktionen mellan känslomässigt- och fortgående engagemang har stor betydelse 

för kundlojalitet, varför vi har valt att komplettera Morgan & Hunt (1994) med Richards 

(1996) resonemang som enligt oss kan härledas till båda typerna av engagemang.  

 

Forskningen som ligger till grund som bevis för de övriga faktorernas positiva påverkan 

på lojalitet har fångats empiriskt i kontexter som inte per automatik kan kopplas till 

tidskriftsbranschen, vilket kan uppfattas som problematiskt. Valet av undersökningar 

motiveras dock av att de fångas empiriskt i kontexter där tjänster tillhandahålls, vilket 

även tidskriftsbranschen gör. Dessutom är alla undersökningar som behandlar de olika 
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faktorernas påverkan på lojalitet utförda av kvantitativ karaktär, varför 

generaliserbarheten bör anses vara hög. Detta innebär att teorin anses stämma oberoende 

tids- eller miljökontext, varför den ämnar sig tillämpbar även för vår undersökning. Att 

undersökningarna främst är gjorda ur ett kundperspektiv är ytterligare en aspekt vi är 

medvetna om, vi ämnar dock undersöka hur ett företag förhåller sig till och arbetar mot 

kunden utifrån de faktorer undersökningarna behandlar. Att tidigare forskning främst 

behandlat detta ur ett kundperspektiv innebär att en undersökning ur företagsperspektiv 

snarare bidrar med bredd till tidigare forskning.  

 

Vidare har lämpligheten för att använda faktorn tjänstekvalitet diskuterats för vår 

undersökning eftersom att tidskrifter kan ses som både en produkt och en tjänst. Vi väljer 

att tolka tidskrifter i immateriell form som kunskapsöverföring, men i och med dagens 

marknadsläge tillhandahålls även tidskrifter via nät eller nätverk, vilket gör att de förlorar 

sin materialiserade form, och konkret definieras som en tjänst och inte en produkt 

(Skatteverket, 2016). Därför anses denna faktor vara aktuell för teori samt empiri. 

2.4 Sammanfattning av teoretiskt ramverk  
Kundlojalitet beskrivs av Oliver (1999) som ett komplext begrepp som kan uppstå i fyra 

faser, där de första tre speglar attitydbildandet till varan: kognitiv lojalitet som behandlar 

de ytliga aspekterna av varan och hur väl den presterar, affektiv lojalitet som behandlar 

det faktiska gillandet av varan hos konsumenten samt konativ lojalitet som speglar 

engagemanget hos en kund att göra återköp av en specifik vara. Den fjärde fasen, 

aktionslojalitet, speglar däremot det faktiska beteendet att göra återköp. Oliver’s (1999) 

definition och teoretiska konceptualisering av lojalitet har valts ut på grund av att han tar 

det faktiska konsumtionsbeteendet i beaktning i och med den fjärde sista fasen. 

 

Vidare redogör teoriavsnittet för det komplexa förhållandet mellan tillfredställelse och 

lojalitet varifrån andra faktorer har valts ut på grund av dess bekräftade påverkan på 

lojalitet. Dessa faktorer är kundtillfredsställelse, tjänstekvalitet, engagemang samt tillit. 

Kundtillfredsställelse innebär att kundens förväntningar inför köpet stämmer överens 

med, alternativt överträffar, bedömningen av upplevelsen efter köpet. Tjänstekvalitet 

fokuserar på tjänstens egenskaper och beskrivs av Grönroos (1984) som teknisk samt 

funktionell kvalitet. Berry et al (1985) utvecklade Grönroos teori och tog fram ett 

ramverk med tjänstekvalitets-aspekter som av konsumenter värderas högt, och som 
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företag kan förhålla sig till. Engagemang behandlas av Richards (1996) samt Morgan & 

Hunt (1994). Richards (1996) beskriver faktorer som påverkar en kunds engagemang från 

både ett känslomässigt samt fortgående engagemangs-perspektiv vilket kompletterar 

Morgan & Hunt (1994) som går djupare in på känslomässigt engagemang och tillit som 

viktiga faktorer för en kunds lojalitet. Dessa faktorer ligger sedan till grund i denna 

undersökning för att se huruvida de behandlas i relation till befintliga kunder mot en 

bakgrund av Oliver’s fyra faser.  

 

3. Metod 
I metodavsnittet presenteras forskningsansats, forskningsurval, hur datainsamling skett 

samt analys av data. Avslutningsvis diskuteras forskningens begränsningar och kvalitet. 

 

3.1 Forskningsansats 
Vår studie är till viss mån beskrivande, eftersom vi genom undersökningen vill fånga hur 

tidskrifter arbetar praktiskt för att behålla sina kunder. Eftersom vi även vill öka 

förståelsen för detta fenomen i tidskriftsbranschen är studien även upptäckande. Saunders 

et al (2012) skriver att en upptäckande studie är lämplig när man vill klargöra förståendet 

för ett fenomen, vilket passar in på vår undersökning på det sätt att vi vill förstå hur de 

arbetar för att bevara sina kunder. 

 

Vi har valt att genomföra denna undersökning kvalitativt eftersom vår undersökning 

syftar till att skapa förståelse, vilket enligt Saunders et al (2012) innebär en studie med en 

tolkande karaktär. Detta till skillnad från en kvantitativ undersökning där fokus ligger på 

att testa teorier och samla in stora mängder data (Saunders et al, 2012). Vi ämnar 

genomföra undersökningen genom en fallstudie, detta för att fånga ett företags 

verklighetsbild, där vi vill förstå hur de arbetar för att bevara och underhålla sin 

existerande kundbas. Enligt Yin (2009) är en fallstudie passande för undersökningar som 

ämnar förklara omständigheter som “hur” och “varför” sociala fenomen uppstår och 

fungerar på ett visst sätt. Metoden beskrivs även av Yin (2009) som relevant om frågorna 

undersökningen behandlar kräver djupare beskrivningar för att skapa förståelse. Celsi et 

al (2016) beskriver vidare att syftet med en kvalitativ undersökning är att identifiera, 
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undersöka, jämföra och tolka både mönster och teman. Denna beskrivning anser vi passa 

vår undersökning därför att vi ska identifiera hur de arbetar, undersöka varför de arbetar 

på det sättet, och tolka detta med relevant teori, varför vi valt en kvalitativ ansats.  

3.2 Forskningsurval 

3.2.1 Val av företag 
Vi har valt att genomföra denna studie på Egmont Publishing som är ett av Sveriges 

största medieföretag och en del av den nordiska mediekoncernen Egmont (Egmont, 

2016). Egmont omsätter 1.1 miljarder svenska kronor om året och drivs av sin ambition 

att skapa högkvalitativt innehåll och med stort fokus på digital utveckling. Egmont 

Publishing är koncentrerat till tre huvudområden som är: 1, Publishing, som är kärnan för 

den svenska förlagsverksamheten och publicerar hundratals magasin och webbplatser 2, 

Content-marketing som tillhandahåller specialistkompetens inom innehålls-

marknadsföring och 3, E-handel, där Egmont innehar flera ledande positioner inom 

nischområden (Egmont, 2016). Naturligt har vi valt att inrikta studien mot enbart 

Publishing eftersom att vår studie ämnar undersöka tidskriftsbranschen. Egmont 

Publishing anses av oss vara en professionell och väletablerad aktör på den svenska 

marknaden för tidskrifter, där sannolikheten för genomtänkta processer för 

kundbevarande är större än för en mindre aktör. Detta bör kunna ge bättre förståelse för 

hur arbetet med att bevara kunder fungerar för tidskriftsbranschen som helhet. Detta 

anser vi i sin tur skapar förutsättningar för att öka reliabiliteten i vår undersökning, vilket 

innebär att resultatet bör kunna replikeras av andra forskare som genomför en liknande 

studie (Celsi et al, 2016). Detta för att arbetsprocesser vid Egmont, som är Nordens 

största mediekoncern, i vidare utsträckning enligt oss bör vara replikerbara för andra 

aktörer inom samma bransch, än om företaget som varit fokus för denna undersökning 

hade varit en mindre aktör på den svenska marknaden.  

3.2.2 Val av respondenter 
Utifrån Egmont Publishing AB har ett ändamålsenligt urval av intervjuobjekt genomförts. 

Detta innebär att intervjuobjekten har valts ut på på grund av dess erfarenhet och kunskap 

i frågor som rör ämnet för denna undersökning (Celsi et al, 2016), då vi anser det mest 

sannolikt att få uttömmande och pålitliga svar från sådana respondenter. Personer med 

olika yrkesroller har valts ut med motiveringen att de kan arbeta ut mot kunden på olika 
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sätt och i olika distributionskanaler. Bland yrkestitlarna har en webbredaktör valts ut med 

ansvar för en tidskrifts hemsida och andra digitala kanaler som når ut i social media, som 

till exempel Facebook. Två chefredaktörer har intervjuats som arbetar med innehållet i 

den tryckta tidskriften, men som även har mer omfattande ansvar och nära samarbete med 

till exempel webbredaktören för respektive tidskrift. Två marknadschefer har intervjuats, 

som har bidragit med att ge ett mer övergripande perspektiv över verksamheten eftersom 

att de har ansvar och kompetens för Egmont Publishing AB och inte fokus för en specifik 

tidskrift. För att fånga andra digitala distributionskanaler än webbsidan har även den 

digitala affärsutvecklaren för Egmont Publishing AB intervjuats. Gemensamt för samtliga 

respondenter är att de främst arbetar ut mot läsaren som kund och inte annonsören, detta 

för att följa avgränsningen för denna undersökning. Att intervjua personer med skilda 

arbetsroller eller från skilda tidskrifter har därmed genomförts med målbilden att lyckas 

erhålla diversifierad och omfattande information för att kartlägga Egmont Publishing i sin 

helhet. Nedan följer en beskrivning av de olika respondenterna i tabellform:  

 

 
Tabell 1. Respondenter för Egmont Publishing AB 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 
Primärdata har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer som karaktäriseras av att 

intervjuaren utgår från ett tema av frågor och vissa nyckelaspekter snarare än ett i förväg 

bestämt frågeformulär (Saunders et al, 2012). Intervjufrågorna som användes för att ta 
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reda på relevant information till undersökningen kategoriserades efter utvalda faktorer 

beskrivna i det teoretiska ramverket. Detta för att skapa en enhetlig intervju som för 

undersökaren var lätt att överskåda och därmed kunna se till att önskvärd information 

erhölls. Utifrån det faktum att vår undersökning även i viss mån är upptäckande är semi-

strukturerade intervjuer ett bra val för att erhålla viktig kontextuell information (Saunders 

et al, 2012), vilket vi ansåg relevant i den mån att informanternas erfarenheter kunde 

uppskattas och frågorna kunde anpassas bättre till deras yrkesroll.  

 

Vår ambition var att utföra samtliga intervjuer ansikte-mot-ansikte, eftersom att Saunders 

et al (2012) beskriver det som viktigt att etablera personlig kontakt och tillit för att få 

utförliga och uppriktiga svar. Dock var detta inte möjligt i flera av våra intervjuer på 

grund av tidsbrist från respondentens sida, samt geografiskt avstånd då ett av kontoren för 

Egmont Publishing är beläget i Malmö och vissa av respondenterna är posterade där. 

Majoriteten av intervjuerna, 4 av 6 skedde därmed via telefon, en ansikte mot ansikte 

samt en via mejl. Dessa intervjuer mätte 20-40 minuter per intervjutillfälle. 

Telefonintervjuerna har som fördel att viss personlig kontakt fortfarande etableras, samt 

att man som undersökande kan ställa följdfrågor, eller be respondenten förklara sig, vilket 

är samma fördelar som uppnås vid en personlig intervju där man träffar intervjuobjektet 

(Saunders et al, 2012). Intervjuerna som utfördes via mejl saknar dessa fördelar, men en 

fördel är att eventuell påverkan från undersökarens sida kunde undvikas. Detta eftersom 

att det inte fanns något utrymme för att uttrycka tonfall eller liknande som kunde få 

respondenten att svara på ett från undersökarens sida önskvärt sätt (Saunders et al, 2012).  

 

Saunders et al (2012) betonar även vikten av att vara påläst om ämnet och företaget man 

har som fokus för sina intervjuer, varför vi har lagt ner mycket tid på att sätta oss in i 

ämnet kundlojalitet teoretiskt. Så kallade pilotintervjuer har även genomförts för att 

praktiskt skapa en bild av problematiken hos Egmont Publishing rörande detta ämne, 

varför lämpliga frågor kunde anpassas till denna problematik för att fånga denna bättre. 

Pilotintervjuer kan liknas med pilottest, där frågorna vid en intervju testas av en 

respondent för att säkerställa att varje fråga är relevant och välformulerad (Celsi et al, 

2016).  
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3.3.2 Utformning av intervjuguide 
Frågorna i vår intervjuguide baseras på faktorer beskrivna i vårt teoretiska ramverk, för 

att skapa en enhetlig bild över hur de arbetar med dessa mot sina befintliga kunder. 

 

Frågorna som ligger till grund för vår undersökning är utformade som öppna, och 

karaktäriseras av möjligheter till att få utvecklade och uttömmande svar, och därmed 

rikare information och förhoppningsvis mer insikt från svaren (Celsi et al, 2016). En 

öppen fråga har dessutom fördelen att den inte begränsar intervjuobjektet, som är fri att 

svara med egna ord, medan intervjuobjektet i slutna frågor endast ges möjlighet att välja 

från ett antal förutbestämda svar (Ibid). Det beskrivs även vara av främsta vikt att 

omvandla frågorna till ett språk som för intervjuobjektet är bekant (Celsi et al, 2016), 

varför vi har anpassat frågorna i största möjliga mån utefter respondentens yrkesroll och 

arbetsuppgifter. Vi valde därför också att inleda varje intervju med frågorna: “Vilken 

yrkesroll har du och hur länge har du haft den?” samt “Vilka är dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter?”.  

 

Frågorna ställs vidare med syftet att ge svar på hur de arbetar direkt men också indirekt 

med faktorerna som ligger till grund för vårt teoretiska ramverk. Genom att inleda 

intervjun med frågor som ämnar fånga deras arbete för kundbevarande i sin helhet och 

deras definition av en befintlig kund skapades viktig förståelse för deras medvetenhet av 

arbetsprocesser för att bevara kunder. Frågorna som följer behandlar huruvida de arbetar 

med att anpassa tidskriftens innehåll, för att försöka fånga deras arbete med 

kundtillfredsställelse, för att fortsätta i samma anda rörande tjänstekvalitet, engagemang 

samt tillit. För att undvika frågor som eventuellt kan uppfattas som oklara eller ledande 

av respondenten, har värdeord undvikits (Celsi et al, 2016). Till exempel har vi valt att 

fråga hur de arbetar för att behålla kunder, samt hur de anpassar sig efter kundens behov 

snarare än att välja att använda ordet “tillfredställelse” som skulle kunna vinkla svaret i 

en mer positiv bemärkelse. Mycket fokus i frågorna behandlar även Berry et al’s (1985) 

kriterier för tjänstekvalitet, eftersom att vissa av dessa kriterier även har betydelse för 

övriga faktorer.  
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3.4 Analys av data 
Att spela in och transkribera intervjuer är att föredra vid kvalitativa analyser för att 

undvika feltolkningar och att viktig information eventuellt förbises (Saunders et al, 

2012), dock var detta inte möjligt vid genomförandet av intervjuerna för denna 

undersökning. Istället fördes anteckningar kontinuerligt under intervjuns gång för att 

fånga respondentens svar, samt att vid behov be respondenten göra uppehåll vid passande 

läge under deras utläggningar för att se till att få med all väsentlig information. För att 

undvika feltolkningar vid sammanställningen av intervjuerna tillfrågades varje 

respondent om det var möjligt att få återkomma om ytterligare förklaringar skulle vara 

nödvändigt, vilket bekräftades som möjligt.  

 

Vidare sammanställdes informationen och datareducering påbörjades, vilket i vårt fall 

innebar att informationen sattes i kontrast till syftet för denna undersökning, och sådant 

som ansågs irrelevant sållades bort successivt (Celsi et al, 2016). Vidare analyserades 

informationen utifrån de olika faktorerna beskrivna i det teoretiska ramverket, för att 

underlätta att se samband, likheter och skillnader som kunde kopplas till relevant teori.  

3.5 Forskningens begränsningar och kvalitet 
Urvalet vid en kvalitativ undersökning blir naturligt mindre än vid en kvantitativ 

undersökning vilket påverkar i vilken grad generella slutsatser kan dras utifrån resultatet. 

Detta är även fallet för vår undersökning, men metoder för att öka graden av 

generalisering har tagits i beaktning vid utförandet. Aktiva val har gjorts i urvalet av 

företag som är föremål för fenomenet vi ämnar undersöka samt gällande respondenter. 

Att genomföra undersökningen vid ett större, väletablerat, företag anser vi ökar 

sannolikheten för genomtänkta arbetsprocesser, samt att dessa processer är tillämpbara 

även för andra företag i samma bransch. Detta ökar möjligheten att kunna dra generella 

slutsatser. Dessutom har respondenter med insikt i ämnet valts ut som intervjuobjekt för 

att kunna ge en rättvis bild av hur företaget arbetar praktiskt. För att försäkra oss om att 

en rättvis bild av företaget delgavs oss, har vi dessutom valt personer från skilda 

avdelningar och med skilda arbetsuppgifter. Detta ger mer omfattande information och 

förhoppningsvis en mer korrekt bild av företaget som helhet. När vi gjort dessa val har 

hänsyn tagits till det som kallas triangulering (eng. triangulation), främst 

datatriangulering, som innebär att forskaren samlar information från flera olika källor, i 
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det här fallet från flera olika personer med skilda yrkesroller och från skilda avdelningar 

(Celsi et al, 2016). I viss mån har även teoritriangulering tillämpats för att öka 

undersökningens kvalitet, som innebär att flera olika teorier och perspektiv används för 

att tolka den insamlade informationen (Ibid). Detta har utförts av oss främst genom våra 

referenser för engagemang, som är av kompletterande karaktär och ger olika perspektiv. 

 

Att inte använda sig av transkribering vid våra intervjuer kan ses som en begränsning, 

främst på grund av att reliabiliteten till intervjuns svar kan inskränkas, då det inte går att 

kontrollera svaren i efterhand med exakthet (Saunders et al, 2012). Dock har detta på 

bästa sätt kompenserats för, genom att kontinuerligt anteckna under intervjuns gång. Att 

föra anteckningar hjälper till att vidhålla intervjuarens uppmärksamhet samt 

koncentration (Saunders et al, 2012), och utan ljudinspelning av intervjun var detta av 

största vikt under intervjuns gång. En ytterligare begränsning i vår metod är det faktum 

att en av intervjuerna genomfördes via mejl, vilket begränsade våra möjligheter till att 

etablera personlig kontakt och tillit, vilket är viktigt för att få så pålitliga och uppriktiga 

svar som möjligt. Att genomföra intervjuer via mejl innebär dock att informationen 

sparas automatiskt, och eliminerar problem som kan uppstå vid verbala intervjuer som 

feltolkningar och bristande koncentration (Saunders et al, 2012), varför reliabiliteten bör 

anses vara hög för svaren vid en mejlintervju. 

 

4. Empirisk diskussion 
Det empiriska diskussionen inleds med respondenternas definition av vad en befintlig 

kund är för dem, för att fortsätta beskriva deras arbete med tillfredsställelse, kvalitet, 

tillit och engagemang. Ett kompletterande stycke behandlar konkurrenter och 

respondenternas syn på deras egen ställning i förhållande till dessa. 

  

4.1 Befintliga kunder 
Den befintliga kunden i vår undersökning avgränsas till läsaren som kund. Definitionen 

av målgruppen för de olika tidskrifterna är utifrån Arildsson, Runsten och Larsson relativt 

spridd. Målgrupperna för de tillfrågade tidskrifterna Body och Vagabond beskrivs av 

Runsten respektive Larsson som specifika och nischade. Enligt Runsten och Larsson är 
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deras läsare kunniga och förkovrade inom sitt ämnesområde, “de har ett nördigt 

intresse”, och är hängivna läsare. Målgruppen för Hemmets journal anses av Arildsson 

inte vara lika specifik när det kommer till intresse, men Arildsson beskriver däremot att 

deras läsare är tydliga med hur de vill att tidskriften ska vara: “Läsarna vill ha den gamla 

vanliga tidningen som kommer varje tisdag”, och de vill ha mycket fokus på det gamla 

klassiska. Den befintliga kunden definieras enligt Jensen som en person som köpt någon 

av deras tidskrifter eller som deltagit i något av deras event, i likhet Drottsäters 

resonemang, som menar att en kund är den som någon gång genomfört en transaktion på 

någon av Egmonts digitala kanaler.  

 

En generell gemensam ståndpunkt för alla respondenter är att en kund är den som är 

prenumerant, alternativt en person som någon gång köpt eller sporadiskt köper 

lösnummer, vilket är kongruent med avgränsningen för denna undersökning.  

4.2 Kundtillfredsställelse 
För att behålla kunder ligger fokus främst på att erbjuda en tidskrift med högkvalitativt 

samt trovärdighet innehåll som har bra journalistik i grunden, enligt Runsten, Hegg och 

Larsson. Detta beskrivs som viktigt enligt Runsten för att målgruppen för Body är kunnig 

och därmed är det viktigt att informationen i tidskriften är korrekt. Larsson beskriver det 

istället som att tidskriften Vagabond är en “reseexpert”, varför läsarna måste kunna lita på 

det som skrivs.  

 

Läsarundersökningar används på Egmont Publishing främst som ett verktyg för att avgöra 

vad läsare vill ha mer eller mindre av när en tidskrift står inför en förändring, snarare än 

för att sporadiskt anpassa innehållet, enligt Hegg och Larsson. Runsten berättar att 

läsarundersökningar är svåra att genomföra eftersom att de anordnas gemensamt för flera 

avdelningar på Egmont, och att de därför endast genomförs med några års mellanrum. 

Anledningen till detta kan vara det Hegg berättar, att det är en fråga om pengar och att 

läsarundersökningar genomförs i mån av detta. Arildsson berättar dock att de så sent som 

i april i år genomförde en läsarundersökningen, där kundtjänst ringde upp de som avslutat 

en prenumeration för att ta reda på orsaken till detta. Hemmets Journal har enligt 

Arildsson mer fokus på att anpassa innehållet efter vad läsarna verkar tycka om, till 

skillnad från Larsson och Runsten för Vagabond och Body. Arildsson arbetar aktivt med 
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att tolka reaktioner innehållet får på olika sociala medier samt webbsidan, och genom 

detta arbete erhålls indikationer om vad som är populärt eller ej. Runsten och Larsson för 

tidskrifterna Body och Vagabond nämner istället att de anser det svårt att anpassa 

innehållet efter vad läsare efterfrågar. Detta eftersom att läsare visar sig vilja ha mer av 

allt när de genomfört läsarundersökningar som behandlar detta. Hegg härrör detta 

fenomen till att läsarna “inte vet vad de kan få”, och att det därmed är svårt att anpassa 

innehållet. Hegg betonar också att det främst är chefredaktörernas ansvar att kunna följa 

trender och veta vad läsarna vill ha. Detta bekräftar även Larsson; de som jobbar på 

Vagabonds redaktion är reseexperter, och därmed litar de på sin egen expertis och gör 

tidskriften utefter vad de anser är bra.  

 

Om en kund är otillfredsställd hamnar fokus, enligt Drottsäter och Arildsson, på att 

vidhålla en bra dialog och ta reda på orsaken till otillfredsställelsen. Om det visar sig att 

tidskriften misstagit sig rörande redaktionellt innehåll genomförs kraftansträngningar för 

att ställa detta tillrätta. Om det istället är ett missförstånd försöker redaktionen reda ut 

detta på bästa sätt tillsammans med kunden, för att kunden ska bli nöjd. Om felet ligger 

hos tidskriften rättas det till i nästa nummer, samt att de har så kallade “brevsidor” i 

tidskriften där kritik som skickas in av läsare läggs in. De tar alltid till sig av kritiken om 

den är befogad och prioritering ligger på att ge snabbt svar tillbaka till kunden enligt 

Arildsson, Runsten och Larsson. Dock berättar samtidigt Larsson att det är svårt att hinna 

bemöta varje kund. Även Hegg och Jensen menar i enlighet med Larsson att det är svårt 

att bemöta alla kunder som kommer in med klagomål till kundtjänst, och Jensen säger att 

det är svårt att ta hänsyn till en specifik kund som har synpunkter, till exempel på 

innehållet i en tidskrift. Jensen betonar dock att de alltid försöker bemöta kundens 

klagomål så länge det inte påverkar resterande kunder, när det till exempel rör sig om en 

prenumerationsleverans.  

4.3 Tjänstekvalitet 
Enligt Jensen skapas tjänstekvalitet för läsaren främst redaktionellt, genom att visa att 

tidskrifterna kan sitt område och att de ger läsarna innehåll som de efterfrågar. Detta 

stämmer även överens med Arildssons, Runstens samt Larssons beskrivning av deras 

kvalitetsarbete gentemot kunden. Arildsson betonar kommunikation och dialog som en 

källa till kvalitet. Genom att de lyssnar på läsaren skapar de innehåll som uppskattas, 
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samt att det är väldigt viktigt med igenkänning för läsarna och att Hemmets Journal ska 

vara densamma som den alltid varit, vilket därmed är någonting de respekterar och 

tillgodoser. Detta överenstämmer även med det Drottsäters resonemang, vilket är att de 

skapar kvalitet för kunden genom att vara lyhörda och förstå deras behov och önskemål.  

 

Vidare för att skapa kvalitet för läsaren är det viktigt att vara noggrann med innehållet, se 

till att det faktagranskas, samt att vara selektiv med vilka som får uttala sig i tidskriften, 

enligt Runsten. Ett varierande innehåll för varje utgåva nämns även som avgörande för att 

läsarna ska känna att de får valuta för pengarna. En stor del av tidskriften består dessutom 

av bilder, och att dessa är inspirerande och av god kvalitet är något som betonas av 

Runsten som en viktig del av deras kvalitetsskapande arbete. Body använder främst egna 

fotografer för att säkerställa att fotografen är tillräckligt insatt i branschen för att kunna 

framhäva känslan man vill skapa i tidskriften och nå fram till målgruppen, beskriver 

Runsten. Även Larsson hänvisar till betydelsen av att ha en bra “mix” när det kommer till 

layout, bilder och skriftligt innehåll för att skapa kvalitet för kunden. Även den tryckta 

tidskriftens pappersmaterial är en del i att skapa kvalitet enligt Runsten. Runsten 

argumenterar för att tidskrifter blir mer och mer en lyxprodukt, och för att följa den 

trenden och tillmötesgå kundens efterfrågan på tidskrifter som en exklusiv produkt, har 

de nyligen valt att byta till ett mer kvalitativt omslags- och inlagepapper (def. papperet 

som används till tidskriftens sidor, men inte omslag). 

4.4 Tillit och engagemang 
Samtliga redaktörer (Arildsson, Larsson och Runsten) samt Jensen beskriver främst 

tävlingar som arrangeras genom den tryckta tidskriften som en viktig del i deras arbete 

med att skapa engagemang. Hegg motsäger sig dock detta och menar att tävlingar inte 

alls engagerar läsare. Hegg menar istället att det är mer engagerande ur läsarsynpunkt att 

premiera kunder och använda sig av olika gåvor kopplade till köpet av tidskriften. 

Arildsson och Larsson för Hemmets journal och Vagabond nämner utöver tävlingar att de 

anordnar läsarresor, och samtliga tillfrågade tidskrifter anordnar fysiska event och 

utbildningsdagar där läsare deltar. Dessa event benämns även som viktiga för att lära 

känna läsare för att bilda sig en bättre uppfattning om vad de efterfrågar. För att engagera 

läsare digitalt menar Drottsäter att de försöker finnas där läsarna finns, på till exempel på 

sociala medier, och att ha en “välkomnande community” som bjuder in till diskussion och 
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interaktion. Detta beskrivs även som viktigt av Arildsson och Larsson för Hemmets 

Journal och Vagabond, samt Hegg som nämner Facebook som en viktig kanal till 

diskussion och enklare tävlingar. Runsten nämner dock att tiden, kunskapen samt 

pengarna, som behövs för att utforska digitala möjligheter och kommunikationskanaler 

inte är av prioritet. Detta kan även bekräftas av det Hegg samt Arildsson berättar, att 

sociala medier och webb endast används till enklare tävlingar och material som kan läsas 

“i farten”. Arildsson är dessutom den enda av respondenterna som aktivt verkar tolka 

reaktioner som material får på webb och sociala medier, vilket ingen av de övriga 

tillfrågade nämner.  

 

I övrigt beskrivs det som viktigt att det journalistiska materialet i den tryckta tidskriften är 

engagerande enligt Hegg. Larssons resonerar i samma anda, och berättar att de försöker 

skriva om ämnen som berör, som till exempel sexturism och elefantridning, för att ta 

ställning mot dessa. Larsson betonar även att Vagabond alltid försöker vara transparenta 

med det faktum att de står på läsarnas sida. Vagabond brukar aktivt arbeta för att lyfta 

situationer där resenärer blivit utsatta eller dåligt behandlade, av till exempel flygbolag, 

där Vagabond alltid tar resenärens parti. Detta är även en viktig aspekt i Vagabonds 

tillitsarbete, där denna typ av journalistik enligt Larsson skapar trovärdighet och visar på 

kritisk ställningstagande.  

 

Hur de jobbar för att skapa tillit hos kunden för deras tidskrift beskrivs främst av Larsson 

samt Runsten genom att de håller en koncist hög kvalitet och trovärdighet för innehållet i 

den tryckta tidskriften, och fokuserar på välarbetad journalistik. Drottsäter och Jensen 

håller med detta resonemang och beskriver att förtroende skapas hos läsaren främst 

genom det redaktionella innehållet. Även Hegg utvecklar detta påstående och säger att till 

skillnad från en tidning som är gratis så måste läsaren som betalar för en tidning kunna se 

tydlig skillnad på vad som är en annons och vad som är en artikel, vilket inte alltid 

beskrivs som fallet hos en tidning som är gratis. Läsaren bör inte behöva vara lika kritiskt 

granskande när de läser en tidskrift hos Egmont, eftersom att innehållet redan bör vara 

kritiskt granskat enligt Hegg. Att tillit främst skapas genom trovärdigt och välarbetat 

innehåll kan beskrivas av det Arildsson berättar: att det inte finns några direkt riktlinjer 

för förtroendeskapande processer. Arildsson betonar istället betydelsen av en bra dialog 

och att de anstränger sig för att vara lyhörda för läsarnas åsikter som främjande för 
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förtroendeskapande hos kunden. Genom att konsekvent arbeta med detta kan tidskriften 

rätta till fel eller reda ut missförstånd på ett effektivt och koncist sätt enligt Arildsson.  

 

Kommunikation med läsarna sker främst genom tidskriften, som via “brevsidor” där 

kritik läggs in, samt via de olika mediekanalerna och kampanjerna. Dessa är postal 

direktreklam, oadresserade kampanjer/annonser, E-postutskick, kampanjer på Facebook 

och på sajter och telemarketing, enligt Jensen, varav alla präglas av att vara 

envägskommunikation. Även Hegg berättar att det mest handlar om kommunikation som 

går ut mot läsarna istället för in, vilket även överensstämmer med beskrivningen av 

Jensen. Digitalt kommunicerar tidskrifterna främst med läsarna genom sociala medier 

som Facebook, men också via redaktionella nyhetsbrev, enligt Drottsäter. Som tidigare 

nämnt beskriver även majoriteten av respondenter webb och sociala medier som viktiga 

kanaler för diskussion, men detta nämns mest i förbigående och den enda respondent som 

beskrivs aktivt arbeta med reaktioner via dessa kanaler är Arildsson. Snarare så betonas 

all direktkonakt med kunden ske via kundtjänst enligt samtliga respondenter, där frågor 

och klagomål bemöts. Dock beskriver Arildsson, Larsson och Runsten att det är stort 

fokus på att vara lyhörd för läsarnas åsikter och problem, och att de tar till sig av dessa 

om kritiken är befogad. Både för att rätta till det som har blivit fel i tidskriften, men även 

i vissa fall för att lägga till ett nytt inslag i tidskriften som kan ha börjat som en idé som 

en läsare kommit in med, men som de själva inte reflekterat över.  

4.5 Konkurrenter 
För att anpassa tidskriften och erbjudanden i förhållande till konkurrenter beskriver 

Jensen att de arbetar aktivt med att analysera konkurrensläget. Jensen beskriver även hur 

konkurrenter anpassar sig till dem. Detta resonemang stämmer överens med vad Hegg 

beskriver, som också betonar att de är mycket medvetna om sina konkurrenter och att de 

arbetar aktivt för att nischa sig. Hegg beskriver även problemet med att konkurrenter 

kommer och lägger sig väldigt nära den nischen, vilket resulterar i att kunder får svårt 

“att veta vad som är vad”. Hegg tillägger att konkurrensen i tidskriftsbranschen har ökat, 

varför arbetet med att nischa sig i förhållande till konkurrenter anses som nödvändigt 

idag. 
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Beskrivningarna ovan skiljer sig nämnvärt från samtliga redaktörers (Arildsson, Runsten 

och Larsson) beskrivning, som anpassar sitt innehåll väldigt lite, eller inte alls, i 

förhållande till sina konkurrenter. Alla tre tidskrifter beskriver sig dock som störst eller 

äldst i sin nisch och att behovet att anpassa sig därmed, enligt dem, inte är lika stort. 

Larsson beskriver det som att det är viktigare att “köra sin grej och inte stirra sig blind 

på vad andra gör”. I arbetet med att förstärka varumärket mot befintliga kunder, och 

nischa tidskriften, anordnas olika event och kringaktiviteter, enligt Jensen. Hegg 

beskriver dock att det inte finns något direkt fokus för sådana aktiviteter i jämförelse med 

förr i tiden när tidskrifter hade större budget: “Idag finns det inga pengar för att jobba 

med sådant”. Hegg förnekar dock inte det Jensen säger, utan bekräftar att det snarare 

förekommer att tidskrifter engagerar sig i olika event förknippade med ett speciellt syfte 

för att förstärka värderingarna tidskriften står för. Redaktörerna (Arildsson, Runsten och 

Larsson) berättar även att de alla arbetar efter specifika värderingar för deras tidningar, 

men att de främst låter innehållet i tidningen genomsyras av dessa.  

 

5. Analys 
Nedan analyseras empirin i kategori efter faktorerna som ligger till grund för det 

teoretiska ramverket: Tillfredsställelse, Tjänstekvalitet, Tillit och Engagemang. 

Kategorin konkurrenter har lagts till i förhållande till det teoretiska ramverket för att 

lättare kunna dra kopplingar till Richards (1996) resonemang. 

 

5.1 Kundtillfredsställelse 
Samtliga respondenter redogör för olika åtgärder som används för att bevara läsare och 

göra dem tillfredsställda. Reichheld & Markey (2000) beskriver att det är svårt för företag 

att uppskatta en kunds tillfredsställelse eftersom att den grundas i en kunds förväntningar 

inför ett köp samt bedömningen av utfallet efter köpet. Det beskrivs dock av samtliga 

respondenter att läsarundersökningar där detta försöker fångas används. Läsar-

undersökningar genomförs för flera avdelningar gemensamt, varför användbarheten av 

dessa kan ifrågasättas då målgruppen för tidskrifterna beskrivs som specifik för 

respektive tidskrift och att innehållet som efterfrågas därmed skiljer sig åt.  
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Söderlund (2001) beskriver vidare att företag kan använda sig av resultatetet hos 

läsarundersökningar, där förväntningar och utfall kartläggs, genom att anpassa sig till 

förväntningarna eller aktivt försöka skruva ner förväntningarna hos kunden. I denna 

studie är ett återkommande tema att det är svårt att anpassa innehållet, främst för att 

läsarna “inte vet vad de kan få” enligt Hegg, vilket kan kopplas till Reichheld et al (2000) 

resonemang att variablerna för förväntning kontra utfall är svåra att mäta. Detta kan 

därmed vara en förklaring till att läsarundersökningar på Egmont Publishing generellt inte 

används för att anpassa innehållet, utan att fokus istället ligger på personalens kompetens 

och näsa för trender. Detta skiljer sig dock nämnvärt när det kommer till vad Arildsson 

för Hemmets Journal beskriver, som återkommer kontinuerligt till att de försöker anpassa 

innehållet efter vad läsare tycker om. Skillnaden i hur tidskrifterna arbetar med att 

anpassa innehållet i förhållande till läsarnas förväntningar kan grunda sig i att både Body 

samt Vagabond beskriver sig som experter på sitt område med specifika målgrupper, 

medan Hemmets Journal inte beskriver sig ha en lika specifik målgrupp med ett särskilt 

intresse. Hemmets Journal beskriver sig istället ha läsare som vill ha “den gamla vanliga 

tidningen som kommer varje tisdag”, varför det inte uppfattas lika viktigt för Hemmets 

Journal att ha skriva i enlighet med trender och ligga i framkant med vad som skrivs, 

vilket Hegg beskriver som viktigt. Därför kan det vara mer relevant och möjligt för 

Hemmets Journal att anpassa innehållet efter vad som är populärt, snarare än vad som 

klassas som “trendigt”. 

 

Runsten, Larsson, Hegg och Jensen är istället ense om att grunden till att de lyckas 

bibehålla tillfredsställda kunder är genom en tidskrift med hög kvalitet och trovärdighet, 

vilket överenstämmer med det Olsen (2002) härrör till, att hög kvalitet leder till högre 

tillfredsställelse. Enligt Berry et al (1985) är även pålitlighet, trovärdighet och kompetens 

viktiga faktorer för en god tjänstekvalitet hos ett företag, varför tidskrifternas arbete med 

detta som fokus för dess innehåll leder till en högre grad av kundtillfredsställelse (Setó-

Pamies, 2012). 

 

Hur tidskrifterna bemöter otillfredsställda kunder är också viktigt för aspekten 

trovärdighet samt hur väl de känner sin kund och bemöter dess behov enligt Berry et al 

(1985). Hur de bemöter otillfredsställda kunder är inte kongruent bland våra 

respondenter. Arildsson, Larsson och Runsten är ense om att otillfredsställda kunder 

försöker bemötas så effektivt som möjligt. Hegg och Jensen berättar däremot att det är 
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svårt att bemöta alla kunder, även om ambitionen verkar vara detta från redaktörernas 

sida. Generellt att klagomål uppstår bör vara en indikation på att förväntningarna kunden 

hade inte stämde överens med dess bedömningen av utfallet. Det faktum att redaktörerna 

beskriver att det finns åtgärder för att ta till sig kundens kritik så länge den är befogad bör 

ses som att de anpassar innehållet till kundens förväntningar i enlighet med Söderlunds 

(2001) beskrivning av hur företag kan anpassa sig till kundens förväntningar. Detta trots 

att Runsten, Larsson samt Hegg påstår att sådant inte ligger som fokus för deras arbete.  

5.2 Tjänstekvalitet 
Hur kvalitet skapas för läsaren kopplas av samtliga respondenter till det faktiska 

innehållet i tidskriften, men även betydelsen av att vara lyhörd för kundens behov samt 

vikten av att hålla en bra dialog. Tjänstekvalitet beskrivs av Grönroos (1984) i två 

dimensioner vars kombinerade upplevelse resulterar i en viss grad av tjänstekvalitet, 

vilket är en jämförelse mellan den tjänstekvalitet kunden förväntar sig och den 

tjänstekvalitet som erhålls. Kommunikationen mellan kunderna och Egmont Publishing 

som beskrivs av Jensen sker främst genom envägskommunikation i form av kampanjer 

och reklamutskick. Det som förmedlas genom denna kommunikation ligger enligt 

Grönroos (1984) till grund för den tjänstekvalitet kunden förväntar sig, medan den övriga 

kommunikation och dialog som beskrivs av Drottsäter, Arildsson och Larsson, vilket 

snarare är när kunden hör av sig till dem, ligger till grund för den tjänstekvalitet som 

erhålls. Kriterier som enligt Berry et al (1985) påverkar upplevelsen av erhållen 

tjänstekvalitet är nämligen i stor utsträckning beroende av graden av dialog med kunden 

och hur tillgängligt företaget är för kunden att nå. Det faktum att Jensen beskriver att 

kommunikationen framförallt präglas av envägs-karaktär, indikerar ett glapp mellan den 

tjänstekvalitet som förväntas och den som erhålls eftersom att envägskommunikation inte 

kan klassas som dialog.  

 

Teknisk kvalitet, som Grönroos (1984) menar ligger till grund för uppfattningen av 

tjänstekvalitet, kan kopplas till tidskrifternas ansträngningar till ett kvalitativt 

journalistiskt innehåll, det vill säga vad kunden erhåller. Funktionell kvalitet kan därmed 

kopplas till det Larsson betonar, att fokus på en bra mix av bilder och layout ger en bättre 

upplevelse för kunden, det vill säga hur kunden erhåller tjänsten. Att tidskriften Body 

enligt Runsten även anpassar pappersmaterialet tidskriften trycks med till ett av högre 
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kvalitet, innebär att de strävar efter att öka graden av teknisk kvalitet. Dock använder de 

ett mer högkvalitativt material för att leva upp till kundens efterfrågan på att tidskriften 

ska kännas som en exklusiv vara, varför det även kan bidra till ökad funktionell kvalitet 

och öka upplevelsen i sig för kunden att läsa tidskriften.  

5.3 Tillit och engagemang 
I det praktiska arbetet med att engagera sina läsare arbetar samtliga respondenter med 

tävlingar i olika former, både i tidskrifterna, på webbplatserna och genom fysiska event. 

Dock menar Hegg att tävlingar inte engagerar läsare i jämförelse med att premiera kunder 

och ge gåvor i kombination med ett köp av tidskriften. Att premiera kunder som köper 

tidskriften kan kopplas till Morgan & Hunt’s (1994) resonemang kring relationsfördelar. 

Dock betonar Morgan & Hunt (1994) att inget positivt samband mellan relationsfördelar 

och ökat engagemang kunde styrkas, medan Hegg menar att detta engagerar mer än till 

exempel olika tävlingar. Detta tyder på ett glapp mellan empiri och teori i denna studie. 

De olika eventen som anordnas används också som en plattform för att lära känna läsare 

och få en bättre uppfattning om vad läsarna vill ha. Detta är enligt Berry et al (1985) 

ramverk viktigt för att skapa förståelse för kundens behov och därmed öka graden av 

positiv tjänstekvalitet. Även Drottsäter betonar förståelse för kundens behov som en 

viktig aspekt i att skapa kvalitet för kunden, kongruent med Berry et al’s (1985) 

resonemang. Eftersom att en ökad tjänstekvalitet indirekt även ökar graden av tillit 

kunden känner för företaget (Kaili, Ya-kang & Yu-ching, 2007; Hazra & Srivastava, 

2009), bör detta antas vara ett rimligt förhållningssätt till att främja tillit.  

 

Rörande Egmonts digitala distributionskanaler är det enligt samtliga respondenter viktigt 

att vara där läsarna finns, vilket är exempelvis på sociala medier där Arildsson och Hegg 

nämner Facebook som en viktigt kanal för både mindre tävlingar och diskussion med 

läsare. Runsten beskriver däremot att satsningar på digitala kanaler inte är av prioritet. 

Det faktum att det även beskrivs av Arildsson och Hegg som att tävlingar, samt det 

material som presenteras i sociala medier och på webben, är av flyktig och mer lättvindig 

karaktär, bör det tolkas som att digitalt engagemang inte prioriteras lika högt som försök 

till engagera genom tryckt material. Fokus för engagemang och kommunikation verkar 

som sagt genomgående ligga på innehållet i den tryckta tidskriften, vilket Drottsäter, 
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Runsten och Larsson är överens om. Det de skriver om ska engagera läsare genom att de 

väljer ämnen som berör.  

 

Som en del av att skapa tillit nämner Larsson att de lyfter situationer i tidskriften utifrån 

perspektivet att ta resenärernas parti, vilket kan kopplas till Morgan & Hunt’s (1994) 

resonemang om vikten av att ha delade värderingar. Att Larsson beskriver hur de “står 

på läsarens sida”, kan användas som en metod för att visa att de tycker likadant som 

läsarna i vissa frågor. Tillit hos läsarna för tidskrifterna skapas enligt Runsten och 

Larsson genom högkvalitativt innehåll, att det är trovärdigt, och att fokus ligger på väl 

genomarbetad och bra journalistik. Detta indikerar att tidskrifterna främst arbetar med 

faktorn tjänstekvalitet för att kunna öka tillitsnivån hos kunden (Kaili, Ya-kang & Yu-

ching, 2007), eftersom att trovärdighet och kompetens är kriterier för en högre 

tjänstekvalitet (Berry et al 1985). Arildsson nämner även vikten av att ha en bra dialog 

med läsarna och att vara lyhörd för deras åsikter för att skapa tillit. Arildsson, Larsson 

och Runsten betonar ett stort fokus på lyhördhet för läsarnas åsikter både vad gäller idéer 

och kritik. Detta i likhet med Morgan & Hunt’s (1994) resonemang där kommunikation 

beskrivs vara en viktigt faktor som påverkar graden av tillit hos en kund. Respondenterna 

på Egmont Publishing arbetar frekvent med kommunikation med sina läsare på fler olika 

sätt och genom olika kanaler - dock betonas problematiken med att inte lyckas 

tillmötesgå varje kund som kontaktar tidskriften enligt Jensen, Hegg och Larsson. 

Flertalet respondenter betonar dock att det är av prioritet att försöka bemöta alla kunder, 

men att det är prioritet förutsätter dock inte att det faktiskt sker, varför det finns anledning 

att tro att det finns kunder som inte blir bemötta. Detta indikerar på en brist i access-

kriteriet i Berry’s et al (1985) ramverk. Access-kriteriet behandlar huruvida kunder blir 

bemötta korrekt och utan överdriven väntetid, vilket kan ifrågasättas i Egmont 

Publishings fall. Detta bör leda till lägre nivåer av tillit, eftersom att sambandet mellan 

tjänstekvalitet och tillit är linjärt (Kaili, Ya-kang & Yu-ching, 2007; Hazra & Srivastava, 

2009). Kommunikation betonas i övrigt ske huvudsakligen via kundtjänst, och lite fokus 

ligger på interaktion via sociala medier och webb i jämförelse, trots att det beskrivs som 

viktigt av flertalet respondenter.  

 

Hur pass involverad en kund är i sitt val av varumärke påverkar enligt Richards (1996) 

kundens engagemang till varumärket. Indikationer för hur involverade kunderna är inför 

sitt val av tidskrift kan erhållas utifrån respondenternas beskrivning av deras kunder. 
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Tidskrifterna Vagabond samt Body beskriver sina kunder som kunniga och förkovrade 

inom respektive ämnesområde. Att läsarna är kunniga och intresserade av ett ämne 

indikerar att de är involverade i sitt val, och gör ett aktivt val av tidskrift utifrån vad de 

anser är bäst i enlighet med Richard’s (1996) resonemang, dock är det viktigt att betona 

att detta inte behöver vara ett faktum. Både Body och Vagabond beskriver även att de 

skriver efter trender snarare än att de anpassar innehållet efter läsarnas önskemål, något 

som Hemmets Journal istället har stort fokus på. För Hemmets Journals läsare är det 

viktigt att tidskriften är “den gamla vanliga tidningen som kommer varje tisdag”, vilket 

indikerar att deras läsare passivt gör återköp så länge tidskriften inte förändras. Detta är 

en relativt lik beskrivning till Oliver’s (1999) definition av kundlojalitet där kunden 

passivt gör återköp utan att reflektera över konkurrenters erbjudanden: aktionslojalitet. 

Body och Vagabond beskrivs skriva efter trender, varför förändring är fokus för deras 

arbete till skillnad från Hemmets Journal. Deras läsare upplevs ha högre krav på att 

tidskriftens innehåll ska leva upp till deras förväntningar och underhålla deras intresse. 

Detta indikerar att läsarna befinner sig i affektiv- eller konativfasen, som innebär att de 

har ett gillande till varan och/eller intentionen att göra återköp (Oliver, 1999). Det faktum 

att de ställer sig mer kritiska till innehållet i tidskrifterna borde innebära att de inte 

passivt gör återköp i samma utsträckning som Hemmets Journals läsare. Därmed lever 

läsarna för Body och Vagabond inte upp till kraven för Oliver’s (1999) definition av 

kundlojalitet, utan sträcker sig kan hända som mest till konativfasen.  

5.4 Konkurrenter 
Enligt Richards (1996) spelar antalet konkurrenter samt attraktionsgraden hos antalet 

konkurrenter in i hur engagerade kunder är inför sitt varumärke. Även Morgan & Hunt 

(1994) beskriver att avsaknaden av potentiella konkurrenter gör att kunder väljer att 

fortsätta sitt engagemang till ett varumärke. I vår undersökning är respondenterna oense 

om sin position i förhållande till sina konkurrenter. Arildsson, Runsten och Larsson 

påstår sig inte arbeta med fokus på konkurrenter överhuvudtaget medan Hegg och Jensen 

beskriver att de har mycket fokus på konkurrenter och är väl medvetna om hur de 

positionerar sig i förhållande till dessa. Hegg betonar även den hårdare konkurrens som 

tidskriftsbranschen står inför och att det finns ett stort antal konkurrenter. Detta bör 

utesluta att kunder stannar på grund av avsaknaden av potentiella konkurrenter i enlighet 

med Morgan & Hunt (1994). Body beskrivs vara en anrik tidskrift i sin bransch, men 
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erkänner att det finns konkurrenter som lägger sig väldigt nära deras nisch. Detta 

bekräftas även av Hegg som säger att detta är ett vanligt fenomen, vilket förvirrar kunder 

och gör att “de inte vet vad som är vad”. Detta sista påstående kan framförallt kopplas till 

ambivalensen som uppstår hos kunden när det krävs att denne måste jämföra flera olika 

konkurrensalternativ, och som leder till en lägre grad av engagemang. Detta bör ses 

främst som något negativt eftersom ökat engagemang leder till ökad lojalitet (Wu, Wu & 

Zhou, 2012; Richards, 1996; Morgan & Hunt, 1994), men också att kunden är sannolik 

att stanna då den inte är tillräckligt engagerad för att byta enligt Richards (1996).  

 

Att redaktörerna är relativt självsäkra inför sin tidskrift som överlägsen konkurrenters 

indikerar att de anser att attraktionsgraden hos konkurrenter är låg och att detta därmed 

gör deras läsare mer engagerade till deras tidskrift enligt Richards (1996). Redaktörernas 

självsäkerhet inför sin egen excellens motsägs dock av Hegg och Jensen som betonar att 

de arbetar aktivt för att särskilja sig. Att de betonar att de arbetar med att positionera sig 

annorlunda gentemot deras konkurrenter är positivt enligt Richards (1996) eftersom att 

det kan minska ambivalensen hos kunderna, och förhoppningsvis stärka deras egen 

attraktionsgrad i förhållande till deras konkurrenter. Försök till att positionera sig borde 

innebära att de även arbetar med att förstärka sitt varumärke, något som inte verkar vara i 

fokus enligt samtliga respondenter, vilket är högst motsägelsefullt i jämförelse med 

redogörelsen ovan. Hegg menar att det är begränsat med fokus på sådant arbete i 

jämförelse med hur det var tidigare i branschen, då det fanns mer pengar för sådana 

satsningar. Arildsson, Runsten och Larsson säger dock att de arbetar efter värderingar 

som tidskriften står för, men bekräftar att det främst är genom att låta innehållet i 

tidningen genomsyras av dessa och inte genom övrigt aktivt arbete för att förmedla dessa 

till kunderna.   

 

6. Slutsats 

Nedan presenteras studiens slutsats, för att avslutningsvis redogöra för praktiska 

implikationer samt förslag på framtida forskning. 
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Syftet med denna undersökning var att utreda för hur tidskriftsbranschen arbetar för att 

bevara och underhålla sin existerande kundbas. Mot en bakgrund av hårdare konkurrens i 

och med den underlättade produktion samt distribution av material som internet och 

digital teknologi möjliggjort blir forskningsämnet intressant. 

 

Det framkommer av denna studie att i förhållande till utmaningarna tidskriftsbranschen 

står inför har Egmont Publishing få, eller inga, medvetna processer för att bevara kunder. 

Detta på grund av den diskrepans som kan utläsas i respondenternas uttalanden som tyder 

på bristande riktlinjer när det kommer till hur de ska bemöta kunder samt hur de arbetar 

kvalitetsskapande för kunden. Vissa respondenter betonar att arbetet med dialog och 

anpassat innehåll är avgörande för syftet att skapa kundtillfredställelse samt 

tjänstekvalitet, medan andra beskriver sin egen expertis och tidskriftens trovärdighet som 

kritiska faktorer. Rörande engagemang där kommunikation är en viktig faktor för graden 

av både tillit- och engagemang, är uttalanden rörande kommunikationen till kunden 

splittrad. Intentionen är att vidhålla en lyhörd och effektiv dialog men samtidigt beskrivs 

detta som svårt att uppnå. Rörande fortgående engagemang och huruvida deras arbetssätt 

i förhållande till deras konkurrenter påverkar kundernas engagemang, har respondenterna 

även här splittrade ståndpunkter. Dock innebär redaktörernas övertygelse om deras 

tidskrifters starka position att deras tidskrift har en stark attraktionsgrad, vilket borde 

minska effekten av att konkurrenter lägger sig nära respektive tidskrifts nisch och därmed 

bidra till ett större engagemang hos kunderna. 

 

En digital närvaro har Egmont Publishing genom tidskriftens digitala upplaga och 

webbsida samt genom sociala medier, dock nämns detta i förbigående. Fokus för att nå ut 

till läsare ligger fortfarande på den tryckta tidskriften. Detta är särskilt tydligt i de fall de 

beskriver engagemang, där fokus ligger på tävlingar som anordnas i den tryckta 

tidskriften, genom fysiska events samt materialet i den tryckta tidskriften. Tävlingar som 

sker digitalt beskrivs vara av mindre och lättsammare karaktär och även materialet på 

webben beskrivs på ett liknande sätt. Utifrån resultatet av denna studie kan det därmed 

utläsas att Egmont Publishing i dagsläget inte har fokus på utmaningarna internet och 

digital teknologi möjliggjort när de arbetar relationsorienterat. De har snarare ett 

traditionellt förhållningssätt till kundbevarande processer och verkar ännu inte ha vaknat 

från sin digitala “skönhetssömn” rörande den relationsorienterade aspekten.  
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6.1 Praktiska implikationer 
Denna studie kan främst nyttjas av praktiker genom att medvetandegöra betydelsen av att 

ha ett kontinuerligt kundbevarande arbete, och på vilket sätt tillfredställelse, 

tjänstekvalitet, engagemang samt tillit influerar det dagliga arbetet ut mot kunden. 

 

Flertalet av respondenterna i denna undersökning betonar även att dialogen med kunden 

är viktig, och att kunderna alltid försöker bemötas snabbt och korrekt. Detta beskrivs 

dock även som problematiskt och att det i princip inte går att tillmötesgå varje kund som 

tar kontakt med företaget. Eftersom att kommunikation är en viktig aspekt för både tillit, 

engagemang samt tjänstekvalitet och därmed indirekt även tillfredställelse, kan det för 

Egmont Publishing vara av vikt att utforska möjligheter till att effektivisera 

kommunikationen mot läsaren för att säkerställa att ambitionsnivån att bemöta varje kund 

förverkligas. 

6.2 Framtida forskning 
Eftersom att denna studies resultat inte med säkerhet kan generaliseras över en hel 

bransch, då den enbart är gjord som en enskild studie på Egmont Publishing, kan det vara 

intressant att genomföra en liknande undersökning av större empirisk omfattning. Denna 

undersökning avgränsas också till läsaren som kund. Eftersom att tidskrifter traditionellt 

har två inkomskällor, läsaren och annonsören, kan det vidare vara intressant att 

genomföra en liknande undersökning ur ett B2B perspektiv snarare än ett B2C 

perspektiv.  

 

Övriga infallsvinklar som bör utforskas vidare ur både ett B2C perspektiv och B2B 

perspektiv, mot bakgrund av utmaningarna som möjliggjorts av internet och digital 

teknologi, är problematiken med att ta betalt för digitalt material. Konsumenter söker sig 

allt mer till digitala plattformar och överger betalda produkter, varför tidskriftsbranschen 

behöver innovera sina affärsmodeller. Undersökningar från både företagets perspektiv, 

hur de arbetar för att ta betalt för material, men också läsarens perspektiv, vad de är 

villiga att betala för, skulle bidra med ökad förståelse för både praktiker och teoretiker för 

att förstå konsumentbeteenden i en digitaliserad värld.  

 

 



 33 

Referenser 
 
 

Battor, M, & Battor, M 2010, 'The impact of customer relationship management 

capability on innovation and performance advantages: testing a mediated model', Journal 

Of Marketing Management, 26, 9/10 

 

Béhar Patrick, Colombani Laurent & Krishnan Sophie 2011 “Publishing in the digital 

era”, Bain & Company Inc.  

 

Berry, Leonard L 2002, “ Relationship Marketing of Services Perspectives from 1983 and 

2000”, Journal of Relationship Marketing, 1(1) 

     

Berry, Leonard L, Parasurman A & Zeithaml, Valarie A 1985 “A Conceptual Model of 

Service Quality and Its Implications for Future Research Author(s)” Journal of 

Marketing, 49(4) 

 

Boczkowski Pablo J & Siles Ignacio 2012, “Making sense of the newspapers crisis: A 

critical assessment of existing research and an agenda for future work” , New media and 

society, SAGE, 14 (8) 

 

Callius, Peter & Ekman, Niklas 2012, “ The true and total levels of print readership - the 

4 streams of print readership”, Tns Sifo 

 

Celsi, Mary, Hair, Joe F, Money, Arthur, Samouel, Phillip & Page, Michael 2016, “ 

Essentials of Business Research”, 3:e uppl., Routledge, New York 

 

Conneightion, Cliff 2013, “Beyond Print: A guide for magazine publishers exploring new 

revenue sources”, Hybris Software, SAP (Hämtad 2016-04-10) 

http://www.sap.com/bin/sapcom/en_us/downloadasset.2013-09-sep-30-16.beyond-print-

a-guide-for-magazine-publishers-exploring-new-revenue-sources-pdf.html 

 



 34 

 Cronin, Joseph J, Brady, Michael K & Hult, Tomas M 2000, “Assessing the effects of 

Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service 

Environments”, Journal of Retailing, 76(2) 

 

Doyle, Gillian 2013, “Re-invention and survival: Newspapers in the era of digital 

multiplatform delivery” 10 (4), Journal of Media Business Studies, University of 

Glasgow 

 

Egmont.se, 2016, “Om oss” (Hämtad 2016-04-25) 

http://www.egmont.com/se/om-oss/ 

 

Fullerton, G 2003, “When does commitment lead to loyalty?”, Journal of Service 

Research, 5 (4) 

 

Grönroos, Christian 1984, "A Service Quality Model and its Marketing Implications", 

European Journal of Marketing, 18(4) 

 

Guenther, Morgan 2011, “Magazine publishing in transition: Unique challenges for 

multi-media platforms”, Springer science + Business media 

 

Gustafsson, A, Johnson, M.D, & Roos, I 2005, “ The effects of customer satisfaction, 

relationship commitment dimensions, and triggers on customer retention”, Journal of 

Marketing, 69(4) 

 

Hazra, S, & Srivastava, K 2009, 'Impact of Service Quality on Customer Loyalty, 

Commitment and Trust in the Indian Banking Sector', IUP Journal Of Marketing 

Management, 8, 3/4 

 

Martin, Andrew 2016 “The face of customer loyalty is changing”, Econtent (Hämtad 

2016-04-21) 

http://www.econtentmag.com/Articles/Column/Marketing-Master-Class/The-Face-of-

Customer-Loyalty-is-Changing-109828.htm 

 



 35 

Morgan Robert M & Hunt Shelby D 1994 “The commitment-trust theory of Relationship 

Marketing”, Journal of Marketing, Vol. 58 

 

MPA, 2015, “2015 Magazine Media Factbook” , MPA: The association of magazine 

media 

 

Nylén, Daniel 2015, “Digital innovation and changing identities - investigating 

organizational implications of organization”, Doctoral Dissertation, Umeå University, 

Umeå 

 

Oliver, Richard L 1999 “Whence consumer loyalty?”, Journal of Marketing, vol. 63 

 

Olsen, S. O 2002, “Comparative evaluation and the relationship between quality, 

satisfaction, and repurchase loyalty”, Journal of the Academy of Marketing Science, 30(3) 

 

Picard, Robert G 2011, “ Mapping digital media: digitization and media business 

models”, Reference serics no 5, Open Society Foundations 

 

Porter, M. 2001, “Strategy and the Internet”, Harvard business review, 79(3) 

 

Ranaweera, C, & Neely, A 2003, “Some moderating effects on the service quality-

customer retention link”, International journal of operations & Production management, 

23(2) 

 

Reichheld, Frederick, F 1996, “The loyalty effect”, Bain & Company Inc, Harvard 

Business School Press 

 

Reichheld, Frederick F & Markey, Robert G Jr 2000 “ The Loyalty effect- the 

relationship between loyalty and profits”, European Business Journal, 12, 3 

 

Richards, T. 1996, “Using the conversion model to optimize customer retention”, 

Managing service quality, 6(4) 

 



 36 

Saunders, Mark, Lewis, Philip & Thornhill, Adrian 2012 “Research Methods for 

Business Students”, 6:e uppl., Pearson Education Limited, England 

 

Setó - Pamies, Dolors 2012, “Customer loyalty to service providers: examining the role 

of service quality, customer satisfaction and trust”, Total Quality Management, 23(11) 

 

Silber, Tony 2016, “ Print magazines: no longer the industry’s hub”, the Magazine for 

magazine management, Foliomag.com  

 

Skatteverket (2016) “Definitioner och Begrepp” (Hämtad 2016-04-18) 

http://www.skatteverket.se/download/18.84f6651040cdcb1b480002466/kap01.pdf  

 

Sverige Tidskrifter (2016) “Branschfakta” (Hämtad 2016-04-10) 

http://sverigestidskrifter.se/branschfakta 

 

Söderlund, Magnus 2001, “Den lojala kunden”, AB Boktryck, Helsingborg 

 

Vax Michael (2013) “ Driving business innovation with subscription models”, The future 

of e-commerce (hämtad 2016-04-10)  

http://www.the-future-of-commerce.com/2013/06/19/subscription-models-innovation/ 

 

Wu Xiaobo, Wu, Dong & Zhou, Haojun 2012, “ Commitment, satisfaction, and customer 

loyalty: a theoretical explanation of the ‘satisfaction trap’, The service industries journal, 

32 (11) 

 

Ya-Kang, Chiu, Yu-Ching Chiao & Kaili, Yieh, 2007, “Understanding the Antecedents to 

Customer Loyalty by Applying Structural Equation Modeling”, Total Quality 

Management, 18(3) 

 

Yin, Robert K 2009, “ Case study research - design and methods”, 4:e uppl., SAGE 

Publications, United States of America 

 

Zineldin, Mosad (2012) “Relationship Management for the future”, Studentlitteratur AB, 

Lund 



 37 

Bilagor 

Bilaga 1: Determinants of Service Quality 

 
 

Källa: Berry, Parasurman & Zeithaml, 1985 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
(Viss anpassning utifrån respondentens yrkesroll under intervjuns gång) 

● Vilken yrkesroll har du och hur länge har du haft den rollen? 

● Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

● Hur definierar du en befintlig kund hos er? 

● På vilka sätt arbetar du med att försöka behålla era befintliga läsare?  

○ genom innehållet i tidningen? 

○ genom innehållet på webbplatsen? 

○ genom olika tjänster/digitala tjänster/marknadsföring?  

○ i det dagliga arbetet?   

● Hur anpassas tidningen utifrån läsarnas önskemål? 

○ Hur gör ni för att fånga upp vad era läsare vill ha och vad de vill läsa om? 

○ Hur bemöter ni en otillfredsställd läsare? Hur anpassar ni er till deras 

behov?  

● Vad gör ni för att engagera läsare? 

● Hur gör ni för att skapa tillit/förtroende hos läsaren för tidningen? 

● Hur arbetar ni med att förstärka ert varumärke mot befintliga läsare? 

● Hur kommunicerar ni med era läsare? 

○ Handlar det mest om envägs-kommunikation eller ett utbyte? 

○ Vad genomsyrar kommunikationen? Ge snabbt svar, direkt-kontakt, 

lyhördhet. 

● Hur jobbar ni för att skapa kvalitet för läsaren?  

● Hur anpassar ni er tidning(ar) och erbjudanden i relation till era konkurrenter? 

● Gör ni någon form av kundnöjdhetsundersökningar? 

○ Presenterar ni kundlojalitet i något material eller i årsredovisning? 

● Vad för slags erbjudanden har ni till era befintliga läsare? 

(exempelvis nyhetsbrev, kundklubb, tillgång till extra material som artiklar, 

prisreducering på vidare prenumerationer eller produkter relaterade till 

tidningen) 

○ Premierar ni läsare som exempelvis förlänger en prenumeration?  

(exempelvis genom personaliserade specialerbjudanden och gåvor) 
 


