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Sammanfattning  
Andelen svenskar som handlar online växer vilket skapar en stor potential för företag att öka 

sina intäkter på internet. Konkurrensen är dock hård vilket innebär att webbutiker måste 

arbeta med att få konsumenter att handla från just sin butik. Syftet med denna studie är att 

förklara vad kunder i Sverige efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker. Studien 

utgår från ett konsumentperspektiv och en enkätstudie har använts för att tillfråga 

konsumenter med varierande bakgrunder. För att besvara syftet har olika faktorer inom de 

fyra lojalitetsattributen, e-upplevt värde, e-kvalitet, e-tillfredsställelse samt e-förtroende 

använts. Resultatet visar att de lojalitetsattribut som kunder efterfrågar för köp online inte i 

samtliga fall leder till att kunder blir lojala gentemot webbutiker. Vidare är e-lojalitet en 

svagare form av lojalitet vilket kan innebära att det är svårare för webbutiker att få lojala 

kunder i jämförelse med butiker i fysiska miljöer. 

 

Nyckelord: lojalitet online, e-lojalitet, konsumentperspektiv, e-upplevt värde, e-kvalitet,  

e-tillfredsställelse, e-förtroende  
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1. Inledning 
Väljer du att alltid handla från samma webbutik när du handlar på nätet? Antagligen inte. Det 

finns idag ett stort utbud av webbutiker att välja mellan och många produkter erbjuds online. 

Dessutom ökar andelen svenskar som handlar på nätet och endast under år 2011 omsatte 

detaljhandeln på internet hela 27,7 miljarder kronor (Svensk handel, 2011). Internet är idag en 

stor del av många svenskars liv då nästintill alla använder internet dagligen eller minst en 

gång i veckan (Statistiska centralbyrån, 2010). Detta visar att det finns en stor potential för 

företag att öka sina intäkter genom att erbjuda produkter online. Konkurrensen är dock hård 

då internet sträcker sig över nationella gränser vilket skapar konkurrens från företag 

utomlands. Samtidigt konkurrerar webbutiker även med fysiska butiker. Den hårda 

konkurrensen beror dessutom på att många webbutiker inom exempelvis musik, böcker och 

elektronik erbjuder samma utbud av produkter. Då flertalet webbutiker erbjuder samma 

produkter krävs det att de arbetar med fler faktorer än utbudet för att få konsumenter att 

handla från just sin butik och för att få lojala kunder. Därtill är rörligheten mellan webbutiker 

stor vilket gör det svårare för webbutiker i jämförelse med fysiska butiker att få 

återkommande kunder (Wang et al., 2002). En konkurrerande webbutik är endast ett klick 

bort! 

 

1.1. Problembakgrund 
Det stora utbudet av webbutiker gör det möjligt för konsumenter att finna en och samma 

produkt hos flera återförsäljare. Då rörligheten är större online än i fysiska miljöer (Wang et 

al., 2002) är det viktigt för varje enskild webbutik att arbeta med att skapa lojalitet hos kunden 

för att få denne att återkomma. Lojalitet definieras som ”ett starkt åtagande att göra 

konsekventa återköp av önskad produkt i framtiden, vilket skapar upprepade köp av ett 

specifikt varumärke, oberoende av yttre påverkan som situationen i sig eller 

marknadsföringsexponering” (Oliver, 1999:34). För ett företag är det viktigt med lojala 

kunder då en ökning i fem procent av återkommande kunder ger en ökad vinst på 25 till 95 

procent (Reichheld & Schefter, 2000). Följaktligen innebär detta att det är mer gynnsamt att 

behålla kunder i jämförelse med att värva nya (Reichheld & Schefter). Vidare kan lojalitet 

leda till att kunder marknadsför webbutiken genom att rekommendera den till andra i sin 

omgivning (Srinivasan et al., 2002). Således är en lojal kund både en lönsam kund samtidigt 

som denne kan sprida ett positivt rykte om webbutiken. 
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Tidigare studier fokuserar på hur företag ska arbeta för att skapa lojalitet (Reichheld & 

Schefter, 2000; Duffy, 2003). Genom att endast studera lojalitet utifrån företagets perspektiv 

åsidosätts konsumentperspektivet och hur potentiella kunder påverkas av företagets åtgärder 

negligeras. Med konsumenter som utgångspunkt är det däremot möjligt att undersöka vad 

kunder efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker. Webbutiker erbjuder olika 

varumärken vilket gör att lojaliteten kan grundas på både produkternas varumärken och själva 

webbutiken. Detta försvårar urskiljandet av vilka faktorer som påverkar lojaliteten gentemot 

webbutiken och vilka faktorer som påverkar lojaliteten gentemot webbutikens utbud. Däremot 

blir denna urskiljning möjlig om utgångspunkten är webbutiker som erbjuder homogena 

varor. En homogen vara definieras som en vara där varje enhet är identisk och således är 

varor med olika kvaliteter eller olika varumärkesnamn inte homogena (Oxford Reference 

Online, 2009). En homogen vara är då densamma oavsett i vilken webbutik den erbjuds. Ett 

exempel på en homogen vara är böcker, vilket dessutom är en av de bäst säljande produkterna 

online (Svensk Handel, 2011). Webbutiker som erbjuder böcker har i stor utsträckning samma 

utbud och erbjuder följaktligen samma boktitlar. Således måste dessa webbutiker konkurrera 

med andra faktorer än utbudet för att få lojala kunder. Med denna bakgrund, vad anser kunder 

är viktigt för att de ska handla från en webbutik? Hur påverkas lojaliteten av det som kunder 

finner är viktigt för köp online?  

 

1.2. Syfte 
Syftet är att genom en kvantitativ studie förklara vad kunder i Sverige efterfrågar för att de 

ska bli lojala gentemot webbutiker. 
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2. Teori  
Begreppet lojalitet är både komplext och omdiskuterat. Under 1980-talet fördes en 

diskussionen kring lojalitets styrka och huruvida lojalitet var på väg att försvinna (Johnson, 

1984). Dock fann Johnson att styrkan fortfarande var densamma och att kunder således är 

lojala. Diskussionen kring lojalitet och vikten av att ha lojala kunder har fortlöpt genom åren. 

Komplexiteten kring begreppet kvarstår och det finns skilda uppfattningar kring vad som 

skapar och stärker lojalitet. Exempelvis menar Dick och Basu (1994) att lojalitet grundas på 

både en positiv attityd och en vilja hos kunden att genomföra återköp. Uncles och Dowling 

(2003) finner att det inte endast är attityden som är viktig för att kunden ska genomföra 

återköp och bli lojal, utan kundens tidigare erfarenheter är även av stor vikt. Reichheld (2003) 

har fördjupat sig inom varför kunder återköper och finner att en kund återköper hos den 

återförsäljaren som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov långsiktigt. Om kunden är lojal 

behöver återförsäljaren inte erbjuda bästa pris för att kunden ska genomföra återköp. 

Lojalitet har flera varierande definitioner. Exempelvis definierar Cunningham, (se 

Newman & Werbel, 1973:404) en lojal kund som ”någon som säger sig göra konsekventa 

återköp av ett och samma varumärke samt skulle uppsöka en annan butik, som erbjuder 

samma vara, om varan inte fanns i lager i den första butiken snarare än att köpa en annan 

produkt”. Oliver (1999:34) däremot menar att denna definition inte är tillräcklig då den endast 

fokuserar på vad konsumenten faktiskt gör. Han menar att det saknas en psykologisk aspekt i 

Cunninghams definition. Med denna bakgrund definierar Oliver (1999:34) lojalitet som ”ett 

starkt åtagande att göra konsekventa återköp av önskad produkt i framtiden, vilket skapar 

upprepade köp av ett specifikt varumärke, oberoende av yttre påverkan som situationen i sig 

eller marknadsföringsexponering”. Enligt Oliver finns det även olika nivåer av lojalitet. En 

kund med den starkaste nivån av lojalitet är en fullständigt lojal kund, vilken har en stark vilja 

av att köpa en produkt och är inte intresserad av att köpa någon annan. Vidare måste en kund 

för att bli lojal ha uppfattningen att företaget erbjuder den bästa produkten som erbjuds på 

marknaden. En lojal kund lyssnar inte till budskap från konkurrenter trots att dessa kan 

erbjuda högsta kvalitet till lägsta pris.  

I och med att handeln på internet har ökat är det av vikt att även studera lojalitet online 

och inte endast lojalitet i fysiska miljöer (Balabanis et al., 2006; Wang et al., 2002). Lojalitet 

online, hädanefter e-lojalitet, kan vara lojalitet gentemot både webbutiker och varumärken. I 

denna studie definieras e-lojalitet i enlighet med Olivers (1999) definition för lojalitet. Denna 

definition har visat sig vara applicerbar för att studera både varumärke och butik (se ex. 
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Hong-Youl et al., 2011; Chen & Quester, 2006). Trots att Olivers definition är skapad för 

fysiska miljöer bygger definitionen på konsekventa återköp, vilket är en handling som kunder 

även gör online (Srinivasan et al., 2002). Genom att använda Olivers definition på en studie 

som behandlar e-lojalitet kan det uppstå en skillnad mellan vad lojalitet är online och hur 

Oliver definierar lojalitet. Dock har Olivers definition visat sig vara applicerbar på studier 

inom e-lojalitet (se ex. Harris & Goode, 2004; Ribbink et al., 2004) vilket stödjer valet av 

definition.  

 

2.1. Lojalitetens två dimensioner 
Lojalitet är ett tvådimensionellt koncept som baseras på både kundens attityd och kundens 

beteende (Day, 1969). Han et al. (2011) menar att när kunden köper en produkt kan denne 

känna ett åtagande till produkten, varumärket eller butiken vilket grundar sig på kundens 

attityd. Enligt Day är återköp ett exempel på lojalitet som grundar sig på kundens beteende. 

Vidare menar Han et al. för att en kund ska nå det stadiet där denne är så starkt lojal att 

återköp genomförs bör den lojalitet som baseras på kundens attityd vara uppfylld. Således är 

kundens attityd ett grundläggande steg för att nå det stadiet av lojalitet som grundas på 

beteende och därmed få kunden att genomföra återköp.  

 

2.2. Lojalitetens fyra faser 
Oliver (1999) menar att lojalitet stärks genom fyra lojalitetsfaser; kognitiv, affektiv, konativ 

och agerande lojalitet. Lojaliteten blir starkare för varje lojalitetsfas som genomgås. De tre 

första lojalitetsfaserna grundas på kundens attityd medan agerande lojalitet grundas på 

beteende. Faserna beskriver den process som krävs för att kunden ska nå fullständig lojalitet 

och således inneha en stark vilja att köpa en specifik produkt. Enligt Oliver krävs det att 

kunden tar sig igenom alla fyra lojalitetsfaser för att uppnå fullständig lojalitet. 

 

2.2.1. Kognitiv lojalitet 
Oliver (1999) menar att den första lojalitetsfasen, kognitiv lojalitet, innebär att konsumenten 

föredrar ett varumärke före andra alternativ. Vidare menar Oliver att kognitiv lojalitet baseras 

på tidigare kunskaper och erfarenheter hos kunden. Detta är en ytlig form av lojalitet eftersom 

köpet kan vara ett rent rutinköp vilket inte behöver innebära att kunden är lojal. Pedersen och 

Nysveen (2001) menar även de att den kognitiva lojaliteten är en svagare form av lojalitet och 
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att kundens lojalitet är instabil. För att kunden ska inleda den andra fasen, den affektiva fasen, 

krävs det att kunden blir nöjd och att köpet resulterar i en positiv erfarenhet (Oliver).  

 

2.2.2. Affektiv lojalitet 
Affektiv lojalitet innebär, enligt Oliver (1999), att kunden har skapat sig en positiv attityd och 

känsla gentemot varumärket. Denna attityd har byggts upp kumulativt genom tidigare 

tillfredsställda köp. Den affektiva lojaliteten är föränderlig och kunden kan komma att ändra 

uppfattning. Vidare menar Pedersen och Nysveen (2001) att den affektiva lojaliteten är en 

starkare lojalitet jämfört med den kognitiva.  

 

2.2.3. Konativ lojalitet 
Den tredje lojalitetsfasen, konativ lojalitet, innebär enligt Oliver (1999) att kunden känner ett 

åtagande. I denna fas ligger fokus på kundens vilja att återköpa. Denna vilja innebär att 

kunden har intentioner att återköpa vilket dock inte behöver utmynna i köp. Pedersen och 

Nysveen (2001) menar även de att den konativa lojaliteten innebär att kunden har en vilja att 

genomföra återköp i framtiden. När dessa intentioner, att vilja återköpa, faktiskt utmynnar i 

köp påbörjas den fjärde lojalitetsfasen (Oliver).  

 

2.2.4. Agerande lojalitet 
Enligt Oliver (1999) innebär den fjärde lojalitetsfasen, agerande lojalitet, att kunden är beredd 

att agera och vill övervinna de svårigheter som kan förhindra ett köp. Om detta är en 

kontinuerlig process genomförs återköp. Till skillnad från de tidigare lojalitetsfaserna grundas 

agerande lojalitet på beteendet hos kunden. Oliver menar att när den fjärde lojalitetsfasen har 

uppnåtts och kunden har genomgått samtliga fyra lojalitetsfaser nås fullständig lojalitet.   

 

2.3. Utveckling av lojalitetsfaser som grundas på attityd 
Han et al. (2011) har vidareutvecklat Olivers (1999) modell över de lojalitetsfaser som 

grundas på attityd vilka är kognitiv, affektiv och konativ lojalitet. Syftet med 

vidareutvecklingen av dessa faser är att skapa en tydligare förståelse för lojalitetsprocessen 

hos kunden. För att tydliggöra och fastställa vad som påverkar lojaliteten inom de olika 

lojalitetsfaserna har Han et al. lagt till lojalitetsattribut inom de lojalitetsfaser som grundas på 

attityd. Han et al. har under den kognitiva lojalitetsfasen fastställt de två lojalitetsattributen 

upplevt värde och kvalitet. Om dessa två lojalitetsattribut uppfylls stärks kundens lojalitet 
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genom att den affektiva lojalitetsfasen inleds. Inom den affektiva lojalitetsfasen stärker 

kunden sin lojalitet genom lojalitetsattributen tillfredsställelse samt positiva känslor, och när 

dessa attribut uppfylls inleds den konativa lojalitetsfasen. Inom den konativa lojalitetsfasen 

stärker kunden lojaliteten genom lojalitetsattributen att känna åtagande samt viljan att 

genomföra återköp. Slutligen menar Han et al. att om kunden känner åtagande samt har en 

vilja att genomföra återköp utmynnar detta i agerande lojalitet och en fullständig lojalitet har 

uppnåtts. Således ligger de lojalitetsattribut som baseras på attityder till grund för 

konsekventa återköp.  

 

2.4. Teoriutgångspunkt 
Studiens teoriutgångspunkt är Han et al.s (2011) modell vilken grundas på Oliver (1999). 

Oliver beskriver lojalitet gentemot ett varumärke medan Han et al. studerar lojalitet inom 

hotellbranschen. Han et al.s vidareutveckling av Olivers studie är bättre tillämpad för lojalitet 

gentemot webbutiker då Han et al. inte fokuserar på specifika varumärken. Vidare är Han et 

al.s modell aktuell då den publicerades 2011 vilket gör att studien även behandlar nyare 

forskning i jämförelse med Oliver. Dock har modifikationer av Han et al.s modell genomförts 

för att göra det möjligt att applicera modellen på lojalitet gentemot webbutiker. Anledningen 

till de genomförda modifikationerna är att hotellbranschen skiljer sig från en webbutik som 

erbjuder böcker då hotell är en fysisk plats med fysisk kontakt. Konsekvenserna av dessa 

modifikationer är att denna studie till viss del frångår Han et al.s beprövade modell. Dock 

baseras modifikationerna på tidigare forsknings säkerställda studier inom lojalitetsområdet (se 

ex. Srinivasan et al., 2002; Szymanski & Hise, 2000; Marimon et al., 2010). Genom att 

anpassa Han et al.s modell är det möjligt att förklara ett nytt perspektiv med fokus på 

webbutiker och vilka lojalitetsattribut som kunder efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot 

webbutiker.  

Han et al. (2011) fann i sin studie flertalet positiva samband mellan lojalitet och 

lojalitetsfaserna kognitiv och affektiv lojalitet. De lojalitetsattribut som påvisade positiva 

samband med lojalitet var upplevt värde, kvalitet, positiva känslor samt tillfredsställelse. Inom 

den affektiva lojalitetsfasen undersökte Han et al. även attributet negativa känslor. Detta 

lojalitetsattribut visade inte på något positivt samband med lojalitet och därmed har negativa 

känslor valts att inte tas med i denna studie. För att mäta positiva känslors eventuella samband 

med lojalitet används lojalitetsattributet förtroende. Detta görs med anledning av att 

förtroende är ett förekommande lojalitetsattribut när Oliver (1999) används som utgångspunkt 
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(se ex. Harris & Goode, 2004). Dessutom har positiva känslor en positiv inverkan på 

förtroendet (Dunn & Schweitzer, 2005). Vidare menar Ribbink et al. (2004) samt Reichheld 

och Schefter (2000) att det finns ett positivt samband mellan förtroende och lojalitet. 

Lojalitetsattributen inom den kognitiva lojalitetsfasen och den affektiva lojalitetsfasen 

är attribut som kunder kan efterfråga hos webbutiker till skillnad från lojalitetsattributen inom 

den konativa lojalitetsfasen. Lojalitetsattributen inom den konativa fasen, att känna åtagande 

och att ha en vilja att återköpa, är inte något som webbutiker kan erbjuda sina kunder. Kunder 

kan med denna anledning inte efterfråga dessa lojalitetsattribut hos webbutiker eftersom att 

känna åtagande och att ha en vilja att återköpa är något som skapas genom de två tidigare 

lojalitetsfaserna. Att studera denna fas bidrar därmed inte till svar på denna studies syfte. 

Studien kommer med anledning av detta att fokusera på den kognitiva och den affektiva 

lojalitetsfasen. Då endast två lojalitetsfaser kommer att beröras kommer processen mellan de 

fyra lojalitetsfaserna inte att undersökas. De lojalitetsattribut som kommer att undersökas 

inom den kognitiva lojalitetsfasen och den affektiva lojalitetsfasen för att förklara vad kunder 

efterfrågar för att bli lojala gentemot webbutiker är: e-upplevt värde, e-kvalitet, e-

tillfredsställelse och e-förtroende.  

 
Figur 1: Modell över teoriutgångspunkt. 

 

Figur 1 presenterar denna studies modell. Figuren illustrerar de fyra lojalitetsattributen e-

upplevt värde, e-kvalitet, e-tillfredsställelse och e-förtroende samt faktorerna inom dessa. 

Dessutom presenterar figuren en uppdelning av den kognitiva e-lojaliteten och den affektiva 

e-lojaliteten.  
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2.4.1. e-upplevt värde 
Det upplevda värdet är ett viktigt lojalitetsattribut inom den kognitiva lojalitetsfasen (Han et 

al., 2011). Det upplevda värdet online, e-upplevt värde, syftar både på produkten och på de 

processer som ett köp medför, till exempel beställning och leverans (Keeney, 1999). I denna 

studie definieras detta lojalitetsattribut i enlighet med Zeithaml (1988:14): ”Konsumentens 

övergripande utvärdering av nyttan av en produkt, vilket grundar sig på vad kunden anser sig 

ha givit i relation till vad denne har erhållit”.  

 

2.4.1.1. Faktorer 
De faktorer som i Marimon et al.s (2010) studie visar på ett positivt samband med det e-

upplevda värdet är tekniska funktioner och uppfyllelse. Marimon et al. menar att om kunden 

kan lita på att de tekniska funktionerna fungerar ökar det e-upplevda värdet hos kunden. 

Vidare visar deras studie att kundens e-upplevda värde ökar om webbutiken uppfyller löften 

gällande exempelvis leveranstid. Dessa faktorer påverkar det e-upplevda värdet som i sin tur 

är viktigt för att kunden ska bli lojal online. Detta mynnar ut i den första hypotesen:  

H1: Ju högre e-upplevt värde hos kunden, desto starkare e-lojalitet. 

 

2.4.2. e-kvalitet  
Kvalitet är ett av de viktigaste attributen som påverkar lojaliteten hos kunden (Gummerus et 

al., 2004). Dessutom menar Reichheld och Schefter (2000) att kvalitet är lika viktigt online 

som i fysiska butiker. Tidigare forskning har i stor utsträckning fokuserat på kvalitet inom 

handel i fysiska butiker och inte på förhållandet mellan kvalitet och e-lojalitet (Parasuraman 

et al., 1988; Anderson et al., 1994; Zeithaml et al., 1996, se Gummerus et al.). Kvalitet online, 

e-kvalitet, definieras som en ”konsuments utvärderingsprocess av kvaliteten på interaktionen 

mellan konsumenten och webbutiken” (Gummerus et al., 2004:177). Enligt van Riel et al. 

(2001) värderar kunden e-kvalitet efter den totala upplevelsen kombinerat med utfallet. 

Således utvärderas inte delprocessen och varje besök hos webbutiken för sig (van Riel et al.). 

Vidare menar van Riel et al. att ett besök hos webbutiken som innebär att e-kvaliteten 

utmärker sig utöver det vanliga, positivt eller negativt, även vägs in i den slutliga 

kvalitetsuppfattningen. 
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2.4.2.1. Faktorer 

Det finns flertalet faktorer som påverkar e-kvaliteten och en viktig faktor är enligt Srinivasan 

et al. (2002) webbutikens karaktär vilken påverkar den återkommande kundens uppfattning 

om e-kvaliteten. Vidare anser Wolfinbarger och Gilly (2003) att trots att kunden blir nöjd med 

produkten som köps i webbutiken kommer köpet med stor sannolikhet inte resultera i återköp 

om kunden fann webbutiken komplicerad. Srinivasan et al. menar att ytterligare en viktig 

faktor vid bedömandet av e-kvalitet är kundanpassning. Detta stärks av Ostrom och Iacobucci 

(1995) som anser att en anpassning av webbutiken efter kundens preferenser signalerar hög 

kvalitet. Vidare menar Srinivasan et al. att en kundanpassad webbutik leder till att 

konsumenten kan spara tid vid sökandet efter den önskade produkten. En kundanpassad 

webbutik är således attraktiv för konsumenten och har en positiv påverkan på återköp 

(Srinivasan et al.). Sammanfattningsvis är webbutikens karaktär och kundanpassning de 

faktorer som påverkar e-kvalitet vilket i sin tur påverkar kundens e-lojalitet. Detta mynnar ut i 

den andra hypotesen: 

H2: Ju högre e-kvalitet hos kunden, desto starkare e-lojalitet.  

 

2.4.3. e-tillfredsställelse 
Tillfredsställelse är ett mycket viktigt attribut för att både skapa och stärka lojaliteten hos 

kunden (Han et al. 2011; Oliver, 1999). Definitionen av tillfredsställelse varierar i litteraturen 

och denna studie definierar e-tillfredsställelse, tillfredsställelse online, enligt Oliver (1997, se 

1999:34): ”Kundens känsla att köpet uppfyller ett behov, önskan, mål […] samt att kunden 

känner sig nöjd med denna uppfyllelse”. Chiu et al. (2009) menar att denna känsla grundas på 

helhetsupplevelsen från ett köp online. Detta stärks av Anderson och Srinivasan (2003) som 

menar att e-tillfredsställelse inte enbart baseras på det enskilda köpet utan även på kundens 

samlade erfarenheter från köp online.  
 

2.4.3.1. Faktorer 

Szymanski och Hise (2000) finner genom sin studie att bekvämlighet, webbutikens design och 

säkerhet vid betalningstransaktioner är viktiga faktorer för att uppnå e-tillfredsställelse. 

Bekvämlighet innebär att kunden kan spara både tid och pengar genom att handla online. Att 

bekvämlighet har en positiv påverkan på e-tillfredsställelse stöds även av Christodoulides och 

Michaelidov (2011). Vidare är webbutikens design, enligt Szymanski och Hise, viktig då de 

menar att webbutiken måste vara välstrukturerad och inneha en enkel sökfunktion för att 

kunden ska uppnå e-tillfredsställelse. Dessutom är det viktigt att betalningsprocessen är säker 
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för att e-tillfredsställelse ska uppnås. Enligt Christodoulides och Michaelidov påverkar även 

webbutikens utbud kundens e-tillfredsställelse. Detta stöds inte av Szymanski och Hise 

(2000:318) då de i sin studie inte finner något samband mellan denna faktor och e-

tillfredsställelse. Sammanfattningsvis är bekvämlighet, webbutikens design och säkerhet vid 

betalningstransaktioner viktiga för att nå e-tillfredsställelse vilket är ett lojalitetsattribut som 

är viktigt för att kunden ska bli lojal online. Detta mynnar ut i den tredje hypotesen: 

H3: Ju högre e-tillfredsställelse hos kunden, desto starkare e-lojalitet. 

 

2.4.4. e-förtroende 
En av de viktigaste faktorerna för att kunden ska stärka sin e-lojalitet är e-förtroende, 

förtroende online (Chiu et al., 2009; Gefen, 2000). Detta stärks av Reichheld och Schefter 

(2000) som menar att e-förtroende är en grundläggande förutsättning för att e-lojalitet ska 

skapas. Vidare menar Reichheld och Schefter att det är viktigt för kunden att känna e-

förtroende för att denne ska bli en lojal kund. Det finns flertalet definitioner för förtroende 

och i denna studie definieras e-förtroende i enlighet med Garbarino och Johnson (1999:71): 

”Att kunden litar på organisationen och att de tjänster som erbjuds är både pålitliga och av 

kvalitet”. Enligt Reichheld och Schefter är det svårt att få kunder att känna e-förtroende och 

än svårare är det att utveckla detta förtroende. Det personliga mötet försvinner i webbutiken 

vilket skapar en distans mellan kunden och webbutiken. Detta innebär att osäkerheten ökar 

hos kunden eftersom den fysiska kontakten med butikspersonal saknas. Dessutom ökar 

osäkerheten hos kunden då denne inte kan röra vid produkten i en webbutik.  

 

2.4.4.1. Faktorer  

Reichheld och Schefter (2000) menar att webbutikens publiceringar måste överensstämma 

med verkligheten då kunder endast kan förlita sig på visuella bilder vid köp online och 

således måste informationen som ges vara pålitlig. Vidare menar Reichheld och Schefter att 

e-förtroende hos kunden gör denne mer villig att lämna ut exempelvis personuppgifter. Detta 

stärks av Ribbink et al. (2004) vilka anser att det är mycket viktigt att skapa ett e-förtroende 

för att kunden ska våga lämna ut känslig information som personuppgifter och 

kontokortsuppgifter. Gefen (2000) pekar även han på vikten av e-förtroende vid utlämning av 

känslig information och ytterligare en viktig faktor för att nå e-förtroende är enligt honom 

kännedom. Kännedom baseras på tidigare erfarenheter och upplevelser. Han menar att om 

kunden är välbekant med företaget minskar dennes osäkerhet och e-förtroende kan bildas. 
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Pålitlighet, att våga lämna ut känslig information och kännedom är tre viktiga faktorer för att 

skapa e-förtroende. Vidare är det viktigt att kunden innehar e-förtroende för att kunden ska bli 

lojal online. Detta mynnar ut i den fjärde hypotesen: 

H4: Ju högre e-förtroende hos kunden, desto starkare e-lojalitet. 

 

2.4.5. Hypoteser 
Hypoteserna har skapats utifrån denna studies modell vilken utgår från Han et al.s (2011) 

resultat för den kognitiva samt den affektiva lojalitetsfasen. Hypoteserna baseras på 

lojalitetsattributen e-upplevt värde, e-kvalitet, e-tillfredsställelse samt e-förtroende och dess 

samband med e-lojalitet. Lojalitetsattributens eventuella påverkan på varandra ligger inte i 

fokus utan istället kommer sambanden mellan varje enskilt lojalitetsattribut och e-lojalitet att 

undersökas. Genom att undersöka vilka lojalitetsattribut som direkt påverkar e-lojaliteten är 

det möjligt att förklara vad kunder efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker. 

Det är även möjligt att förklara huruvida något lojalitetsattribut har ett starkare samband med 

e-lojalitet i jämförelse med de övriga.  

 
Figur 2: Modell över hypoteser.  

 

Figur 2 presenterar en sammanställning av de fyra hypoteserna: 

H1: Ju högre e-upplevt värde hos kunden, desto starkare e-lojalitet. 

H2: Ju högre e-kvalitet hos kunden, desto starkare e-lojalitet. 

H3: Ju högre e-tillfredsställelse hos kunden, desto starkare e-lojalitet. 

H4: Ju högre e-förtroende hos kunden, desto starkare e-lojalitet. 
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3. Metod  
Studien utgår från ett konsumentperspektiv och genom att tillfråga kunder finns möjligheten 

att få en förståelse för vad kunder efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker. 

Med den homogena varan böcker som utgångspunkt är det möjligt att undersöka vilka 

lojalitetsattribut som webbutiker bör arbeta med för att kunder ska bli lojala gentemot 

webbutiken. Denna utgångspunkt gör det möjligt att applicera resultatet på webbutiker i andra 

branscher utöver bokbranschen. 

 

3.1. Val av kvantitativ metod 
För denna studie har vi valt att använda en kvantitativ enkätstudie. Då studiens syfte är att 

förklara vad kunder efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker är den 

kvantitativa enkätstudien lämplig då den gör det möjligt att undersöka och förklara samband 

mellan olika variabler (Saunders et al. 2009:144). Således gör valet av metod det möjligt att 

undersöka om det existerar samband mellan e-lojalitet och lojalitetsattributen e-upplevt värde, 

e-kvalitet, e-tillfredsställelse och e-förtroende. Genom en kvantitativ undersökning är det även 

möjligt att sammanställa och analysera resultatet statistiskt. En kvalitativ metod, exempelvis 

fokusgrupper och intervjuer, hade kunnat tillämpas i denna studie för att besvara syftet. Dessa 

metoder hade givit oss en djupare förståelse för vad ett antal respondenter efterfrågar för att 

bli lojala gentemot webbutiker genom möjligheten att ställa följdfrågor (Saunders et al., 

2009:319ff). Dock hade en kvalitativ metod med ett litet urval inte gjort det möjligt att utföra 

statistiska beräkningar för att undersöka sambanden i de ställda hypoteserna.  

 

3.2. Urval 
Studiens enkät riktar sig mot kunder som köper böcker online. Då det inte är möjligt att 

tillfråga alla konsumenter måste ett urval göras (Saunders et al., 2009:210), vilket har gjorts 

genom ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsurval och enligt 

Christensen et al. (2010:110) innebär detta att alla personer inte har samma chans att komma 

med i urvalet. Enkäten kommer att distribueras till personer på platser med hög 

genomströmning. Detta val baseras på möjligheten att nå alla potentiella personer som 

handlar böcker online. Denna typ av urval kan liknas vid ett påstana urval vilket innebär att en 

undersökning genomförs på platser där personer som anses vara intressanta för studien 

befinner sig (Christensen et al. 2010:133). Genom att endast distribuera enkäten på platser där 

intressanta personer för denna studie befinner sig finns det dock en risk att enbart en viss 
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kategori av personer tillfrågas. Denna risk har vi försökt att minimera genom att distribuera 

enkäten under olika veckodagar, både vardag och helgdag, samt under olika tider. 

Då enkäten genomförs med ett påstana urval ges ingen garanti för att de tillfrågade 

använder sig av internet vid köp av böcker. För att undersöka detta inleds enkäten med att 

fråga om respondenten köper böcker online. Då denna studie behandlar köp online är det 

möjligt att argumentera för en distribuering av enkäten på internet. Detta val hade säkerställt 

att de tillfrågade använder internet. Dock hade en enkät online inte säkerställt att 

respondenterna faktiskt köper böcker online, vilket är samma scenario som vid det valda 

urvalsförfarandet. Vidare är en distribution genom internet inte möjlig då vi saknar det 

kontaktnät som krävs för täcka respondenter med varierande kön, ålder, hemort, 

sysselsättning och inkomst. En fördel med påstana urvalet är, enligt Christensen et al. 

(2010:134), att det är en enkel och effektiv metod vilket passar med denna studies 

förutsättningar gällande tidsram och budget.  

Enkäten kommer att distribueras i Uppsalas stadskärna samt på Uppsala Centralstation. 

Samtliga personer som befinner sig på dessa platser under undersökningsdagarna är 

potentiella respondenter. Valet av Uppsala stadskärna grundar sig på möjligheten att tillfråga 

personer med varierande ålder, kön, hemort, sysselsättning samt inkomst. För att uppnå en 

större geografisk spridning av respondenter kompletteras distribueringsplatsen med Uppsala 

Centralstation. Genom att tillfråga personer på en centralstation ökar möjligheten att få en 

större variation av hemorter bland respondenterna.  

 

3.3. Operationalisering 
Studiens hypoteser behandlar sambanden mellan e-lojalitet och lojalitetsattributen e-upplevt 

värde, e-kvalitet, e-tillfredsställelse och e-förtroende. De olika faktorerna, exempelvis 

webbutikens design och säkerhet vid betalning, används som verktyg för att förklara hur 

lojalitetsattributen påverkar e-lojaliteten. Vidare används faktorerna för att kunna skapa 

påståenden till enkätstudien. Dessa påståenden har valts ut för att möjliggöra en mätning av 

sambanden i hypoteserna.   

 

3.3.1. Enkätens utformning  
Påståendena inom varje lojalitetsattribut har skapats genom att använda faktorer som är 

viktiga för att uppfylla lojalitetsattributen, exempelvis bekvämlighet och säkerhet vid 

betalning. Han et al.s (2011) enkät är skapad för hotellbranschen vilket försvårar en 
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applicering av deras enkät på webbutiker som erbjuder böcker. Med anledning av detta har vi 

valt att använda andra lojalitetsstudiers enkätfrågor som är möjliga att applicera på denna 

studies enkät. Fyra påståenden inom varje lojalitetsattribut har valts ut för att mäta sambanden 

i hypoteserna. De valda påståendena grundas på flertalet studier och har valts ut efter vad som 

är möjligt att operationalisera på denna studie. Ett antal påståenden i de valda studierna har 

således valts bort och de utvalda påståendena har anpassats för denna studie.  

 

Figur 3: Operationalisering av enkät.  
 

Figur 3 presenterar operationaliseringen av enkätens samtliga påståenden. Enkäten inleds med 

fyra påståenden inom det e-upplevda värdet och de två faktorerna uppfyllelse och tekniska 

funktioner. Dessa är tagna från Marimon et al. (2009) som har studerat en spansk matbutik på 

nätet. Då de studerar en webbutik är deras påståenden applicerbara på denna studie och 

påståendena har endast anpassats till böcker. De fyra nästkommande påståendena är tagna 

från Srinivasan et al. (2002) och syftar till att undersöka sambandet mellan e-kvalitet och e-

lojalitet via faktorerna kundanpassning och webbutikens karaktär. Srinivasan et al.s enkät 

behandlar handel på nätet i allmänhet och påståenden har följaktligen anpassats för 

webbutiker som erbjuder böcker. Vidare följs fyra påståenden gällande e-tillfredsställelse med 

faktorerna säkerhet vid betalning, bekvämlighet och webbutikens design. Dessa påståenden är 

e-upplevda värdet
Uppfyllelse 1. För att jag ska handla böcker online krävs det mycket rimliga leveranstider. (Marimon et al., 2009)

2. För att jag ska handla böcker online krävs det att de böcker jag har beställt levereras i tid. (Marimon et al., 2009)
Tekniska funktioner 3. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutikens länkar alltid fungerar. (Marimon et al., 2009)

4. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutikens sidor laddas snabbt. (Marimon et al., 2009)

e-kvalitet
Kundanpassning 5. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken skickar ut e-mail med erbjudande och information

    om böcker som intresserar mig. (Srinivasan et al., 2002)
6. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken får mig att känna mig som en unik kund. (Srinivasan et al., 2002)

Webbutikens karaktär 7. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag tycker om utseendet på webbsidan. (Srinivasan et al., 2002)
8. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag tycker det är roligt att handla från webbutiken. (Srinivasan et al., 2002)

e-tillfredsställelse 
Säkerhet vid betalning 9. För att jag ska handla böcker online krävs det mycket säkra betalningslösningar. (Szymanski & Hise, 2000)
Bekvämlighet 10. För att jag ska handla böcker online måste webbutiken vara mycket enkel att använda. (Szymanski & Hise, 2000)
Webbutikens design 11. För att jag ska handla böcker online krävs det att det är mycket enkelt att hitta det jag söker efter 

      på webbsidan. (Szymanski & Hise, 2000)
12. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken är mycket strukturerad. (Szymanski & Hise, 2000)

e-förtroende
Pålitlig 13. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken är trovärdig. (Gefen, 2000)
Kännedom 14. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag känner till webbutiken. (Gefen, 2000)
Säkerhet vid känslig info 15. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag känner mig säker med  att lämna ut mina 

      betalningsuppgifter till webbutiken. (Ribbink et al., 2004)
16. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag känner mig säker med att lämna ut mina 
      personuppgifter till webbutiken. (Ribbink et al., 2004)

e-lojalitet
17. Jag föredrar en specifik webbutik som erbjuder böcker framför andra. (Ribbink et al., 2004)
18. När jag är lojal mot en webbutik är den butiken alltid mitt första val vid köp av böcker online.  (Marimon et al., 2009)
19. När jag är lojal mot en webbutik handlar jag oftare. (Marimon et al., 2009)
20. Den webbutik jag är lojal mot rekommenderar jag till andra. (Ribbink et al., 2004)

Enkätfrågor
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tagna från Szymanski och Hise (2000) vilka undersöker vad som gör kunder tillfredsställda på 

nätet. Påståendena i deras studie är skapade för att jämföra handel online med handel i fysiska 

butiker. Med denna anledning har påståendena anpassats för att mäta vad som krävs för att 

kunden ska bli tillfredsställd när denne handlar böcker online. De fyra efterföljande 

påståendena behandlar lojalitetsattributet e-förtroende genom faktorerna pålitlig, kännedom 

och säkerhet vid känslig information. Påståendena gällande pålitlig och kännedom är tagna 

från Gefen (2000) som har studerat webbutiken Amazon vilken bland annat erbjuder böcker. 

Gefen behandlar inte vad kunder efterfrågar för att de ska handla utan studerar kunders 

uppfattning om Amazon gällande pålitlighet och kännedom. Med anledning av detta har dessa 

två påståenden anpassats för möjliggöra en mätning av vad kunder generellt efterfrågar för 

köp av böcker online. Följande två påståenden gällande säkerhet vid känslig information är 

tagna från Ribbink et al. (2004). Dock är deras enkät skapad för att respondenterna själva ska 

utvärdera den webbutik som de har störst förtroende för inom bok- och musikbranschen. Då 

vår enkät undersöker kunders e-lojalitet gentemot webbutiker som erbjuder böcker har 

Ribbink et al.s påståenden anpassats efter detta. Enkäten avslutas med fyra påståenden vilka 

direkt mäter e-lojalitet gentemot en webbutik. Dessa påståenden är tagna från Ribbink et al. 

(2004) samt Marimon et al. (2009) och har direkt applicerats på enkäten då båda studier 

studerar lojalitet gentemot webbutiker.  

Utöver de 20 påståendena som mäter e-lojalitet avrundas enkäten med bakgrundsfrågor 

rörande kön, ålder, hemort, sysselsättning och inkomst. Dessa frågor syftar till att undersöka 

om bakgrunden påverkar respondenternas svar och i vilken utsträckning bakgrunden är 

betydelsefull för e-lojaliteten. Åldersgrupperna är uppdelade efter de livssituationer som 

generellt råder under olika faser i livet, exempelvis studentliv, familjeliv och pensionärsliv. 

Den yngsta åldersgruppen börjar vid 18 år med anledningen av att flertalet webbutiker som 

erbjuder böcker kräver att kunden är myndig för att handla. Sysselsättning och inkomst ger en 

uppfattning kring respondenternas ekonomi samt arbetssituation. Dessutom undersöks det om 

det finns några skillnader mellan könen gällande vad som gör män och kvinnor lojala 

gentemot webbutiker. Beträffande hemorten är det främsta intresset att undersöka om det 

finns några skillnader mellan geografiska platser i Sverige. Enkäten är anonym med anledning 

av att respondenterna ska känna en trygghet i att besvara enkäten ärligt. Vidare kommer alla 

svar att förstöras efter genomförd studie och kan således inte användas i framtida studier. 

Enkätens 20 påståenden besvaras med hjälp av en ordinalskala (se Bilaga 1). Vi har valt 

att använda oss av en sjugradig skala för att mäta respondenternas attityd gentemot ett givet 

påstående. Denna typ av rangordning är lämplig vid mätning av attitydfrågor (Christensen et 
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al., 2010:232). För att mäta respondenternas attityd inom lojalitet har vi valt skaletiketterna 

”instämmer inte alls” för svarsalternativ ett och ”instämmer helt” för svarsalternativ sju. 

Enligt Saunders et al. (2009:418) innebär ordinalskala att respondenten ska rangordna i vilken 

utsträckning denne instämmer med det givna påståendet. Vidare har vi valt att använda en 

sjugradig skala då samtliga av de studier vi har använt oss av för att skapa enkäten har använt 

sig av liknande rangordningar och skaletiketter (Gefen, 2000; Marimon et al., 2009; Ribbink 

et al., 2004; Srinivasan et al., 2002; Szymanski & Hise, 2000).  

 

3.4. Genomförande av enkät 
Innan enkäten distribuerades gjordes en pilotstudie för att säkerställa enkätens kvalitet. Efter 

att resultatet från pilotstudien sammanställdes genomfördes justeringar av enkäten. Det var 

först efter dessa justeringar som den slutgiltiga enkäten distribuerades.  

 

3.4.1. Pilotstudie  
En nackdel med den kvantitativa metoden är svårigheten att garantera att alla respondenter 

förstår frågorna (Hultén et al., 2007:78). Med anledning av detta genomfördes en pilotstudie 

vars syfte var att bedöma enkätens kvalitet genom att säkerställa att påståendena tolkas 

korrekt (Saunders et al., 2009:394). Fördelarna med att genomföra en pilotstudie är även att 

det finns en möjlighet att undersöka hur lång tid det tar att fylla i enkäten, om instruktionerna 

är tydliga samt om det finns några oklarheter (Saunders et al., 2009:394). I denna pilotstudie 

ombads tio utvalda respondenter, fem kvinnor och fem män som representerade de sex valda 

åldersgrupperna, svara på enkäten. Respondenterna hade olika hemorter, sysselsättningar samt 

varierande inkomster. Gemensamt för samtliga var att de handlar böcker online. Pilotstudiens 

respondenter fick, utöver att svara på enkäten, förklara hur de uppfattade varje påstående 

vilket gjordes för att upptäcka eventuella syftningsfel. Därtill efterfrågades generell respons 

för att ytterligare säkerställa enkätens kvalitet. Enkäten visade sig genom pilotstudien ta 

omkring tre minuter att genomföra. Pilotstudien visade även att en del frågor endast 

resulterade i extremvärdena ett och sju. Denna insikt ledde till att påståendena stärktes med 

ord som mycket och alltid, för att på så sätt få en större spridning bland svaren.  

 

3.4.2. Enkätstudie 
Enkäten genomfördes under tre dagar, varav två vardagar och en helgdag. De platser som 

enkäten genomfördes på var Uppsalas stadskärna, Uppsala Centralstation och Gränby 
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Centrum. Med anledning av dåligt väder under en distribueringsdag i stadskärnan ändrades 

distribueringsplatsen till Gränby Centrum där genomströmningen av personer var högre. 

Enkäten genomfördes i två timmars intervall under tiderna 10-12, 13-15 och 17-19. Detta 

gjordes med anledning av att nå personer med olika bakgrunder och livssituationer. Valet att 

avsluta studien efter den tredje dagen grundades på att vi då ansåg oss ha uppnått en mättnad. 

Vårt mål var att få minst 250 enkätsvar med en bred spridning av kön, ålder, hemort, 

sysselsättning och inkomst. Dock uppnåddes inte en mättnad vid 250 enkätsvar vilket gjorde 

att genomförandet av enkäten fortlöpte. Efter den tredje dagen hade vi 334 enkätsvar från 

respondenter med varierande bakgrund och fann att vi hade det material som krävdes för att 

genomföra studien.  

 

3.5. Sammanställning av enkät  
Det insamlade materialet sammanställdes i Microsoft Excel och korrelationsberäkningarna 

genomfördes därefter i statistikprogrammet SPSS. Av de 334 insamlade enkäterna hade 283 

respondenter svarat ja på den första frågan gällande om de handlar böcker online. Utöver de 

334 personer som deltog i enkätstudien återfanns ett bortfall på 121 personer. Dessa personer 

avstod att deltaga på grund av olika anledningar, exempelvis tidsbrist eller att de inte ville 

deltaga. Av de 283 enkäterna valdes två enkäter bort då de endast var ifyllda med 

extremvärdena ett och sju. Vi fann att dessa två respondenter inte hade utvärderat sina 

egentliga åsikter. För att deras svar inte skulle påverka studien genom att ge ett missvisande 

resultat valdes dessa bort. Totalt sammanställdes 281 enkätsvar vilka används i vidare analys.  

Vi använder ett additivt index för att besvara de ställda hypoteserna och utföra 

korrelationsanalyser. Indexet innebär att varje respondents svar adderades inom var och ett av 

de olika lojalitetsattributen, exempelvis svaren på de fyra påståendena inom e-kvalitet. 

Därefter dividerades varje respondents summa med fyra för att få fram respondenternas 

snittvärde på en sjugradig skala inom varje lojalitetsattribut. Genom att dividera summan med 

fyra behålls den ursprungliga skalan från ett till sju vilket gör skalan mer hanterbar samt att 

den direkt kan härledas till den ursprungliga ordinalskalan. Alla påståendena har givits samma 

vikt då spridningen av respondenternas svar inom påståendena är stor vilket gör det svårt att 

avgöra huruvida ett påstående är av större betydelse än något av de övriga (se Bilaga 2). 

Additivt index användes även för påståendena som direkt mäter e-lojalitet.  

Vidare mättes den interna konsistensen mellan påståendena inom varje lojalitetsattribut 

för att säkerställa att påståendena inom ett lojalitetsattribut mäter samma sak. Detta gjordes 
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med hjälp av Cronbachs alfa. De påståenden som saknar intern konsistens, med andra ord de 

som inte mäter samma sak som de övriga inom ett lojalitetsattribut, valdes bort från den 

slutliga korrelationsanalysen. För att genomföra korrelationsanalysen användes Spearmans 

rangkorrelation vilken är lämplig för beräkning av korrelation utifrån en ordinalskala 

(Saunders et al., 2009:461). Genom att ta bort de påståendena som inte mäter samma sak 

minimeras risken för ett missvisande resultat. Dock är det inte möjligt att säkerställa att de 

påståenden som har tagits bort inte mäter e-lojalitet.  

 

3.6. Presentation av data 
För att illustrera vilka respondenterna är kommer deskriptiv data att presenteras i 

stapeldiagram och cirkeldiagram. Detta kommer göras för att tydligt visa den procentuella 

uppdelningen bland respondenterna. Frekvensen för varje svarsalternativ inom respektive 

påstående kommer även att presenteras i stapeldiagram uppdelat efter lojalitetsattributen. 

Detta ger en tydlig illustration av hur frekvenserna skiljer sig mellan påståendena inom ett 

lojalitetsattribut. Vidare kommer korrelationsmatriser inom varje lojalitetsattribut och e-

lojalitet presenteras för att förklara värdet av Cronbachs alfa. Slutligen kommer 

korrelationsanalyser att genomföras för att undersöka sambanden i hypoteserna samt 

sambanden mellan lojalitetsattributen. Resultatet från korrelationsanalyserna kommer att 

presenteras i figurer för att tydliggöra sambanden.   

 

3.7. Studiens reliabilitet 
Reliabilitet innebär i vilken utsträckning insamlad data och analys överensstämmer med 

resultatet, således tillförlitligheten i resultatet (Saunders et al., 2009:156). Svårigheten med att 

upprätthålla reliabilitet är risken för subjektivitet och att respondenternas svar påverkas av 

yttre faktorer som situationen samt vad de tror att de förväntas svara (Saunders et al., 

2009:156). Fördelen med denna studies enkät är att böcker är ett neutralt ämne som inte 

väcker anstöt. Vidare har vi för att minimera risken av påverkan från situationen genomfört 

enkäten på tre platser vid olika tidpunkter under flera dagar. I de fall där respondenter hade 

anknytning till varandra såg vi till att de fyllde i enkäterna utan möjligheten att diskutera med 

den andra. Reliabiliteten i denna studie ökar dessutom genom att de utvalda påståendena 

grundar sig på tidigare forskning och genom att de påståenden som saknar intern konsistens 

väljs bort.   
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3.8. Studiens validitet 
Validitet innebär i vilken utsträckning den valda metoden mäter vad den avses mäta 

(Saunders et al., 2009:157). Valet att använda påståenden från tidigare studiers enkäter stärker 

inte endast reliabiliteten utan även validiteten. Påståendena har tidigare beprövats för att 

säkerställa att de mäter det de avses mäta och därav valet att applicera dem på vår enkät.  

Vi har genomfört enkäten genom ett tillvägagångssätt som kan liknas vid ett påstana 

urval och en viss andel tillfrågade valde att inte deltaga. Detta bortfallsfel är viktigt att ta 

hänsyn till då de personer som valt att inte deltaga kan skilja sig från de respondenter som valt 

att deltaga (Christensen et al., 2010:112). Ett exempel på ett bortfall är att den tillfrågade 

personen vägrar att svara på enkäten (Christensen et al., 2010:112). Detta skäl var det 

vanligaste bortfallet för denna studie. Vi har försökt att motverka bortfallet genom att avsluta 

studien först när vi uppnått en mättnad av respondenter med varierande bakgrund. Trots 

arbetet med att motverka urvalsbortfallet kan bortfallet påverka vårt resultat genom att 

respondenterna har avvikande attityder jämfört med de som har valt att inte deltaga i studien.  

Under genomförandet av enkäten stötte vi inte på några problem bland respondenterna 

vid användandet av ordinalskala. Enligt våra iakttagelser såg samtliga ut att läsa igenom 

instruktionerna och därefter inleddes besvarandet av enkäten. Då respondenterna svar varierar 

tyder detta på att de är bekanta med enkätmetoden och har en förståelse för hur en 

ordinalskala ska användas för att uttrycka sin attityd. Trots detta kan vi inte garantera att 

respondenterna utvärderade svarsalternativen och verkligen valde det som passade bäst in på 

dem. Då de blev tillfrågade i en miljö där många är på väg någonstans finns det en risk att 

respondenterna var stressade när de fyllde i enkäten. Dock fick vi uppfattningen av att 

respondenterna, med tanke på den tid det tog att fylla i enkäten, placerade sina svar på den del 

av ordinalskalan som bäst passade in på dem. Då vi använder ett additivt index för att beräkna 

korrelationen används snittvärdet för varje respondents svarsalternativ inom ett 

lojalitetsattribut istället för värdena för de enskilda påståendena. Detta stärker studiens 

validitet om respondenterna för något påstående inte har valt det svarsalternativ som passar 

bäst in på dem.  
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4. Resultat 
Resultatet av de 281 enkäterna visar att 172 av respondenterna är kvinnor och 109 är män, 

vilket ger en svarsfrekvens på 61 procent kvinnor och 39 procent män. Sammanställningen 

från de deskriptiva data uppvisar inget internt bortfall då samtliga enkäter är fullständiga.  

 

 
Figur 4: Stapeldiagram över män och kvinnor uppdelade efter åldersgrupperna. 

 

Figur 4 presenterar respondenternas totala svarsfrekvens bland könen uppdelade efter 

åldersgrupperna.	  Resultatet visar att flest respondenter återfinns inom åldersgruppen 18-25 år 

med en total svarsfrekvens på knappt 30 procent, varav 17 procent kvinnor. Den åldersgrupp 

som innehar lägst svarsfrekvens är 66 år och uppåt vilka representerar drygt sex procent av 

samtliga respondenter varav fyra procent är kvinnor. Vidare visar resultatet att i 

åldersgruppen 51-65 år är kvinnor starkt överrepresenterade då de är mer än dubbelt så många 

som männen. 

 

 
Figur 5: Cirkeldiagram över svarsfrekvenserna inom hemort, inkomst och sysselsättning. 

 

Figur 5 presenterar svarsfrekvenserna inom bakgrundsfrågorna hemort, inkomst och 

sysselsättning. För bakgrundsfrågan hemort återfinns cirka en tredjedel av respondenterna 

inom varje kategori. Vidare visar resultatet för bakgrundsfrågan inkomst att inkomstspannet 

301 000-400 000 kr är den kategori med högst andel respondenter på knappt en tredjedel. Den 
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kategorin med lägst svarsfrekvens, fem procent, återfinns inom inkomstspannet 500 000 kr 

och uppåt. Resultatet för sysselsättning visar att majoriteten av respondenterna är arbetande. 

Noterbart är att inga respondenter har angivit att de är arbetslösa vilket bör vara missvisande 

då en andel av den svenska befolkningen är arbetslösa. Detta kan förklaras genom att 

sysselsättning ställdes som en öppen fråga och därmed fanns arbetslös inte som ett givet 

svarsalternativ. Slutligen visar sammanställningen av resultatet endast på små variationer 

mellan bakgrundsfrågorna och de olika lojalitetsattributen. Noterbart är dock att 

åldersgruppen 51-65 år är den åldersgrupp som har störst svarsfrekvens i de högre 

svarsalternativen inom e-kvalitet (se Bilaga 3). Resultatet visar att respondenterna i denna 

åldersgrupp efterfrågar e-kvalitet i större utsträckning än de övriga åldersgrupperna.  

 

4.1. Lojalitetsattributen 
För att klargöra hur påståendena skiljer sig gentemot varandra har beräkningar av 

svarsfrekvensen för varje svarsalternativ genomförts. Mätningen av den interna konsistensen 

mellan påståendena inom ett lojalitetsattribut samt inom e-lojalitet har gjorts genom 

Cronbachs alfa. Cronbachs alfa bör resultera i ett värde på 0,70 eller högre för att intern 

konsistens ska säkerställas (Bobko, 2001:73).  

 

4.1.1. e-upplevt värde 

 
Figur 6: Svarsfrekvens för e-upplevt värde, påstående ett till fyra. 

 

Figur 6 visar att påstående tre (p3), för att jag ska handla böcker online krävs det att 

webbutikens länkar alltid fungerar, har högst svarsfrekvens i svarsalternativet sju. Resultatet 

visar att fungerande länkar är något som respondenter i större utsträckning efterfrågar för köp 

online än exempelvis att webbutikens sidor laddas snabbt, vilket påstående fyra (p4) mäter. 

Dock visar resultatet att påstående fyra även är något som en stor andel respondenter 

efterfrågar för köp online då 86 procent har angivit svarsalternativet fyra eller högre. 
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  p1 p2 p3 p4 
p1 1,000 0,620** 0,135* 0,109 
p2 0,620** 1,000 0,129* 0,064 
p3 0,135* 0,129* 1,000 0,173** 
p4 0,109 0,064 0,173** 1,000 

Figur 7: Korrelationsmatris för påståendena inom e-upplevt värde (*signifikant på signifikansnivån 0,05,  

** signifikant på signifikansnivån 0,01). 

 

Beräkningar av Cronbachs alfa för påståendena inom e-upplevt värde resulterar i ett alfavärde 

på 0,564. Således upprätthålls inte den interna konsistensen mellan påståendena inom e-

upplevt värde då värdet understiger 0,70. Resultatet av korrelationsanalysen i Figur 7 visar att 

påstående fyra (p4), för att jag ska handla böcker online krävs det att webbutikens sidor 

laddas snabbt, är det påståendet som har svagast samband med de resterande påståendena. 

Dessutom saknar sambanden mellan påstående fyra och påstående ett respektive två statistisk 

signifikans. Därmed mäter påstående fyra inte samma sak som de övriga påståendena inom e-

upplevt värde. Med anledning av detta har påstående fyra tagits bort för att säkerställa 

tillförlitligheten i den slutliga korrelationsanalysen. 	  

 

4.1.2. e-kvalitet 

 
Figur 8: Svarsfrekvens för e-kvalitet, påstående fem till åtta.   

 

Figur 8 presenterar en stor spridning bland svarsalternativen för samtliga påståenden inom e-

kvalitet. Det påståendet med högst svarsfrekvens i det lägsta svarsalternativet är påstående 

fem (p5), för att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken skickar ut e-mail med 

erbjudande och information om böcker som intresserar mig. Detta visar att påstående fem är 

det påståendet som respondenter i minst utsträckning efterfrågar inom e-kvalitet. Påstående 

sju (p7), för att jag ska handla böcker online krävs det att jag tycker om utseendet på 

webbsidan, är det påståendet som respondenter i störst utsträckning efterfrågar inom e-kvalitet 

då 66 procent har angivit ett svarsvärde på fyra eller högre. 
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  p5 p6 p7 p8 
p5 1,000 0,636** 0,029 0,382** 
p6 0,636** 1,000 0,288** 0,635** 
p7 0,029 0,288** 1,000 0,427** 
p8 0,382** 0,635** 0,427** 1,000 

Figur 9: Korrelationsmatris för påståendena inom e-kvalitet (** signifikant på signifikansnivån 0,01). 

 
Cronbachs alfa resulterar i ett värde på 0,743 vilket visar att påståendena inom e-kvalitet 

upprätthåller intern konsistens och mäter samma sak. Följaktligen har inga påståenden inom 

detta lojalitetsattribut valts bort. Korrelationsmatrisen i Figur 9 visar på statistisk signifikans 

med positiva samband mellan nästintill samtliga påståenden.  

 

4.1.3. e-tillfredsställelse 

 
Figur 10: Svarsfrekvens för e-tillfredsställelse, påstående nio till tolv. 

 
Figur 10 visar att samtliga påståenden inom e-tillfredsställelse finns representerade i de högre 

svarsalternativen. Det påståendet som respondenter i störst utsträckning efterfrågar för köp 

online inom e-tillfredsställelse är påstående nio (9), för att jag ska handla böcker online krävs 

det mycket säkra betalningslösningar. 92 procent av respondenterna har angivit 

svarsalternativen sex eller sju för detta påstående. 

 

  p9 p10 p11 p12 
p9 1,000 0,196** -0,610 0,102 
p10 0,196** 1,000 -0,680 0,102 
p11 -0,061 -0,680 1,000 0,054 
p12 0,102 0,102 0,054 1,000 

Figur 11: Korrelationsmatris för påståendena inom e-tillfredsställelse (** signifikant på signifikansnivån 0,01). 

 
Resultatet av Cronbachs alfa för påståendena inom e-tillfredsställelse visar på en saknad av 

intern konsistens då alfavärdet är 0,070. Korrelationsmatrisen i Figur 11 visar att påståendena 

elva (p11) och tolv (p12) inte mäter samma sak som de övriga påståendena då de uppvisar 

svaga samt negativa samband med de övriga två påståendena. Påstående elva, för att jag ska 
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handla böcker online krävs det att det är mycket enkelt att hitta det jag söker efter på 

webbsidan, och påstående tolv, för att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken 

är mycket strukturerad, behandlar faktorn webbutikens design. Då dessa två påståenden 

saknar intern konsistens har de valts bort från den slutliga korrelationsanalysen. 

De borttagna påståendena elva (p11) och tolv (p12) finns representerade i de högre 

svarsalternativen vilket visar att faktorn webbutikens design är något som respondenterna i 

stor utsträckning efterfrågar för köp online. De två borttagna påståendena kan liknas vid 

påstående sju (p7) och påstående åtta (p8) inom e-kvalitet. Påstående sju, för att jag ska 

handla böcker online krävs det att jag tycker om utseendet på webbsidan, och påstående åtta 

(p8), för att jag ska handla böcker online krävs det att jag tycker det är roligt att handla från 

webbutiken, behandlar faktorn webbutikens karaktär. Webbutikens karaktär och webbutikens 

design berör liknande företeelser. Med anledning av detta har Cronbachs alfa använts för att 

mäta den interna konsistensen mellan påstående elva och tolv inom e-tillfredsställelse och 

samtliga påståenden inom e-kvalitet. Alfavärdet resulterar i 0,687 och därmed har 

påståendena rörande webbutikens design högre intern konsistens med påståendena inom e-

kvalitet än med påståendena inom e-tillfredsställelse.   

 

4.1.4. e-förtroende 

 
Figur 12: Svarsfrekvens för e-förtroende, påstående 13-16. 

 

Figur 12 visar att påståendena inom e-förtroende resulterar i höga svarsalternativ. Påstående 

14 (p14), för att jag ska handla böcker online krävs det att jag känner till webbutiken, 

återfinns även bland de lägre svarsalternativen. Nästan en tredjedel av respondenterna har 

angivit ett svarsalternativ mellan ett och tre för detta påstående. Påstående 15 (p15), för att jag 

ska handla böcker online krävs det att jag känner mig säker med att lämna ut mina 

personuppgifter till webbutiken, har högst svarsfrekvens i svarsalternativ sju, knappt 60 

procent. Följaktligen efterfrågar majoriteten av respondenterna säkerhet vid utlämning av 

personuppgifter för köp online. 
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  p13 p14 p15 p16 
p13 1,000 -0,014 0,323** 0,028 
p14 -0,014 1,000 0,073 0,031 
p15 0,323** 0,073 1,000 0,170** 
p16 0,028 0,031 0,170** 1,000 

Figur 13: Korrelationsmatris för påståendena inom e-förtroende (** signifikant på signifikansnivån 0,01). 

 

Cronbachs alfa inom e-förtroende resulterar i ett lågt alfavärde, 0,239, och saknar således 

intern konsistens. Figur 13 visar att påstående 14 (p14), för att jag ska handla böcker online 

krävs det att jag känner till webbutiken, inte mäter samma sak som de övriga påståendena 

inom e-förtroende. Detta grundas på att påstående 14 uppvisar svaga samband eller negativa 

samband med de övriga påståendena. Påstående 14 behandlar faktorn kännedom. Då 

påståendet saknar intern konsistens har det valts bort. Påstående 16 (p16), för att jag ska 

handla böcker online krävs det att jag känner mig säker med att lämna ut mina 

personuppgifter till webbutiken, uppvisar svaga samband med de övriga påståendena. Dock är 

samtliga av dessa samband positiva och dessutom är sambandet med påstående 15 (p15) 

statistiskt signifikant vilket ligger till grund för valet att behålla detta påstående. 

 

4.1.5. e-lojalitet 

 
Figur 14: Svarsfrekvens för e-lojalitet, påstående 17-20.  

 

Figur 14 visar att samtliga påståenden som direkt mäter e-lojalitet finns representerade inom 

alla svarsalternativ. Påstående 20 (p20), den webbutik jag är lojal gentemot rekommenderar 

jag till andra, är det påståendet med högst andel respondenter i de höga svarsalternativen där 

76 procent har angivit ett svarsalternativ på fyra eller högre. Vidare har påstående 20 störst 

andel respondenter, 26 procent, i svarsalternativ sju och lägst andel, fyra procent, i 

svarsalternativ ett. 
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 p17 p18 p19 p20 
p17 1,000 0,284** 0,361** 0,311** 
p18 0,284** 1,000 0,681** 0,514** 
p19 0,361** 0,681** 1,000 0,562** 
p20 0,311** 0,514** 0,562** 1,000 

Figur 15: Korrelationsmatris för påståendena inom e-lojalitet (** signifikant på signifikansnivån 0,01). 

 
Resultatet av Cronbachs alfa inom e-lojalitet ger alfavärdet 0,768 och följaktligen upprätthålls 

den intern konsistensen för påståendena inom e-lojalitet. Korrelationsmatrisen i Figur 15 visar 

att samtliga samband mellan påståendena är positiva och statistiskt signifikanta.  

 

 
Figur 16: Sammanställning över samtliga påståendens snittvärde. 

 

Figur 16 presenterar en sammanställning över vad samtliga respondenter i snitt har svarat på 

respektive påstående. Faktorerna inom e-upplevt värde är de faktorer som respondenterna i 

störst utsträckning efterfrågar för köp online. Dessa påståenden innehar snittvärden mellan 5,1 

och 6,6. Påståendena inom e-tillfredsställelse och e-förtroende har även de höga snittvärden 

och således är dessa lojalitetsattribut något som kunder i stor utsträckning efterfrågar för att 

de ska handla online. Vidare visar Figur 16 att påståendena inom e-kvalitet har lägst 

snittvärden, 2,2 till 4,1. Resultatet visar således att e-kvalitet är det lojalitetsattribut som 

respondenterna i minst utsträckning efterfrågar för att de ska handla från en webbutik. 

Resultatet visar även att inget av påståenden inom e-lojalitet har ett snittvärde på högre än 

fem. 
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4.2. Korrelationsanalys hypoteser 
En korrelationsanalys har gjorts för att förklara sambanden i hypoteserna. Beräkningarna har 

gjorts efter att de påståenden som saknar intern konsistens har tagits bort. En fullständig 

korrelationsmatris återfinns i Bilaga 4.   

 

 
Figur 17: Korrelationen inom hypoteserna (** signifikant på signifikansnivån 0,01). 

 

H1: Ju högre e-upplevt värde hos kunden, desto starkare e-lojalitet: 0,247**. 

H2: Ju högre e-kvalitet hos kunden, desto starkare e-lojalitet: 0,369**. 

H3: Ju högre e-tillfredsställelse hos kunden, desto starkare e-lojalitet: 0,160**. 

H4: Ju högre e-förtroende hos kunden, desto starkare e-lojalitet: 0,095. 

 

Resultatet från korrelationsanalysen presenteras i Figur 17. Denna visar att samtliga hypoteser 

resulterar i positiva samband. Dock är H4, ju högre e-förtroende hos kunden, desto starkare e-

lojalitet, den enda hypotes som inte är statistiskt signifikant och denna hypotes visar även ett 

nästintill obefintligt samband på 0,095. Det starkaste sambandet, en korrelation på 0,369, 

återfinns mellan e-kvalitet och e-lojalitet. Lojalitetsattributet e-upplevt värde uppvisar det näst 

starkaste sambandet med e-lojalitet och innehar en korrelation på 0,247. Korrelationen med 

svagast signifikant samband återfinns mellan e-tillfredsställelse och e-lojalitet med en 

korrelation på 0,160.  
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4.3. Korrelationsanalys lojalitetsattribut 

  e-upplevt värde e-kvalitet e-tillfredsställelse e-förtroende 
e-upplevt värde 1,000 0,058 0,256** 0,217** 
e-kvalitet 0,058 1,000 0,090 0,244** 
e-tillfredsställelse 0,256** 0,090 1,000 0,302** 
e-förtroende 0,217** 0,244** 0,302** 1,000 

Figur 18: Korrelationsmatris över samtliga lojalitetsattribut (** signifikant på signifikansnivån 0,01). 

 
Figur 18 visar sambanden mellan samtliga lojalitetsattribut. Resultatet uppvisar att e-kvalitet 

och e-upplevt värde har ett nästintill obefintligt samband på 0,058. Ytterligare ett nästintill 

obefintligt samband på 0,090 återfinns mellan e-kvalitet och e-tillfredsställelse. 

Korrelationsmatrisen visar även att e-förtroende är det enda lojalitetsattribut som har 

statistiskt signifikanta samband med resterande lojalitetsattribut. Ett statistiskt signifikant 

samband återfinns även mellan e-upplevt värde och e-tillfredsställelse.  

Å ena sidan visar resultatet att det finns samband mellan lojalitetsattribut i olika 

lojalitetsfaser, exempelvis e-upplevt värde inom kognitiv e-lojalitet och e-tillfredsställelse 

inom affektiv e-lojalitet. Å andra sidan visar resultatet på nästintill obefintliga samband 

mellan lojalitetsattribut i olika lojalitetsfaser, exempelvis e-kvalitet inom kognitiv e-lojalitet 

och e-tillfredsställelse inom affektiv e-lojalitet. Därutöver visar resultatet att sambandet 

mellan e-upplevt värde och e-kvalitet inom kognitiv e-lojalitet är nästintill obefintligt. 

Lojalitetsattributen inom affektiv e-lojalitet, e-tillfredsställelse och e-förtroende, innehar 

däremot ett statistiskt signifikant samband. Med anledning av det skilda resultatet har en 

korrelationsanalys mellan kognitiv e-lojalitet och affektiv e-lojalitet genomförts. Denna 

korrelationsanalys gör det möjligt att undersöka om styrkan på sambanden mellan 

lojalitetsfaserna är starkare än sambanden mellan de enskilda lojalitetsattributen och e-

lojalitet. Resultatet av denna analys påvisar ett statistiskt signifikant samband på 0,330 mellan 

kognitiv e-lojalitet och affektiv e-lojalitet.  
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5. Analys 
Resultatet visar på samband mellan samtliga av de fyra lojalitetsattributen och e-lojalitet 

vilket stöds av Han et al. (2011). Dock är ett av dessa samband svagt och ytterligare ett 

samband är nästintill obefintligt. Vidare visar resultatet att de lojalitetsattribut som innehar 

starkast samband med e-lojalitet inte alltid är de attribut som kunder i störst utsträckning 

efterfrågar för köp online. Resultatet från denna studie visar även att de två lojalitetsattributen 

inom den första lojalitetsfasen, den kognitiva e-lojaliteten, är de attribut som har starkast 

samband med e-lojalitet.  

 

5.1. e-upplevt värde 
H1, ju högre e-upplevt värde hos kunden, desto starkare e-lojalitet, påvisar ett positivt 

samband. Dessutom är e-upplevt värde det lojalitetsattribut som kunder i störst utsträckning 

efterfrågar för köp online. Detta förhållande är något som kunder bör vara medvetna om då 

resultatet indikerar att kunden blir lojal gentemot webbutiken om det denne efterfrågar inom 

e-upplevt värde uppfylls.  

Påstående fyra inom e-upplevt värde valdes bort då detta påstående inte upprätthöll 

intern konsistens. Påstående fyra mätte faktorn tekniska funktioner och berörde kravet på att 

webbutikens sidor ska laddas snabbt. Majoriteten har angivit ett svarsalternativ på fyra eller 

högre för detta påstående. Således tyder detta på att kunder efterfrågar att webbutikens sidor 

ska laddas snabbt för köp online trots att påståendet inte mäter samma sak som de övriga 

påståendena inom e-upplevt värde. Påstående tre, att webbutikens länkar alltid fungerar, mäter 

även faktorn tekniska funktioner och visade sig upprätthålla intern konsistens. Detta indikerar 

att tekniska funktioner är en faktor som trots allt har ett samband med e-upplevt värde. Det 

överensstämmer med Marimon et al. (2010) som menar att de tekniska funktionerna är viktiga 

för att det e-upplevda värdet ska uppnås. Således bör webbutiker vara medvetna om vikten av 

de tekniska funktionerna för att kunder ska bli lojala gentemot webbutiken.   

 

5.2. e-kvalitet 
H2, ju högre e-kvalitet hos kunden, desto starkare e-lojalitet, visar på det starkaste sambandet. 

Trots det positiva sambandet visar resultatet att e-kvalitet är det lojalitetsattribut som kunder i 

minst utsträckning efterfrågar för att de ska handla online. Detta tyder på att en uppfyllelse av 

e-kvalitet leder till att kunder blir lojala trots att e-kvalitet är ett attribut som kunder inte 

efterfrågar i någon större utsträckning för att handla online. Följaktligen indikerar resultatet 
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att kunder är omedvetna om förhållandet mellan e-kvalitet och e-lojalitet. Webbutiker bör 

således vara medvetna om att en satsning på e-kvalitet är viktigt för att kunder ska bli lojala 

gentemot webbutiker trots att e-kvalitet inte är något som kunder i samtliga fall efterfrågar för 

att de ska handla online. 

Enligt Reichheld och Schefter (2000) är kvalitet lika viktigt online som i fysiska butiker 

vilket kan förklara sambandet som återfinns mellan e-kvalitet och e-lojalitet. Dock kan 

kundens omedvetenhet om förhållandet mellan e-kvalitet och e-lojalitet bero på att faktorerna 

inom e-kvalitet, exempelvis kundanpassning, kan vara svårare för kunden att uppfatta online. 

I en fysisk butik kan ett trevligt och personligt bemötande av butikspersonalen möjligen vara 

enklare för kunden att uppfatta än ett personligt välkomnande i en webbutik. Det kan således 

vara en större utmaning för webbutiker att få kunder att känna sig unika vid köp online då den 

personliga kontakten saknas.  

 

5.3. e-tillfredsställelse 
H3, ju högre e-tillfredsställelse hos kunden, desto starkare e-lojalitet, visar på ett svagt 

samband samtidigt som e-tillfredsställelse är ett lojalitetsattribut som kunder i stor 

utsträckning efterfrågar för köp online. Detta kan tolkas som att kunder är omedvetna om 

förhållandet mellan e-lojalitet och e-tillfredsställelse då resultatet tyder på att det som kunder 

efterfrågar inom e-tillfredsställelse inte leder till att kunder blir lojala gentemot webbutiker. 

Han et al. (2011) och Oliver (1999) menar att tillfredsställelse är ett viktigt attribut för att 

både skapa och stärka lojaliteten hos kunden vilket resultatet inte tyder på. En möjlig 

förklaring till denna skillnad kan vara att både Han et al. och Oliver studerar lojalitet i fysiska 

miljöer. Detta indikerar att e-tillfredsställelse inte stärker e-lojaliteten i samma utsträckning 

som tillfredsställelse stärker lojaliteten i fysiska miljöer. 

Vid beräkning av den interna konsistensen visar resultatet att faktorn webbutikens 

design inte mäter samma sak som de övriga påståendena inom e-tillfredsställelse. De två 

påståendena inom denna faktor har tagits bort trots att webbutikens design enligt Szymanski 

och Hise (2000) är en viktig faktor för att uppnå e-tillfredsställelse. Kunder efterfrågar en viss 

design på webbutiken för att de ska handla trots att resultatet indikerar att denna faktor inte 

mäter e-tillfredsställelse då intern konsistens saknas. Cronbachs alfavärde visar däremot att 

webbutikens design och påståendena inom lojalitetsattributet e-kvalitet upprätthåller intern 

konsistens då alfavärdet ligger mycket nära gränsen för säkerställning av intern konsistens. 

Detta visar att webbutikens design snarare mäter e-kvalitet vilket indikerar att denna faktor 
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trots allt kan ha ett samband med e-lojalitet. Det kan vara en förklaring till varför kunder i stor 

utsträckning efterfrågar faktorn webbutikens design för att de ska handla online och således 

bör detta tas i beaktning av webbutiker.  

 

5.4. e-förtroende 
Sambandet inom H4, ju högre e-förtroende hos kunden, desto starkare e-lojalitet, är nästintill 

obefintligt och dessutom saknas statistisk signifikans. Vidare visar resultatet att kunder i stor 

utsträckning efterfrågar e-förtroende för att de ska handla online. I likhet med H3 indikerar 

detta resultat att det kunden efterfrågar inom e-förtroende för att denne ska handla inte leder 

till att kunden blir lojal gentemot webbutiken. Osäkerheten hos kunden är stor vid köp online 

(Reichheld & Schefter, 2000) vilket förklarar varför resultatet visar att kunder efterfrågar e-

förtroende för att handla online. Trots detta tyder resultatet på att en uppfyllelse av e-

förtroende inte leder till att kunder blir lojala gentemot webbutiker vilket motsäger Chiu et al. 

(2009) och Gefen (2000) som menar att e-förtroende är ett av de viktigaste lojalitetsattributen 

för att kunder ska bli lojala online.  

Faktorn kännedom saknar intern konsistens med de övriga påståendena inom e-

förtroende vilket indikerar att kännedom inte mäter detta lojalitetsattribut. Detta motsäger 

Gefen (2000) som menar att kännedom är viktigt för att skapa e-förtroende. Vidare visar 

resultatet att majoriteten av kunderna efterfrågar säkerhet vid utlämning av 

betalningsuppgifter för att de ska handla online. Detta stöds av Ribbink et al. (2004) som 

menar att det är viktigt att kunder vågar lämna ut känslig information för att nå e-förtroende.  

 

5.5. e-lojalitet 
Resultatet från påståendena som direkt mäter e-lojalitet indikerar att e-lojalitet är en svag 

form av lojalitet då inget av påståendena har ett högre snittvärde än fem. Trots att resultatet 

tyder på att e-lojalitet är en svag form av lojalitet rekommenderar majoriteten av kunderna 

webbutiken de är lojala gentemot till andra. Dock stärks indikationen att e-lojalitet är en svag 

form av lojalitet då de starkaste sambanden mellan lojalitetsattributen och e-lojalitet återfinns 

inom den kognitiva e-lojaliteten vilken enligt Oliver (1999) är en ytlig form av lojalitet.  

Resultatet från denna studie visar att de lojalitetsattribut som kunder efterfrågar för köp 

online inte i samtliga fall leder till att kunder blir lojala gentemot webbutiker. Han et al. 

(2011) finner i sin studie att de fyra lojalitetsattributen stärker lojaliteten. Dock visar resultatet 

från denna studie på ett svagt samband mellan e-tillfredsställelse och e-lojalitet samt på ett 
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nästintill obefintligt samband mellan e-förtroende och e-lojalitet. En förklaring till denna 

skillnad kan vara att Han et al. studerar lojalitet i fysiska miljöer. Skillnaden indikerar således 

att lojalitet i fysiska miljöer skiljer sig mot e-lojalitet.  

Det starkaste sambandet återfinns mellan e-kvalitet och e-lojalitet. Detta 

lojalitetsattribut återfinns inom den kognitiva e-lojaliteten. De två lojalitetsattributen inom 

den kognitiva e-lojaliteten innehar dessutom starkare samband med e-lojalitet i jämförelse 

med lojalitetsattributen inom den affektiva e-lojaliteten. Oliver (1999) menar att lojaliteten 

stärks genom lojalitetsfaserna. Resultatet från denna studie tyder inte på detta, då sambanden 

mellan lojalitetsattributen inom den kognitiva e-lojaliteten och e-lojalitet innehar de starkaste 

sambanden trots att detta är den första lojalitetsfasen. Däremot visar resultatet på samband 

mellan den kognitiva e-lojaliteten och den affektiva e-lojaliteten. Detta samband indikerar att 

e-lojaliteten trots allt genomgår faser. Den kognitiva e-lojaliteten är den första lojalitetsfasen 

och lojalitetsattributen inom denna fas bör enligt Oliver således uppvisa de svagaste 

sambanden med e-lojalitet. Resultatet visar dock det motsatta då de svagaste sambanden 

återfinns mellan lojalitetsattributen inom den affektiva e-lojaliteten och e-lojalitet trots att 

detta är den andra lojalitetsfasen. Detta indikerar att e-lojalitet inom den kognitiva 

lojalitetsfasen och den affektiva lojalitetsfasen inte stärks i enlighet med Olivers specifika 

ordning för lojalitetsfaserna. 

Resultatet från korrelationsanalysen visar att e-tillfredsställelse och e-förtroende, 

lojalitetsattributen inom den affektiva e-lojaliteten, har ett samband och således påverkar 

varandra. En förklaring till varför dessa lojalitetsattribut enskilt uppvisar svaga samband med 

e-lojalitet kan vara att de tillsammans behöver uppfyllas för att kunder ska bli lojala gentemot 

webbutiker. Lojalitetsattributen inom den kognitiva e-lojaliteten, e-upplevt värde och e-

kvalitet, har däremot ett nästintill obefintligt samband. Dock innehar dessa lojalitetsattribut 

enskilt starkare samband med e-lojalitet i jämförelse med lojalitetsattributen inom den 

affektiva e-lojaliteten. Resultatet tyder således på att lojalitetsattributen inom den kognitiva e-

lojaliteten inte behöver uppfyllas tillsammans för att kunder ska bli lojala gentemot 

webbutiker. Vidare visar resultatet att e-förtroende är det enda attribut som har signifikanta 

samband med samtliga av de övriga lojalitetsattributen. Dock uppvisar e-förtroende enskilt ett 

nästintill obefintligt samband med e-lojalitet trots att det är ett attribut som kunder i stor 

utsträckning efterfrågar för köp online. Detta tyder på att e-förtroende är ett lojalitetsattribut 

som behöver uppfyllas tillsammans med något av de övriga lojalitetsattributen för att kunder 

ska bli lojala gentemot webbutiker. 
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6. Slutsats  
Syftet med denna studie är att förklara vad kunder i Sverige efterfrågar för att de ska bli lojala 

gentemot webbutiker. Studien visar på samband, i olika styrkor, mellan samtliga av de fyra 

lojalitetsattributen och e-lojalitet. Dock skiljer sig i många fall vad kunder efterfrågar för att 

de ska handla online med vad som gör kunder lojala gentemot webbutiker. Studien utgår från 

webbutiker och inte dess utbud vilket gör det möjligt att applicera resultatet på webbutiker 

som erbjuder andra homogena varor än böcker, exempelvis musik och elektronik. Däremot är 

det inte möjligt att säkerställa att resultatet går att applicera på webbutiker med ett mer 

varierande utbud och med olika varumärken, exempelvis kläder och heminredning. Utbudet 

skiljer sig då åt mellan webbutikerna och utbudet är en faktor som inte har undersökts i denna 

studie. 

Kunder efterfrågar faktorerna inom det e-upplevda värdet för köp online samtidigt som 

det e-upplevda värdet stärker e-lojaliteten. Följaktligen är det viktigt för webbutiker att arbeta 

med det e-upplevda värdet både för att få kunder att handla och för att kunder ska bli lojala 

gentemot webbutiken. Webbutiker bör således erbjuda och hålla rimliga leveranstider samt 

säkerställa att länkar fungerar korrekt.  

Vidare är e-kvalitet ett lojalitetsattribut som kunder i minst utsträckning efterfrågar trots 

att högre e-kvalitet stärker e-lojaliteten. Följaktligen är det viktigt för en webbutik att arbeta 

med e-kvalitet för att kunder ska bli lojala gentemot webbutiken trots att det i många fall inte 

är något som kunder efterfrågar för att handla online. Detta innebär att webbutiker behöver 

skapa ett tilltalande utseende på webbutiken, göra det roligt för kunden att handla samt få 

kunden att känna sig unik. Dessutom bör webbutiker skicka ut informationsmail med 

erbjudande riktade mot kunden för att kunder ska bli lojala trots att de inte efterfrågar detta i 

någon större utsträckning för köp online.  

Lojalitetsattributet e-tillfredsställelse är ett attribut som kunder i stor utsträckning 

efterfrågar för att de ska handla online. Dock leder e-tillfredsställelse endast till en liten 

stärkning av e-lojaliteten hos kunden. Webbutiker bör således vara medvetna om att ett arbete 

för att öka kunders e-tillfredsställelse inte i någon större utsträckning leder till att kunder blir 

lojala gentemot webbutiken. Dock är dessa aktiviteter mycket viktiga för att kunder ska 

handla. För att få kunder att handla bör webbutiker skapa en lättanvänd webbutik med säkra 

betalningslösningar.  

Kunder efterfrågar e-förtroende för köp online trots att detta lojalitetsattribut har en 

nästintill obefintlig påverkan på e-lojalitet. Detta innebär att det är viktigt för webbutiker att 
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arbeta med e-förtroende för att kunder ska handla online. Således bör webbutiken säkerställa 

att butiken uppfattas som trovärdig för att kunden ska känna sig bekväm med att lämna ut sina 

betalningsuppgifter samt personuppgifter. Dock bör webbutiker vara medvetna om att detta 

arbete inte behöver leda till att kunder blir lojala gentemot webbutiken.   

Lojalitetsattributen inom kognitiv e-lojalitet kan enskilt stärka kundens e-lojalitet trots 

att den kognitiva e-lojaliteten är den första lojalitetsfasen. Detta innebär att det är tillräckligt 

för webbutiker att fokusera på antingen e-upplevt värde eller e-kvalitet inom den kognitiva e-

lojaliteten för att kunder ska bli lojala gentemot webbutiker. Däremot måste webbutiker 

arbeta med både e-tillfredsställelse och e-förtroende för att kunder ska bli lojala gentemot 

webbutiker genom den affektiva e-lojaliteten, då dessa lojalitetsattribut är i behov av 

varandra. Vidare framstår e-lojalitet som en svagare form av lojalitet. Detta kan innebära att 

det är svårare för webbutiker att få lojala kunder i jämförelse med fysiska butiker. Då e-

lojaliteten är svag är det således viktigt för en webbutik att arbeta med samtliga faktorer som 

kunder efterfrågar för att de ska handla trots att detta inte alltid garanterar att kunder blir 

lojala gentemot webbutiken. Hos en webbutik krävs det endast ett klick för att kunden ska 

försvinna!  
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7. Begränsningar och framtida forskning  
Denna studie är genomförd i Uppsala vilket innebär att resultatet möjligen skulle skilja sig åt 

om studien hade genomförts på en annan geografisk plats. Likväl hade skillnader i resultatet 

kunnat uppstå om ett annat urval hade valts. Flertalet potentiella respondenter har dessutom 

valt att inte deltaga i denna studie vilket kan ha påverkat resultatet. Genom att genomföra 

samma studie med ett större urval på fler geografiska platser hade resultatet med större 

säkerhet kunnat appliceras på alla kunder i Sverige som handlar online. Vidare gav valet av 

metod ingen möjlighet till en djupare förståelse för respondenternas attityder. Denna 

möjlighet hade givits om exempelvis fokusgrupper eller intervjuer hade valts som metod. 

Dessa metoder hade givit en möjlighet att ställa följdfrågor för att på så sätt förstå 

respondenternas val bättre. Vidare har denna studie begränsat sig till ett antal faktorer inom 

varje lojalitetsattribut. Om ytterligare eller andra faktorer hade använts för att mäta sambandet 

mellan lojalitetsattributen och e-lojalitet hade studien möjligtvis utmynnat i ett annorlunda 

resultat.  

Teoriutgångspunkten i denna studie baseras på teorier som behandlar lojalitet i fysiska 

miljöer. Resultatet från denna studie uppvisar en svagare e-lojalitet bland kunderna i 

jämförelse med resultatet av lojalitet i fysiska miljöer från de använda teorierna. Det hade 

varit intressant att undersöka huruvida kunders lojalitet skiljer sig mellan fysiska miljöer och 

online. Detta hade kunnat göras i en jämförande studie: Vilka skillnader finns det mellan vad 

kunder efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker och vad de efterfrågar för att 

bli lojala gentemot fysiska butiker?  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Försättsblad och enkät 
 
Information om enkätstudie  

I Ekonomie kandidatprogrammet vid Uppsala Universitet ingår att skriva ett examensarbete 

på 15 högskolepoäng som avslutande examinationsmoment. Under utbildningens gång har 

vårt intresse för marknadsföring och områden kopplade kring detta ämne växt successivt. 

Detta har föranlett oss till att skriva vårt examensarbete inom detta ämne med förhoppning om 

att få ytterligare fördjupade kunskaper. Detta examensarbete har till syfte att förklara vad 

kunder efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker. Vår utgångspunkt är 

webbutiker som erbjuder böcker. Samtliga svar som vi kommer att få in kommer att användas 

som primärkälla i vår studie till examensarbetet. Det är givetvis frivilligt att deltaga i denna 

enkät men ditt svar är viktigt för att göra studien möjlig.  

 

Enkäten tar ungefär tre minuter att fylla i. Var god fyll i dina svar på de givna sidorna genom 

att följa instruktionerna. När du har fyllt i enkäten lämnar du svaren till oss. Dina svar 

kommer att behandlas helt anonymt. Informationen från enkäterna kommer att sammanställas, 

analyseras samt presenteras i vårt examensarbete. Enskilda svar kommer inte att kunna 

utläsas.  

 

Examensarbetet förväntas vara färdigställt den 3 juni 2012. Svaren från denna enkätstudie 

kommer efter färdigställningen att förstöras och på så sätt möjliggörs inte fortsatt användning 

av svaren. 

 

Om du några frågor angående enkäten eller önskar mer information om vårt examensarbete är 

du välkommen att kontakta oss via följande:  

E-mail:  antonia.ek.andersson@gmail.com  

Mobil:  0709-49 09 21 

 

Med hopp om att du tar dig tid att fylla i enkäten. 

 

På förhand, tack för din medverkan. 

Antonia Andersson & Ida Gardinge 
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Undersökning till C-uppsats gällande handel av böcker online 
Kryssa för det alternativ som bäst stämmer in på dig.  
Handlar du böcker på nätet? 
£ Ja  
£  Nej 
 
 

Hur väl stämmer följande påstående in på dig? 1: Instämmer inte alls, 7: Instämmer helt 
 

1. För att jag ska handla böcker online krävs det mycket rimliga leveranstider.   
 

 
 

2. För att jag ska handla böcker online krävs det att de böcker jag har beställt levereras i tid.  

 
 

3. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutikens länkar alltid fungerar.  

 
 
4. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutikens sidor laddas snabbt.  

 
 
5. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken skickar ut e-mail med erbjudande och
 information om böcker som intresserar mig.  

 
 
6. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken får mig att känna mig som en unik kund.  

 
 
7. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag tycker om utseendet på webbsidan.  

 
 
8. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag tycker det är roligt att handla från webbutiken.  

 
9. För att jag ska handla böcker online krävs det mycket säkra betalningslösningar.  

 
10. För att jag ska handla böcker online måste webbutiken vara mycket enkel att använda.  

 
11. För att jag ska handla böcker online krävs det att det är mycket enkelt att hitta det jag söker efter på 
webbsidan.  
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12. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken är mycket strukturerad.  

 
 
13. För att jag ska handla böcker online krävs det att webbutiken är trovärdig.  

 
 
14. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag känner till webbutiken.  

 
 
15. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag känner mig säker med att lämna ut mina 

betalningsuppgifter till webbutiken.  

 
 
16. För att jag ska handla böcker online krävs det att jag känner mig säker med att lämna ut mina
 personuppgifter till webbutiken.  

 
 
17. Jag föredrar en specifik webbutik som erbjuder böcker framför andra. 

 
 
18. När jag är lojal mot en webbutik är den butiken alltid mitt första val vid köp av böcker online.  

 
 
19. När jag är lojal mot en webbutik handlar jag oftare.  

 
 
20. Den webbutik jag är lojal mot rekommenderar jag till andra.  

 
 
Kön 
£ Man 
£ Kvinna 

 

 
Ålder 
£ 18-25 
£ 26-35 
£ 36-50 
£ 51-65 
£ 66 < 

 
 

Hemort: _________________________________  
 

 
Sysselsättning: ____________________________  
 
Inkomst per år: 
£ 0-100 000 kr 
£ 101 000 - 200 000 kr 
£ 201 000 - 300 000 kr 
£ 301 000 - 400 000 kr 
£ 401 000 - 500 000 kr 
£ 500 000 kr < 
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Bilaga 2: Deskriptivt resultat av påståendena   

Påstående N Max Min Median Typvärde 
p1 281 7 1 6 7 
p2 281 7 1 6 7 
p3 281 7 4 7 7 
p4 281 7 1 5 6 
p5 281 7 1 2 1 
p6 281 7 1 3 1 
p7 281 7 1 4 5 
p8 281 7 1 4 4 
p9 281 7 1 7 7 
p10 281 7 3 6 7 
p11 281 7 1 5 5 
p12 281 7 3 5 7 
p13 281 7 3 6 6 
p14 281 7 1 5 5 
p15 281 7 3 7 7 
p16 281 7 3 5 5 
p17 281 7 1 4 5 
p18 281 7 1 4 5 
p19 281 7 1 4 1 
p20 281 7 1 5 7 
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Bilaga 3: Lojalitetsattributet e-kvalitet uppdelat efter åldersgrupp 
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Bilaga 4: Korrelationsmatris 
 
  e-upplevt värde e-kvalitet e-tillfredsställelse e-förtroende e-lojalitet 
e-upplevt värde 1,000 0,058 0,256** 0,217** 0,247** 
e-kvalitet 0,058 1,000 0,090 0,244** 0,369** 
e-tillfredsställelse 0,256** 0,090 1,000 0,302** 0,160** 
e-förtroende 0,217** 0,244** 0,302** 1,000 0,095** 
e-lojalitet 0,247** 0,369** 0,160** 0,095 1,000 

** signifikant på signifikansnivån 0,01 

	  


