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Sammanfattning 

Tidigare forskning har belyst hur viktigt det är med lojala kunder. Det har däremot varit 

problematiskt att hitta ett samband mellan attitydmässig och beteendemässig lojalitet. Relativ 

attityd och återkommande köp påverkas av bakomliggande faktorer på en e-handelplats som e-

handelskvalitet, e-tillfredsställelse och e-förtroende. Syftet med denna uppsats är att införskaffa 

en djupare förståelse kring vad konsumenter som handlar kläder och skor på internet anser är 

viktigt inom en lojal relation samt att skapa en djupare förståelse kring vilka bakomliggande 

faktorer som påverkar en skiftning i konsumenters e-lojalitet. Genom att analysera hur olika 

bakomliggande faktorer påverkar lojaliteten ville författarna belysa lojalitetens komplexitet, 

diskutera hur företag kan skapa mer trogna kunder samt åstadkomma en grund för vidare 

forskning. Resultatet visar att företagens försök att skapa e-lojalitet inte behöver placera 

konsumenterna i de fasta fack som presenteras i studiens utvalda modell. Under intervjuerna 

visade många respondenter hur de förflyttat sig mellan och inom olika lojalitetstyper beroende 

på händelser som påverkat deras relativa attityd samt beteende när de handlat på nätet. 
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1.   Inledning 
E-handeln växer för varje år och den nordiska befolkningen har varit snabba på att anpassa sig 

till det nya digitala klimatet. Med butiker öppna dygnet runt, stora utbud och leverans till dörren 

har handel online förtjusat många konsumenter som gillar hur enkelt och smidigt det är att 

handla på internet (Postnord, 2016). E-handeln har ständigt varit tvungen att ta sig över flera 

hinder och fördomar för att fortsätta växa. Rädslan för kortbedrägerier och avsaknad av 

personlig kontakt har setts som stora problem, samtidigt som andra har ansett att det inte skulle 

vara möjligt att sälja kläder och skor över internet på grund av att man bland annat inte kan 

känna och testa produkterna (Rowley, 2009; Rådmark, 2009). Idag omsätter kategorin kläder 

och skor näst mest på internet i Norden efter elektronik och den växer starkt (Postnord, 2016). 

Inkomsten från e-handel i Sverige ökade under 2015 från 42,9 till 50,1 miljarder kronor. Det 

innebär en tillväxt på 19 procent och idag står e-handeln för 6,9 procent av den totala 

detaljhandeln (Postnord, 2016). Sverige är inte ensam om denna tillväxt. Under 2014 

spenderade konsumenter i Norden 141,3 miljarder kronor på e-handlade varor (Postnord, 2015) 

och det förutspås att e-handeln kommer omsätta över 2 000 miljarder dollar globalt 2016 

(Ecommerce Europe, 2016).  

 

För att företag ska klara av den ökade konkurrensen på internet och fortsätta vara lönsamma är 

det av yttersta vikt att införskaffa lojala kunder (Ahluwalia, 2000; Anderson & Srinivasan, 

2003; Gommans, Krishnan, & Scheffold, 2001; Reichheld & Schefter, 2000). Forskare har 

under årtionden varit överens om att lojala kunder är nyckeln till god lönsamhet och lojala 

kunder har länge varit ett av de centrala målen för företag med deras marknadsföringsstrategier 

(Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999; Watson, Beck, Henderson & Palmatier, 2015). Konsumenter 

som är lojala mot företag är lönsammare då de bland annat är mer lättpåverkade av reklam och 

är mindre priskänsliga, vilket innebär att fluktueringar i priser på produkter inte påverkar deras 

köpbeteende i lika stor utsträckning (Duffy, 2003; Jacoby & Chestnut, 1978; Reichheld & 

Schefter, 2000). Tidigare studier har till exempel funnit att en procent fler återkommande 

kunder är fem gånger så värdefullt som effekterna av en liknande förhöjning i vinstmarginal för 

ett företag (Gupta, Lehmann & Stuart, 2004). Anderson och Srinivasan (2003:124) menar att 

utan lojala kunder kommer även de bäst designade företagsmodellerna för e-handel att falla 

sönder.  

 

Lojalitet är ett komplext begrepp med många olika parametrar (Watson, et al., 2015). Många 

studier har ägnat sig åt att mäta vilka faktorer som skapar lojalitet på internet (Ahluwalia, 2000; 
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Anderson & Srinivasan, 2003; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Duffy, 2003 Rafiq, Fulford, & 

Lu, 2013; Ribbink, van Riel, Liljander, & Streukens, 2004; Watson et al., 2015). Tidigare 

forskning visar att lojalitet på internet, e-lojalitet, till stor del byggs upp av förtroende och 

tillfredsställelse som påverkar konsumenters attityd och beteende mot ett företag (Anderson & 

Srinivasan, 2003; Kassim & Abdullah, 2010; Kim, Jin & Swinney, 2009; Ribbink et al., 2004). 

Förtroende är av yttersta vikt för e-handlare då det inte går att känna på produkterna vid 

köptillfället. (Kim, Morris, Swait, 2008; Lee & Turban, 2001; Ribbink et al., 2004) Vidare 

argumenterar Anderson och Srinivasan (2003) att kunderna ständigt behöver tillfredsställas för 

att behålla en positiv attityd mot företaget samt för att vilja göra fler köp i framtiden. 

Klädesindustrin är en av de branscher på internet som försöker påverka återkommande köp i 

högsta grad genom att förbättra kunders upplevelser online (Mossberg, Lindell & Larsson 

2012). Dock har upprättandet av förhållandet mellan en positiv attityd och återkommande köp 

varit svårt att uppnå för många företag (Anderson & Srinivasan, 2003; Bandyopadhyay & 

Martell, 2007). Studier visar att kundlojaliteten generellt sett är låg inom all e-handel och att 

många företag har svårt att skaffa sig riktigt lojala kunder på internet (Anderson & Srinivasan, 

2003; Henderson, Beck, & Palmatier, 2011; Ribbink et al., 2004).  

 

Hemsidor för prisjämförelser, online rekommendationer och feedback från vänner på sociala 

medier har gjort att konsumenter kan fatta mer rationella beslut grundade på relevant 

beslutsfakta. (Simonson & Rosen, 2014; Ward & Lee, 2000; Balasubramanian et al., 2005) 

Simonson och Rosen (2014) menar att varumärkesbyggande och lojalitet har fått en mindre 

betydande roll då de potentiella köparna nu i genomsnitt kan fatta mer informerade och 

rationella beslut tack vare att stora mängder information finns lättillgängligt på internet. 

Samtidigt visar studier att lojala kunder kan visa en resistens mot förslag från andra företag som 

objektivt sett är bättre än det ursprungliga (Ahluwalia, 2000; Reichheld & Schefter, 2000).  

 

Än idag saknar forskare tydliga svar på hur man bygger långvariga ömsesidiga relationer över 

internet, delvis på grund av avvikande teoretiska och operativa metoder, såsom kvantitativa 

studier på attitydmässig lojalitet utan att beröra beteendemässig lojalitet, det vill säga 

återkommande köp eller tvärt om (Watson et al., 2015). Av 163 vetenskapliga artiklar som 

sträcker sig bakåt till 1980 studerar endast 35 % både den attitydmässiga och den 

beteendemässiga lojaliteten tillsammans (Watson et al., 2015). Utan båda aspekterna finns det 

en risk att missförstå den djupare betydelsen av förändringar inom lojalitet. Även om tidigare 

studier har givit viktiga bidrag till forskningsområdet på både en praktisk och akademisk nivå, 
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har de inte sökt djupare förståelse kring förhållandet mellan positiv attityd mot företag och 

återkommande köp. Att studera hur bakomliggande faktorer påverkar en skiftning i 

konsumenters attityd och köpbeteende kan därför ses som relevant, både akademiskt och 

praktiskt. För att e-handelsföretag ska klara av konkurrensen på internet är det av stor nytta för 

dem att förstå vad som utgör förhållandet mellan tillfredsställelse och återkommande köp samt 

vad kunder anser skapar en skiftning i e-lojalitet. Denna studie kommer därför att studera hur 

bakomliggande faktorer till både den attitydmässiga och den beteendemässiga lojaliteten gör 

att konsumenter skiftar i lojalitet. Genom en kvalitativ studie ur ett konsumentperspektiv är det 

möjligt att få en djupare förståelse av vad kunder själva anser är de viktigaste faktorerna som 

gör att de får en högre attityd mot en e-handel eller gör fler återkommande köp av kläder online. 

Detta leder till frågeställningarna: 

 

•   Vad anser konsumenter som handlar på webbshoppar är viktigt inom en lojal relation?  

•   Till vilken grad är kunderna lojala till webbshoppar och hur påverkar vissa faktorer 

förändringar i deras lojalitet?   

 

Syftet med denna uppsats är således att införskaffa en djupare förståelse kring vad konsumenter 

som handlar kläder och skor på internet anser är viktigt inom en lojal relation samt att skapa en 

djupare förståelse kring vilka bakomliggande faktorer som påverkar en skiftning i 

konsumenters e-lojalitet. Genom att analysera hur olika bakomliggande faktorer påverkar 

lojaliteten ville författarna studera lojalitetens komplexitet, diskutera hur företag kan skapa mer 

trogna kunder samt skapa en grund för vidare forskning. 

2.   Teoretisk referensram 
Det är tydligt att de nya informationsteknologierna såsom dator och internet har tagit världen 

in i en ny era av internationella relationer. Detta har inte bara lett till djupgående konsekvenser 

för hur företag gör affärer, utan även för konsumenters köpbeteende och hur kunder interagerar 

med företagen (Heskett, 2014; Simonson & Rosen, 2014). E-handel skiljer sig på många sätt i 

jämförelse med handel i fysisk butik och det är viktigt för företag att förstå att det finns 

skillnader (Anderson & Srinivasan, 2003). Den stora skillnaden ligger i de bakomliggande 

faktorer som kan påverka kundernas attityd och beteende (Ribbink et al., 2004). På e-

handelsplatser kan kunder till exempel inte känna på kläderna samt prova dem och måste därför 

förlita sig på visuella verktyg och tydlig information. Tidigare studier visar att bra 

produktpresentationer och hög kvalitet på upplevelsen online leder till en ökad positiv attityd 
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mot företaget och även en ökad intention att köpa (Koufaris, 2002). Nedan presenteras de 

viktigaste bakomliggande faktorerna till vad som leder till en förändring i konsumenternas 

attityd och beteende online, det vill säga en skiftning i e-lojalitet. Efter att de viktigaste 

teoretiska lojalitetsfaktorerna diskuterats presenteras en modell skapad av Dick och Basu 

(1994) för att visa vilka olika typer av lojalitet som finns samt hur skiftningar i lojalitet kan ske. 

 

2.1.   E-lojalitet 
I och med den ökade konkurrensen på nätet behöver företag inte bara skaffa sig nya kunder, de 

behöver ständigt komma på nya sätt att behålla sina kunder och skapa lojala relationer med dem 

för att fortsätta vara lönsamma (Anderson & Srinivasan, 2003; Ribbink et al., 2004). Det finns 

ingen fysisk ansträngning med att röra sig mellan butiker online och möter en e-handel inte 

förväntningarna finns liknande butiker öppna dygnet runt, inte längre bort än ett klick (Chang, 

Wang och Yang, 2009; Rafiq et al., 2013; Rådmark, 2009). Brown (1952) definierade tidigt 

lojalitet som ett beteende och delade upp lojalitet beroende på frekvensen av återkommande 

köp. Forskare som Day (1969) och Jacoby och Chestnut (1978) föreslog senare att 

beteendeaspekten inte räckte för att definiera huruvida en kund är lojal, utan att det även behövs 

attitydmässig lojalitet. Det visade sig att kunder till exempel kan göra återkommande köp som 

ger en beteendemässig lojalitet utan att vara lojala mot e-handelsplatsen. Detta beror på att köp 

bland annat kan grundas på olika situationsfaktorer och inte för att en kund är lojal. Vanligt 

förekommande situationsfaktorer är sänkta priser hos konkurrerande webbutiker eller bristande 

utbud, något som kan skapa starka incitament till att byta e-handelsplats (Dick & Basu, 1994).  

 

Idag är forskarna eniga om att lojalitet representerar en blandning av attityder och beteenden 

som gynnar ett företag framför deras konkurrenter (Dick & Basu, 1994; Oliver, 1999; Watson 

et al., 2015). En av de mest erkända beskrivningarna av lojalitet är:  

Ett starkt åtagande att konsekvent göra återkommande köp eller stödja en föredragen 

produkt/tjänst i framtiden, därmed göra upprepade köp av samma märke eller samma 

varumärke, trots situationspåverkningar och marknadsföringsinsatser som har potential 

att orsaka ett byte (Oliver, 1999:34).  

Denna beskrivning går att applicera på e-handel men en mer kort och specifik definition 

kommer från Anderson och Srinivasan (2003:125) som beskriver e-lojalitet som:  

En kunds positiva attityd mot en e-handel som resulterar i ett beteende av återkommande 

köp. 
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I traditionell såväl som modern forskning diskuteras flertalet avgörande faktorer för lojalitet på 

internet (Ribbink et al., 2004; Srinivasan et al., 2002). I studierna är tillfredsställelse 

framträdande och förklaras av en bra shoppingupplevelse som leder till kundens positiva attityd 

mot varumärket (Ribbink et al., 2004). Tillsammans med tillfredsställelse har förtroende varit 

den tongivande faktorn under diskussionen som stödjer den beteendemässiga aspekten av 

lojalitet nämligen återkommande köp (Ribbink et al., 2004). Då tillfredsställelse och förtroende 

diskuteras i en webbaserad miljö presenteras de nedan som e-tillfredsställelse och e-förtroende. 

I onlinemiljö har ett flertal olika relationer mellan e-tillfredsställelse, e-förtroende och e-

lojalitet studerats (Reichheld & Schefter, 2000; Ribbink et al., 2004). Enligt Ribbink, van Riel, 

Liljander och Streukens (2004) har e-tillfredsställelse, till stor del förklarat av en hög e-

handelskvalitet, en positiv och direkt påverkan på e-lojalitet. Forskarna visar även att e-

förtroendet inte påverkar den attitydmässiga delen av e-lojalitet i samma utsträckning även om 

den påverkar köp beteendet (Ribbink et al., 2004).  

 

2.1.1.  E-förtroende 
Eftersom riskerna med att handla online är större än i fysiska butiker är förtroende en vital del 

i processen att skapa e-lojalitet då e-förtroende minskar den upplevda risken (Flavián; Kim et 

al., 2009; Reichheld & Schefter, 2000; Ribbink et al., 2004). Förtroende är ett psykologiskt 

tillstånd som innebär att individer accepterar osäkerhet grundat på positiva förväntningarna av 

beteende från någon annan (Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer,1998:395). På webbshoppar 

finns ingen butikspersonal att se i ögonen, ingen att fråga om hjälp på samma sätt som i fysisk 

butik och ingen möjlighet att testa kläder. Avsaknaden av personlig kontakt gör att kunder har 

svårt att införskaffa e-förtroende för e-handelsplatser (Rowley, 2009; Rådmark, 2009). Kunder 

kan även uppleva en viss risk att handla online då de kan behöva dela med sig av känslig 

information såsom personuppgifter och kortinformation (Zeithaml, Parasuraman & Malhotra, 

2002). Med en hög e-handelskvalitet har många webbshoppar försökt att minska den upplevda 

risken men det är inte bara faktorer som integritet samt att kunna känna och klämma som 

påverkar. Trots avsaknad av fysisk distans till en utländsk webbshopp visar forskning att även 

den psykologiska distansen påverkar den upplevda risken (Safari & Thilenius, 2013). Det är 

därför extra viktigt att bygga e-förtroende där den upplevda risken anses hög (Anderson & 

Srinivasan, 2003). Efter köpet måste konsumenterna förlita sig på att hemsidan inte utsätter 

dem för bedrägeri och om kunderna inte känner att de kan förlita sig på hemsidan när de ska 
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betala klickar de sig enkelt vidare till en konkurrerande webbshopp (Reichheld & Schefter, 

2000; Ribbink et al., 2004).  

 

Det förtroende som kunden känner gentemot en hemsida blir därmed en avgörande faktor om 

kunden väljer att handla på hemsidan eller inte (Kassim & Abdullah, 2010; Ribbink et al., 

2004). Förtroende blir därför en grundpelare för att e-lojalitet ska kunna uppstå från första 

början (Reichheld & Schefter, 2000). Det blir även viktigt för att skapa en stark relation mellan 

kund och ett e-handelsföretag (Kassim & Abdullah, 2010; Ribbink et al., 2004). Studier har 

även visat att det finns ett svagt positivt samband mellan e-förtroende och e-lojalitet i form av 

ökade inköp och intentioner att köpa igen (Ribbink et al., 2004). Precis som Reichheld och 

Schefter (2000) uttrycker sig är det inte priset som styr online, utan snarare förtroendet. E-

förtroende på e-handelsplattformar kan skapas till stor del av tidigare rekommendationer och 

e-tillfredsställelse men även e-handelskvalitet anses vara en bidragande faktor (Ribbink et al., 

2004).  

 

2.1.2.  E-tillfredsställelse 
Positiva känslor under internetshopping har stor påverkan på e-tillfredsställelsen som påverkar 

attityden mot företagen (Gommans et al., 2001). E-tillfredsställelse är den viktigaste faktorn till 

en hög attityd mot ett e-handelsföretag och tillfredsställelse har visat sig vara betydligt viktigare 

online än i fysiska butiker då missnöjda kunder på nätet lätt kan byta till en konkurrerande 

webbshopp (Gommans et al., 2001, Ribbink et al., 2004). Enligt Ribbink, van Riel, Liljander 

och Streukens (2004) behöver konsumenter en hög e-tillfredsställelse för att känna e-förtroende 

mot en webbutik. Konsumenter upplever e-tillfredsställelse när funktionen av produkten eller 

tjänsten överensstämmer med förväntningarna (Dick & Basu, 1994; Kotler & Keller, 2016:153) 

och graden av e-tillfredsställelse är beroende på om tjänsten översteg eller besvarade 

förväntningarna (Chang et al., 2009). Även tidigare positiva upplevelser av e-handelsföretaget 

kan ge behag och en positiv känsla som kan kopplas till ett gott humör och en positiv attityd 

under shoppingen (Dick & Basu, 1994). E-tillfredsställda kunder tenderar att vara mer lojala i 

längden gentemot en webbshopp än kunder som handlar där av andra anledningar som till 

exempel rabatter (Gommans et al., 2001). Däremot garanterar inte e-tillfredsställelse 

återkommande köp, utan tidigare forskning pekar på att kunder ständigt håller utkik efter andra 

hemsidor som kan tillfredsställa deras behov på bästa möjliga sätt (Anderson & Srinivasan, 

2003; Chang et al., 2009). 
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2.1.3.  E-handelskvalitet 
En hög e-handelskvalitet är en viktig grund för att skapa tillfredsställda konsumenter på internet 

(Ribbink et al., 2004; Schefter & Reichheld, 2000). Studier har i vissa fall valt att se e-

handelskvalitet som en faktor som direkt påverkar lojalitet men majoriteten av studierna ser det 

som en bakomliggande faktor som påverkar e-tillfredsställelsen och e-förtroendet (Ribbink et 

al., 2004; Zeithaml et al., 2002). En god shoppingupplevelse både under och efter köp är kritiskt 

för bedrivandet av en webbshopp och för att skapa nöjda kunder (Chang et al., 2009). Det finns 

ingen konsensus kring hur många faktorer eller vilka som påverkar e-handelskvaliteten 

(Ribbink et al., 2004). De faktorerna som inkluderas i denna studie är fem av de vanligast 

förekommande faktorerna - säkerhet, användarvänlighet, webbdesign, lyhördhet och 

användaranpassning1 (Ribbink et al., 2004). 

 

Säkerhet inom webbhandel innebär att företag ska kunna skydda kunders personliga 

information, bland annat genom att inte dela information med tredjeparter och se till att 

bibehålla kunders anonymitet (Zeithaml et al., 2002). Den upplevda säkerheten och skydd av 

kunders privata information, kortinformation bland annat, är faktorer som blir av yttersta 

betydelse för en väl fungerande hemsida (Ribbink et al., 2004). Säkerheten på en hemsida har 

en direkt påverkan på kunders e-förtroende och därmed intentionen att handla på webbplatsen 

(Ribbink et al., 2004). Det blir således en viktig del för en väl fungerande e-handelskvalitet då 

säkerhet även påverkar e-tillfredsställelsen (Ribbink et al., 2004). Santos (2003) påstår däremot 

att säkerheten blir mindre tongivande då konsumenter hittar en eller flera saker som de gillar 

på hemsidan. 

 

Användarvänligheten har en stark påverkan på e-tillfredsställelsen (Ribbink et al., 2004). Innan 

kunderna kan utvärderar innehållet på hemsidan och på så sätt bli tillfredsställda behöver de 

först lätt kunna navigera runt och hitta det dem söker (Ribbink et al., 2004). Efter att kunderna 

navigerat runt blir hemsidans webbdesign och utformning det som bidrar till deras 

helhetsintryck (Constantinides, 2004). De element inom webbdesign såsom layout, färger och 

bra produktbilder bidrar starkt till e-tillfredsställelsen (Constantinides, 2004; Ribbink et al., 

2004). De blir därmed komponenter som är viktiga och behöver vara noga utförda för att 

webbshoppar ska kunna skapa den e-tillfredsställelse och e-förtroende som senare leder till e-

lojalitet (Lee & Lin, 2005). Det räcker inte bara med en användarvänlig hemsida med bra 

                                                
1 Bergreppen är översatta till svenska från Assurance, Ease of use, E-scape, Responsiveness samt Costumization  
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webbdesign, hemsidan behöver även vara intressant och givande (Constantinides, 2004). För 

att en hemsida ska vara användarvänlig ska den även kunna bli hittad av sökmotorer på ett 

enkelt sätt (Ribbink et al., 2004). 

 

Lyhördhet innebär att kunder ska kunna få snabb respons och hjälp på ett effektivt sätt. För att 

kunder ska känna sig nöjda krävs det att det finns en kundsupport som kan bistå med hjälpande 

och relevant information när ett problem uppstår. Kundsupport behöver även ett system för att 

hantera återköp och kunna ge garantier vid köp (Chang et al., 2009). Tidigare forskning visar 

att misstag snabbt kan vändas om till en fördel som gör kunderna mer lojala än innan missödet. 

Kotler och Keller (2016:172) skriver att sannolikheten för en starkare lojalitet och positiva 

effekter i from av  rekommendationer ökar när problem löses snabbt. Ett misstag som inte sköts 

på rätt sätt kan dock ha  förödande effekter på kunders lojalitet. Kunder accepterar sällan felsteg 

som inte följs upp på ett korrekt vis, utan väljer istället någon annan hemsida (Gommans et al., 

2001; Kotler och Keller, 2016:172; Santos, 2003). Konsumenter brukar använda normer 

baserade på tidigare upplevelser när de utvärderar och skapar en standard för hur de anser att 

problem bör lösas (Van Riel, Liljander & Jurriens 2001).  

 

Anpassning innebär att företag genom att avläsa kundens beteende på hemsidan ger riktade 

erbjudanden anpassade efter till exempel de kläder som ligger i den virtuella kundvagnen. 

Enkelheten att avläsa kunders rörelsemönster på hemsidor ger e-handelsföretag en möjlighet 

att förstå kundernas behov och därmed skapa skräddarsydda erbjudanden (Kassim & Abdullah, 

2010). Anpassning gör det oftast lättare för kunder att hitta produkter som är mer relevanta för 

dem och därmed ökar chansen att e-handelsföretaget kan tillfredsställa deras behov samt öka 

antalet inköp (Ribbink et al., 2004; Srinivasan et al., 2002). Det innebär även att kunder är mer 

benägna att stanna kvar på hemsidor och resulterar ofta i att kunder sparar tid på onödigt 

sökande genom andra hemsidor för att tillfredsställa deras behov (Tsai & Huang, 2007; 

Srinivasan et al., 2002). Tillfredsställelse har även visat sig resultera i att kunden kommer 

tillbaka till samma hemsida igen, det vill säga bli mer lojal. Det ökar chansen, men garanterar 

inte fler återkommande köp (Srinivasan et al., 2002). Företag bör dock akta sig för att skicka ut 

för många riktade erbjudanden för att inte störa sina kunder (Kotler och Keller, 2016:168). 
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2.2.   Fyra olika typer av lojalitet 
Att finna samband mellan en positiv attityd till ett företag och återkommande köp har tidigare 

varit svårt för företag (Anderson & Srinivasan, 2003). Dick och Basu (1994) skapade en matris 

för att analysera detta samband närmare (se Figur 1.).  Författarna skapade fyra olika typer av 

lojalitet - sann lojalitet, latent lojalitet, falsk lojalitet samt ingen lojalitet som formas av 

sambandet mellan återkommande köp och relativ attityd. Begreppet relativ attityd används för 

att indikera att konsumenter har en högre attityd mot ett varumärke relativt ett annat. Om 

kunders relativa attityd gentemot ett e-handelsföretag förändras, ökar eller minskar chansen att 

kunden i fråga fortsätter vara lojal och står emot externa påverkningar såsom prissänkningar 

och andra situationsfaktorer från konkurrerande företag. E-tillfredsställelse påverkar som 

tidigare nämnt attityden i större utsträckning än e-förtroende som främst har visat sig påverka 

beteendet (Ribbink et al., 2004)  Förändringar i relativ attityd kan även påverka uppkomsten av 

återkommande köp men som tidigare nämnt har det varit svårt att finna en relation mellan dessa 

variabler. Återkommande köp grundar sig i hur ofta konsumenten väljer att göra återkommande 

köp från samma hemsida. Det finns än idag få studier som utreder vad på internet, och specifikt 

inom e-handel av kläder och skor som påverkar skiftningar mellan dessa lojalitetstyper (Whyte, 

2003). För att kunna förstå vad som skapar en skiftning i konsumenters e-lojalitet inom 

klädesbranschen online krävs det att sambandet mellan den relativa attityden och 

återkommande köp analyseras närmare för att skapa en uppfattning om de olika graderna av 

lojalitet. För att kunna studera dessa samband krävs först en teoretisk genomgång av 

lojaltitestmatrisen skapad av Dick och Basu (1994). 

 
 

 
Kunder som uppvisar en hög relativ attityd och en hög nivå av återkommande köp är sant lojala. 

Denna typ av lojalitet är den mest lönsamma och värdefulla kundtypen för ett företag eftersom 

Figur 1. Lojalitetsmatris (Dick & Basu, 1994). 
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dessa kunder köper generellt sett en stor del av företagets produkter, talar gott om företaget för 

andra personer inom kundens nätverk och är mest mottagliga för dess marknadsföring och 

kommunikation (Dick & Basu, 1994; Dahlén & Lange, 2009:180). För att uppnå denna nivå av 

lojalitet bör e-handelsbolag sträva efter att uppfattas som starkt differentierad i kundens ögon 

(Dick & Basu, 1994). Incitament att söka efter andra alternativ och påverkan av konkurrerande 

företags marknadsföring minskar även då kunden visar en stark positiv relativ attityd. Detta 

innebär att ett varumärke sparar resurser då de inte behöver marknadsföra sig lika mycket 

gentemot sant lojala kunder som de skulle behöva mot icke lojala kunder (Dahlén & Lange, 

2009:180). Konkurrerade företag kommer försöka bryta ner denna lojalitet genom aggressiv 

marknadsföring som rabatt-erbjudanden och ökad exponering (Dick & Basu, 1994).  

 

Om en kund uppvisar en falsk lojalitet gentemot ett e-handelsföretag är kundens relativa attityd 

låg, men kunden påvisar ändå en hög nivå av upprepade köp. Denna falska lojalitet innebär att 

det saknas emotionella band till bolaget. Med andra ord kan kunderna uppleva en låg attityd 

gentemot en webbutik men av olika anledningar fortsätta köpa produkter. Typiska anledningar 

till falsk lojalitet kan uppstå vid frånvaro av andra alternativ på marknaden, eller 

situationsfaktorer som reor och riktade erbjudanden (Dick & Basu, 1994). Falsk lojalitet 

innebär att kunden ser liten eller ingen skillnad mellan varumärken och blir därmed starkt 

påverkad av nedsatta priser och erbjudanden, det vill säga situationspåverkningar. Falsk lojalitet 

behöver det inte innebära något direkt negativt för e-handelsföretag då dessa kunder fortfarande 

genererar intäkter. Det som är osäkert och riskabelt med falskt lojala kunder är att de istället 

kan komma att handla från någon konkurrent om de får incitament till detta (Dahlén & Lange, 

2009:181). För att skapa en högre differentiering i kundens medvetande kan e-handelsföretag 

se till att ändra utformningen och genomförandet av varumärkesmedelanden och 

kommunikationen till kunden. Eftersom falskt lojala kunder återkommer flera gånger till 

samma webbutik har e-handelsföretag en chans att försöka förtydliga bolagets fördelar för 

konsumenten och på så sätt öka konsumentens relativa attityd mot dem (Dick & Basu, 1994). 

 

Latent lojala kunder har en hög relativ attityd i kombination med få återkommande köp. 

Kunden har därmed en god uppfattning av företaget men personen saknar anledning att köpa 

från webbutiken vid upprepade tillfällen. Denna typ av lojalitet kan uppstå när kunden inte har 

råd eller möjlighet att köpa produkten och därmed väljer ett mindre kostsamt alternativ (Dick 

& Basu, 1994). Om varumärket är svårt att få tag på och därmed försvårar köpsituationen för 

kunden kan latent lojalitet uppstå. Inom e-handel kan detta bland annat vara om en e-
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handelsbutik inte levererar till det land dit kunden vill ha det. Dessa kunder bidrar inte mycket 

till e-handelsföretagets intäkter, men de har en emotionell relation till varumärket och kan se 

det som en sorts avspegling av deras personlighet och ideal. Denna känslomässiga förbindelse 

innebär att kunden kan ge positiva rekommendationer samtidigt som det finns goda chanser att 

de i framtiden kan bli sant lojala kunder som gör återkommande köp (Dick & Basu, 1994; 

Dahlén & Lange, 2009). Eftersom att kunder som visar latent lojalitet kan ha problem att få tag 

på produkten bör e-handelsföretaget se till att underlätta köpsituationen för dessa kunder. Detta 

kan ske genom bland annat utökade leversansdestinationer och kontinuerlig kommunikation 

med kunder för att analysera deras eventuella problematik inom köpsituationen och skapa ett 

högre förtroende (Ribbink et al., 2004). 

 

Om både den relativa attityden och återköpsfrekvensen är låg har konsumenten ingen lojalitet 

gentemot varumärket (Dick & Basu, 1994).  Att kunder inte ser en tydlig skillnad mellan 

webbutiken och deras konkurrenter kan bero på att webbutiken har problem att belysa deras 

fördelar i jämförelse med deras konkurrenter. Dessa kunder är lätta för konkurrenter att påverka 

med marknadsföring och erbjudanden (Dahlén & Lange, 2009:181). Enligt Dick och Basu 

(1994) bör e-handelsföretag använda aggressiva kampanjer för att påverka dessa kunders 

relativa attityd och återkommande köp.  

3.   Metod 

3.1.   Val av metod 
Syftet med denna uppsats är således att införskaffa en djupare förståelse kring vad konsumenter 

som handlar kläder och skor på internet anser är viktigt inom en lojal relation samt att skapa en 

djupare förståelse kring vilka bakomliggande faktorer som påverkar en skiftning i 

konsumenters e-lojalitet. För att besvara frågeställningarna är ett befintligt teoretiskt ramverk 

utgångspunkten för studien. En deduktiv ansats med utgångspunkt i prövad teori är lämplig när 

relationer mellan olika variabler ska förklaras, i detta fall relationen mellan konsumenters 

relativa attityd och köpbeteende (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012:145). Lojalitet är ett 

komplext begrepp och tidigare studier har lagt stor vikt vid att försöka mäta vilka faktorer som 

skapar lojalitet, men än idag finns ingen enighet kring hur vissa faktorer som påverkar en 

skiftning i konsumenters e-lojalitet (Watson et al., 2015). För att utforska detta område mer 

ingående är förklarande studier ett bra verktyg då de hjälper att klargöra sambanden mellan 

faktorer som behandlas i det teoretiska ramverket (Saunders et al., 2012:171). Vid förklarande 

studier kan kvalitativa undersökningar vara lämpliga då de tillåter författarna att få en djupare 
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förståelse av samband som inte kan förklaras av kvantitativa studier (Saunders et al., 2012:172). 

Det finns kritik mot att använda deduktiv ansats i en kvalitativ studie då en för tidig 

specificering av teori kan missgynna studien på grund av risken att introducera en för tidig 

slutsats på de frågor som ska undersökas (Saunders et al., 2012:548). Då syftet med studien är 

att studera samband mellan variabler lämpar sig en deduktiv ansats väl och denna ansats hjälper 

till att koppla studien till ett befintligt område samt ge ett initialt analytiskt ramverk (Saunders 

et al., 2012:145-549). Genom att använda en kvalitativ metod undgicks för tidigt dragna 

slutsatser då forskarna tillåter svar som rör sig utanför den teoretiska referensramen (Saunders 

et al., 2012:378).  

 

En kvalitativ undersökning undgår även den problematik som finns med att försöka att mäta 

lojalitet, då det endast fångar statistiska resultat (Jacoby & Chestnut, 1978). En kvantitativ 

studie skulle resultera i en mer generell bild av problemet men eftersom denna studie ämnar att 

få en djupare förståelse av vad konsumenter anser leder till skiftningar i e-lojalitet föll valet på 

en kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer. Denna metod kan anses vara ett 

hot mot uppsatsens reliabilitet då det är svårt med standardisering av semi-strukturerade 

intervjuer (Saunders et al., 2012:381). Studien behöver dock inte nödvändigtvis upprepas och 

ses som objektiv då den görs i en verklighet som är föränderlig och ämnet är så dynamiskt att 

en kvantitativ metod inte kan svara på forskningsfrågan på ett bra sätt (Saunders et al., 

2012:382).	  Därmed valde författarna en tvärsnittsdesign då studien bygger på flera intervjuer 

som samlats in under en begränsad tid och skapar en möjlighet att studera fenomenet vid en 

viss tidpunkt (Saunders et al., 2012:190). 

 

3.2.    Forskningsmetod 

3.2.1.  Intervju 
Semi-strukturerade intervjuer tillåter respondenten att röra sig fritt inom ramen för syftet för att 

berika med information som ger undersökningen en djupare förståelse (Dalen, 2015:15; 

Saunders et al., 2012:377). Fördelen blir att fenomenet lojalitet kan tolkas utifrån den mening 

som respondenterna ger och att diskussionen kan leda till nya upptäckter som är vitala för svaret 

på forskningsfrågan men som inte är påtänkta (Saunders et al., 2012:378). Vid exempelvis 

enkätundersökningar försvinner mycket av den djupare förståelse denna uppsats vill åt då det 

inte går att ställa följdfrågor för att öka förståelsen av respondenternas svar. Denna 

forskningsansats medför att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser och samband 
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då bland annat urvalet inte är tillräckligt stort och varierat i form av ålder eller geografisk 

spridning (Saunders et al., 2012:383). Eftersom syftet grundas på svar från respondenternas 

subjektiva uppfattningar kan studien inte heller uppfattas som objektiv.  

 

Vid kvalitativa studier kan fokusgrupper användas men då shoppingbeteenden är mycket 

personliga och författarna vill utesluta att respondenter påverkar varandra ansågs intervjuer vara 

mest lämpligt. En fara med kvalitativ forskning är att respondenterna påverkas av hur frågorna 

ställs, miljön där de ställs och hur personen som intervjuar agerar (Dalen, 2015:20-27; Saunders 

et al., 2012:380-383). För att minimera denna risk intervjuades respondenterna i sina egna hem 

så att respondenterna kunde känna sig avslappnade och föra ett lättsamt samtal om e-handel 

samtidigt som det tillåter bra ljudinspelning (Saunders et al., 2012:386). Författare använder en 

könsneutral referering och därför är namnen på respondenterna är borttagna samtidigt som detta 

även tillåter respondenterna att kunna berätta om sina shoppingvanor fritt utan att känna oro för 

att någon dömer dem (Dalen, 2015:26-28; Saunders et al., 2012:617).  

 

3.2.2.  Urval 
På grund av begränsningar i studiens tid och längd utgår denna studie från ett strategiskt urval 

för att snabbt få en bred men ändå en så djupt förståelse som möjligt av lojalitetsbegreppet och 

hur bakomliggande faktorer påverkar en skiftning i konsumenters e-lojalitet. Det strategiska 

urvalet baserades på författarnas omdöme att välja respondenter som var mest sannolika att ge 

en god och relevant insikt i studiens syfte (Saunders et al., 2012:287). Då alla invånare i Sverige 

inte har e-handlat blir detta ett snabbt och effektivt sätt att få in intervjupersoner med de 

erfarenheter som efterfrågas. Genom att intervjua människor i åldrarna 18-29 riktas studien mot 

en målgrupp som står för största andelen av e-handeln i Sverige (Postnord, 2015). Användandet 

av en liten målgrupp skapar en begränsad insyn i forskningsområdet och resultatet kan därmed 

inte anses som statistiskt säkerställt. Författarna valde även endast respondenter som handlar 

via webbutiker på hemsidor och inte via andra platser som till exempel mobila applikationer. 

För att få ökad nyansrikedom kring begreppet lojalitet valdes personer med olika yrken, 

utbildningsnivå, geografisk plats och ålder inom målgruppen. Eftersom studien kräver en viss 

vana inom e-handel valde författarna att använda bekvämlighetsurval, då denna metod gör att 

lämpliga personer kan hittas snabbt. Eftersom författarna har ett brett kontaktnät med personer 

som inom urvalets åldersspann som e-handlar frekvent motiveras denna metod istället för 
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snöbollsurval eller kvoturval. För att kunna föra en relevant diskussion och få en djupare 

förståelse kring lojalitet har intervjuobjekten valts ut efter ett antal kriterier.  

•   Samtliga utvalda intervjuobjekt har tidigare erfarenheter av webbhandel och har handlat 

kläder online mer än 5 gånger de senaste 12 månaderna. Genom att intervjua människor 

med tidigare erfarenheter undviker denna uppsats svårigheterna med att förutspå 

framtida konsumtionsmönster och hypotetiska svar (Watson et al., 2015).   

•   Respondenterna ska ha gjort minst ett återkommande köp på en e-handel och anse sig 

själva vara lojala mot den. Detta är för att studien ska kunna samla förståelse kring vad 

respondenten anser lojalitet är och hur de anser att deras lojalitet kan förändras.  

  

3.2.3.  Tillvägagångssätt 
För att underlätta vid intervjutillfällena och fånga upp de teoretiska aspekter som tas upp 

skapades en intervjuguide (se bilaga 1) med öppna frågor som kan kopplas till den angivna 

teorin genom en tydlig operationalisering (se figur 3). Genom att be respondenterna att beskriva 

och förklara får de tala fritt och begränsas inte av riktade frågor. På grund av att 

undersökningens karaktär blir intervjuprocessen flexibel, där frågorna inte nödvändigtvis 

kommer i den ordning som nämns i intervjuguiden. Guiden finns med för att hjälpa intervjuaren 

att ta upp och fånga de teoretiska begreppen som är nödvändiga för att kunna analysera 

frågeställningarna (Saunders et al., 2012:88-98). I början av intervjun ställs frågor som ligger i 

periferin av de centrala frågorna för att allt eftersom respondenten blir bekvämare gå mer och 

mer in mot de centrala frågorna. Genom denna metod kan den intervjuade känna sig bekväm 

och svara på ett avslappnat sätt (Dalen, 2015:35; Saunders et al., 2012:389). Studien innehåller 

nio stycken semi-strukturerade intervjuer. Varje intervjutillfälle spelades in från början till slut 

samtidigt som små notiser togs för att se till att samtliga aspekter i intervjuguiden diskuterades. 

Transkriberingarna gjordes direkt efter vardera intervju för att inte gå miste om relevant 

information så som ansiktsuttryck och icke-verbala delar (Saunders et al., 2012:550). 

Intervjuerna fortsatte tills en mättnad nåddes. De tre första intervjuerna var mycket olika men 

efter fem intervjuer syntes ett mönster. Redan vid sju intervjuer började mycket upprepas kring 

vad som skapade lojalitet men två till intervjuades för att försäkra om att ingen relevant 

information för analysen saknades. Det nionde intervjuobjektet tillförde inget nytt kring vad 

som skapar en skiftning i lojalitet och därför ansåg författarna att studien var mättad. 

Intervjutiden uppgick i snitt till cirka 44 minuter och mer information om respondenterna  finns 

i figur 2. 
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Information om respondenter 

Respondent Nr. Kön Ålder Utbildning Yrke Stad Intervjutid 

1 Kvinna 18 Gymnasium Butiksbiträde Uppsala 47min 

2 Kvinna 19 Gymnasium Receptionist Stockholm 38min 

3 Kvinna 22 Universitet Studerande Uppsala 52min 

4 Kvinna 22 Universitet Studerande Stockholm 49min 

5 Kvinna 24 Universitet Kommunikatör Uppsala 40min 

6 Man 24 Universitet Bank Stockholm 55min 

7 Man 26 Universitet Studerande Gävle 35min 

8 Man 28 Universitet Mäklare Gävle 38min 

9 Man 29 Universitet Försäljare Stockholm 42min 
Figur 2. Information om respondenter 

 
3.2.4.  Operationalisering 
Samtliga teoretiska aspekter har operationaliserats för att utforma frågor till intervjuguiden (se 

bilaga 1) och sammankoppla den empiriska diskussionen till teorin. För att få fram information 

och förståelse kring vad respondenterna anser är viktigt inom en lojal relation, ställde 

författarna öppna frågor som “Berätta hur du gör när du handlar kläder på nätet.”, “Förklara 

vad du tycker är viktigt på en e-handel” och “Vad gör att du återkommer till en e-

handelsplattform?” En tydlig intervjuguide (se bilaga 1) och operationaliseringstabell (se figur 

3) säkerhetsställde att samtliga viktiga mätpunkter kom under diskussion. Frågor om hur ofta 

respondenterna köpte kläder och frågor om hemsidornas varumärken hjälpte till att placera in 

respondenterna in i matrisen skapad av Dick och Basu (1994). För att vidare kunna analysera 

vilka faktorer och i vilken utsträckning de påverkar förändringar i lojalitet ställdes frågor om 

tidigare upplevelser och erfarenheter som lett till en förändrad attityd eller beteende. Genom 

intervjufrågor som berörde tidigare upplevelser uteslöt författarna hypotetiska svar om 

eventuella framtida beteenden.  
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Operationaliseringstabell 

Begrepp Teoretisk definition Operationell definition Mätpunkt Exempel på frågor 

E-lojalitet 
(Anderson & 
Srinivasan 2003; 
Ribbink et al. 
2004) 

En kunds positiva attityd mot en 
e-handel som resulterar i ett 
beteende av återkommande köp. 

Spridning av positiva 
rekommendationer 
Återkommande besök 
Återkommande köp 

En positiv attityd mot en 
e-handel och ett beteende 
som resulterar i 
återkommande köp. 

- Vad anser du är 
viktigt för att skapa 
lojalitet på internet? 

E-förtroende 
(Ribbink et al. 
2004) 
 

Konsumentens vilja att lita på 
företagets förmåga att utföra det 
de utlovar. 

Upplevd låg/hög relativ 
risk 
 

Respondenten vågar 
handla på hemsidan och 
litar på att den köpta 
produkten kommer fram 

- Vad får dig att lita på 
en hemsida? 

E-tillfredsställelse 
(Ribbink et al., 
2004) 

En upplevelse som uppstår när 
funktionen av produkten eller 
tjänsten överensstämmer med 
förväntningarna  

Utvärdering av hur väl 
en e-handel uppfyller 
eller överträffar kundens 
initiala förväntan. 

Tidigare köp har varit 
enligt förväntan och gett 
upphov till positiva 
känslor 

- Vad gör att du känner 
dig tillfreds när du 
handlar kläder på 
internet? 

E-handelskvalitet 
(Ribbink et al. 
2004) 
 

En helhetsbild av hemsidans 
säkerhet, användarvänlighet, 
webbdesign, lyhördhet samt 
användaranpassning som utgör 
konsumenternas 
shoppingupplevelse. 
 

Helhetsbilden av en 
hemsida som påverkar 
upplevelsen innan och 
efter ett köp. 
 

Hemsidans säkerhet, 
användarvänlighet, 
webbdesign, lyhördhet 
samt användaranpassning 

- Förklara vad du tycker 
är viktigt på en e-
handel. 
- Vad får dig att stanna 
kvar på en hemsida? 

Hög relativ 
attityd 
(Dick & Basu 
1994) 

Kunder som har så pass högt 
förtroende och tillfredsställelse 
att de ser en hög differentiering i 
ett företag framför ett annat. 

Spridning av positiva 
rekommendationer 
Återkommande besök 
Låg påverkan av 
konkurrerande företags 
marknadsföring 

Besöker hemsidan först. 
Tipsar om hemsidan för 
andra. 
Väntar på varor som är 
slut. 
Mindre priskänslig. 
Mindre påverkan av 
konkurrerande 
varumärkens reklam. 

- Anser du att du är 
lojal mot någon av dina 
webbshoppar? 

Låg relativ attityd 
(Dick & Basu 
1994) 

Kunder som inte ser någon 
differentiering mellan företag 
och upplever ingen 
tillfredsställelse. 

Negativ eller ingen 
spridning av 
rekommendationer 
Låg differentiering 
mellan ett företag och 
deras konkurrenter. 
Pris oftast en avgörande 
faktor. 

Priset är en avgörande 
faktor. 
Skiftar lätt till 
konkurrerande hemsidor. 

- Köper du ofta på reor 
eller liknande 
erbjudanden? 
- Vad gör att du skulle 
byta hemsida? 

Högt 
återkommande 
köp 
(Dick & Basu 
1994) 

Kunder som väljer att göra flera 
återkommande köp från samma 
hemsida. 

Återkommande besök 
Återkommande köp 

Köper kläder och skor från 
nästan uteslutande en och 
samma webbshopp. 

- Köper du kläder från 
en och samma 
webbshopp? 

Lågt 
återkommande 
köp 
(Dick & Basu 
1994) 

Kunder som väljer att göra få 
antal köp på samma hemsidor. 

Skiftning mellan olika e-
handelsplatser 
Få återkommande köp 

Köper kläder och skor från 
flera olika webbshoppar. 

- Köper du ofta på reor 
eller liknande 
erbjudanden? 

Skiftning i 
lojalitet 
(Dick & Basu 
1994). 
 

Förändring i relativ attityd 
och/eller förändring i frekvens 
av återkommande köp  

Upplevelser som 
överträffar eller som 
skapar missnöjdhet. 

En blandning av 
ovanstående 

- Har du haft en 
upplevelse över eller 
under förväntan online? 
- Vad på en hemsida 
gör att du kommer 
tillbaka oftare/mindre 
ofta? 
- Vad gör att du skulle 
byta hemsidan? 

Figur 3. Författarnas egna operationaliseringstabel 
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3.2.5.  Analysmetod 
För att underlätta analysprocessen och letandet efter mönster mellan respondenterna och 

samband till teorin sorterades data från transkriberingarna in i kategorier (Saunders et al., 

2012:580). Kategorierna baserades först på de faktorer som den teoretiska referensramen visar 

leder till förändringar i relativ attityd mot företagen och återkommande köp, det vill säga e-

förtroende och e-tillfredsställelse. Om ett intervjuobjekt till exempel berättar om hur en köp 

blivit lyckat tolkas detta påverka deras e-tillfredsställelse. Genom att söka efter mönster i 

respondenternas svar och jämföra med teorin kan författarna hitta samband som förklarar hur 

olika bakomliggande faktorer påverkar lojaliteten. Efter att författarna funnit gemensamma 

nämnare och skillnader mellan i respondenternas resonemang sorterades all data vidare in efter 

de fyra olika lojalitetstyperna som finns i Dick och Basus (1994) lojalitetsmatris (Figur 1.) Det 

sorterade materialet analyserades med hjälp av den teoretiska referensramen och 

operationaliseringstabellen för att upptäcka vilka specifika attityder och beteenden som kunde 

leda till en skiftning i lojalitet. Data presenteras under avsnitt 4. i berättande form och med hjälp 

av de uppsatta mätpunkterna i operationaliseringstabellen kunde exempel på skiftningar 

analyseras närmare i avsnitt 5. 

 

3.3.   Källkritik 
Studiens teoretiska grund bygger på en mängd olika forskares resultat kring vad som skapar e-

lojalitet. Studiens författarare har valt teorier, modeller och begrepp från erkända 

forskningsartiklar med stora mängder citeringar av andra forskare. Dick och Basu (1994) har 

över 6000 citeringar i andra vetenskapliga artiklar och för att få mer modern och 

internetanpassad syn på lojalitet har författarna utgått från Ribbink, van Riel, Liljander och 

Streukens (2004) med sina 644 citeringar i andra vetenskapliga artiklar. För att kontrollera 

relevansen och kvalitén av sekundärdata har författarna använt granskat material i så stor 

utsträckning som möjligt och jämfört artiklarna med varandra. Detta betonar och förstärker 

studiens kritiska förhållningssätt som är viktigt när sekundärdata granskas (Saunders, 2012:70-

115).  
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4.   Empirisk diskussion 
Nedan presenteras det empiriska materialet utefter den analysmodell som beskrevs ovan. 

Samtliga respondenter sade sig vara erfarna internetanvändare och ansåg sig mer eller mindre 

vara uppkopplade till internet hela deras vakna tid. När deltagarna i studien handlade på internet 

använde de främst e-handelsplatser som under sina egna varumärken samlar mängder med 

varumärken till försäljning. Zalando, ASOS och Boozt var några exempel och respondenterna 

valde dem främst på grund av deras stora utbud till skillnad från till exempel H&M och Zara 

som endast har sina egna varumärken. 

Pris var ett återkommande diskussionsämne under intervjuerna och en majoritet av 

respondenterna besökte alltid webbshopparnas kampanjsidor. En fördel samtliga tog upp var 

möjligheten att enkelt kunna jämföra priser ifall de ville. Vid köp av enstaka märkesplagg 

jämförde respondenterna priser trots att det ofta slutade med att de köpte från den sida där de 

kunde hitta fler plagg och samla dem i en beställning. Respondent 1, 2, 5 och 7 berättade att de 

till och med kunde tänka sig betala ett högre pris på en specifik vara om det fanns flera plagg 

på en och samma e-handelsplats, istället för att ha beställningar från flera hemsidor. 

Om jag lägger upp en order med en massa plagg då orkar jag inte att ha en separat order 

på en annan hemsida för en liten sak. Jag vill inte ha många ordrar från olika hemsidor 

utan jag vill helst ha allt på samma för att slippa hålla koll på olika leveranser, kvitton och 

returer. Det blir meckigt för mig. - Respondent 5 

Det var endast två respondenter som ansåg att priset var en avgörande faktor till att de handlade 

på nätet. Resterande ansåg att priset var en bonus och  att det inte var en vital faktor vid val av 

e-handelsplats. De ansåg att den smidighet som e-handel erbjuder i kombination med stora 

utbud var de avgörande anledningarna till att de börjat handla på internet istället för i vanlig 

butik. För respondenterna som bor utanför Stockholm eller Uppsala blev smidighetsaspekten 

ännu tydligare. Respondent 8 berättade hur mycket lättare det blivit att komma åt varumärken 

som endast finns i butiker i Stockholm.  

 

4.1.   E-lojalitet 
Förtroende och tillfredsställelse var enligt våra respondenter de två viktigaste komponenterna 

för att börja tänka på att göra ett klädesinköp från en hemsida och även för att återkomma. 

Shoppingupplevelsen och e-handelskvaliteten var de faktorer som främst skapade trygghet och 

förtroende enligt respondenterna. Samtliga återkom ofta till detta under intervjuerna. En väl 

fungerande sida med snygg design och bra sorteringsfunktioner gav både förtroende och 



 19 

tillfredsställelse. Respondenterna berättade att det gjorde att de kom tillbaka vid nästa 

shoppingtillfälle samt att det ledde till ökad köplust. En fungerande hemsida med bra design 

var även en indikator på hur seriöst företaget i fråga ansågs vara. 

Det finns ju sådana sidor som när man går in på dem, så går man ut direkt på grund av 

dess utseende. [...] Jag handlar nog hellre där alla bilder är tagna på samma sätt. Där det 

finns en genomgående layout på hela hemsidan. Då känns det proffsigare. Och då kan man 

också tänka sig att plagget ser ut som på bilden. - Respondent 3 

4.1.1.  E-förtroende 
Samtliga respondenter berättade hur viktigt förtroendet var för att de ska handla på en hemsida 

och respondenterna berättade att de hade olika metoder för att minska den upplevda risken. 

Respondent 7 och respondent 9 skiljde sig från de andra respondenterna då de inte litade på 

hemsidornas storlekssguider och ansåg att det var jobbigt med att skicka tillbaka kläder som 

inte passade. Därför undvek de att köpa kläder som inte var lika storlekskänsliga och köpte till 

exempel bara t-shirt, kepsar och skor. För de övriga som köpt alla möjliga typer av plagg var 

det ytterst viktigt med en tydlighet kring storlekar och bra bilder för att visa plaggens passform. 

Tre respondenter ansåg att det var viktigt med detaljerad information om plaggen och så kallade 

storlekssguider som komplement till bilderna för att minska den upplevda risken att få hem 

något som inte uppfyller förväntningarna. Gemensamt för alla respondenter var att de ville 

känna sig trygga med att veta att de plagg som de beställer hem är precis som de förväntar sig 

och som hemsidan beskriver.  

 

Respondenternas sociala nätverk visade sig spela stor roll besök på nya hemsidor och samtliga 

litade mer på sina vänners rekommendationer än forum och betygsättningar online. Respondent 

4 som idag ansåg sig själv vara lojal mot webbshoppen ASOS fick hemsidan rekommenderad 

av en nära vän. Respondenten ansåg sig vara lojal då personen regelbundet besökte hemsidan 

och gjorde återkommande köp från den. Vännen var därför en avgörande faktor för att 

respondent 4 skulle känna en initial tillit till hemsidan då personens nära vän redan handlat från 

sidan och var nöjd med inköpen. För att respondent 4 skulle stanna kvar på hemsidan var det 

utformningen och utbudet på hemsidan som var viktigast. Respondent 4 hade en mycket positiv 

attityd gentemot ASOS för att inköpen hade uppfyllt respondentens förväntningar då plaggen 

alltid stämde överens med bilderna och då leveranstiden var kort. Respondent 5 visade på en 

annan metod för att minska den upplevda risken. För att testa en hemsida och dess funktion 

beställde personen hem en billigare produkt innan inköp av större mängder eller dyrare varor.  
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När den upplevda risken att få hem något som inte passade var minimal visade samtliga 

respondenter en stor trygghet vid handel på internet. Dels beror detta på att de till stor del 

handlar på sidor som de känner igen.  

Jag brukar inte oroa mig för kortbetalningar och sånt. Jag kör alltid med kort men de flesta 

brukar ju ha saker man känner igen som Klarna eller Paypal. Ibland kommer det ju upp 

sketchy hemsidor men då använder jag inte dem, kanske. Jag håller mig till märken jag 

hört talas om och vet fungerar. – Respondent 8 

Många såg säkerheten som en självklarhet och ansåg sig själva lite för trygga med e-handel, 

respondent 3 kände sig lika trygg på nätet som i butik.  

Det finns ju sådana Visa verified grejer men det avgör ju inte huruvida jag köper eller inte. 

Jag handlar generellt inte från sidor som jag inte litar på och då har jag hunnit lämna dem 

innan jag kommer till betalningen. - Respondent 3 

Det största förtroendet kände respondenterna gentemot sidor som de besökt och köpt av 

tidigare. Respondent 7 var bland annat en trogen kund till Boozt för att hemsidan hade de 

kvaliteter som personen efterfrågade samt att personen lärt sig navigera hemsidan på ett smidigt 

sätt. Respondenten ansåg att ett stort utbud och bra priser var viktiga faktorer samtidigt som 

den övergripande e-handelskvaliteten som gav tillit och tillfredsställelse gjorde att personen 

stannade kvar. 

 
4.1.2.  E-tillfredsställelse 
Tillfredsställelse gav inte bara respondenterna ett ökat förtroende för e-handeln, det gav dem 

även köplust vilket ledde till återkommande besök och i vissa fall även återkommande köp. 

Respondenterna ansåg att de behövde känna en högre grad av tillfredsställelse på en webbutik 

för att stanna kvar och göra inköp, i jämförelse med fysiska butiker. Respondenterna var 

samstämmiga kring vissa delar som ledde till ökad tillfredsställelse men mycket visade sig 

också vara personliga preferenser. Utformningen av hemsidan, den grafiska profilen och 

funktionen var faktorer alla respondenter ansåg ledde till ökat förtroende och ökad 

tillfredsställelse. 
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Jag kommer ofta tillbaka till hemsidor som är väldigt välsorterade och som ser snygga ut. 

Man vill ju bli inspirerad. Man ska kunna lägga på filter för att sortera ut färg, längd, pris 

modell och så vidare. Vill jag hitta en guldig halvlång axelbandslös klänning ska det gå 

[…] det ska vara lättnavigerat och lättsorterat. Annars lämnar jag hemsidan på en gång.  

- Respondent 5 

Det var med andra ord inte bara formgivningen av hemsidan som var viktig för 

tillfredsställelsen utan även funktionen. De två viktigaste aspekterna som kom upp var filtrering 

och möjlighet till att se många informativa bilder. Personlig anpassning visade sig vara en 

vågdelare bland respondenterna. Respondent 6 ansåg att de hemsidor som personen var medlem 

på generellt sätt skickade för mycket mail, vilket även respondent 1 störde sig på. De övriga 

respondenterna ansåg att det inte var något större problem med mail-erbjudanden, och ansåg att 

detta snarare kunde göra att personen gick in och köpte på hemsidor efter ett mail-erbjudande. 

[...] De skickar för mycket skit helt enkelt och jag vet att det är många som stör sig på det. 

Jag tror att om de vill ha bättre lojalitet så är det bättre att skicka färre mail med bra 

erbjudanden eller relevant information. - Respondent 6 

Det var mycket uppdelat mellan respondenterna huruvida de spontanshoppade eller bara gjorde 

planerade köp på nätet. Den större majoriteten av respondenterna hade i alla fall en eller flera 

webbshoppar som de besökte först oavsett om de letade efter något specifikt eller om de bara 

ville se om de kunde hitta något nytt. Om de inte kände sig tillfredsställda med utbudet och inte 

hittade det de vill ha, gjordes sökningar på Google efter nya hemsidor eller specifika plagg. De 

resultat som hamnar högst brukar oftast vara de resultat som personer klickar på.  

När jag vet något specifikt plagg som jag är ute efter så söker jag ibland efter det på 

Google, typ om jag är ute efter ett par specifika Levis jeans. Då brukar jag klicka mig in 

på hemsidor som hamnar högt upp och verkar representativa. – Respondent 4 

Intervjuobjekten var tydliga med att smidighet vid leverans framförallt vid returer var faktorer 

som ökade e-tillfredsställelsen. Samtliga av de intervjuade berättade om svårigheten i vissa fall 

att bedöma storlekar, material och passform vilket har gjort att samtliga någon gång beställt 

hem kläder för att sedan skicka tillbaka dem.  

[...] sen är det självklart mycket jobbigare när man inte kan känna och klämma på kläderna 

på internet som man kan i butik. Men de praktiska fördelarna med att handla på nätet 

överväger det. Så fort det går enkelt med returer gör det inte så mycket att man råkat få 

något som inte passar. Det är det som också blir väldigt viktigt för mig när jag handlar på 

internet, att just returprocessen är smidig och enkel.  - Respondent 5 
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4.2.   Skiftning i lojalitet 
Ibland går inte allt som det ska när man köper kläder på internet. En tydlig sak som framkom 

var att respondenterna hade olika tolerans mot olika typer av problem. Samtliga respondenter 

ansåg att små problemen som tillfälliga störningar att hemsidan var långsam och mindre 

betalningsproblem kunde hända lite då och då. Respondent 1 berättade hur det störde 

shoppingen just då men att mindre problem inte gjorde att personen slutade använda tjänsten i 

det långa loppet. 

[...] internet är internet, ibland händer det problem. - Respondent 1 

En av de händelser som respondenter ansåg kunde skapa både högt förtroende och hög tillit var 

hur väl företagen hanterar de problem som uppstått. När de samtidigt behöver lägga ner tid på 

att kontakta företaget för att lösa ett eventuellt problem skapar detta ännu ett irritationsmoment. 

Om ett företag löser problemet på ett snabbt och smidigt sätt ansåg respondenterna att de kan 

lita mer på företaget i fortsättningen. Respondent 9 hade endast stött på små problem då 

hemsidan hade gått långsamt någon gång och att han varit med om någon sen leverans. Detta 

var dock inget som personen ansåg direkt påverkade hans köp beteendet, speciellt inte om 

hemsidan hade något plagg respondenten ville ha. 

[...] kanske att det gått långsamt (på hemsidan) och med långsam frakt. [...] Finns det 

snygga byxor där och ingen annan stans då får det ta den tid det tar. - Respondent 9 

Många respondenter förväntade sig någon form av kompensation. Express leverans, en 

komplimenterande produkt eller rabattkod för nästa köp ansåg respondenterna ledde till en ökad 

tillfredsställelse och ett högre förtroende. Respondent 6 beställde hem en jacka från Zalando 

och fick hem fel storlek. Respondenten kontaktade därför kundsupporten som gav ett bra 

bemötande och skickade den rätta orden och en komplementprodukt med expressleverans.  

“[...] Det är sådana saker som gör att jag kan tänka mig att betala ett högre pris från 

sådana hemsidor. För i min erfarenhet så kan det hända rätt ofta att någonting blir fel, som 

det inte blir när man handlar i butik. Men om jag vet att företaget i fråga kan lösa mitt 

problem så skapar det ett extra mervärde hos mig och ytterligare komfort, något som jag 

kan vara villig att betala lite mer för.” - Respondent 6 

Den relativa attityden till ett företag ökade för respondent 2 då personen fått ett fint personlig 

tack-kuvert tillsammans med varan. Respondenten ansåg att det resulterade i en mer personlig 

och unik relation med företaget i fråga. Företagen visade sig ofta ha erbjudanden till sina 
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medlemmar och andra som var inne på webbshoppen. De intervjuade visade stor uppskattning 

för de ständiga kampanjerna och berättade att det var en bidragande faktor till att de återkom.  

“Ja, eftersom jag vet att de (rabatterna) finns där så väljer jag självklart dem först och går 

in lite då och då för att se om de har några mer bra erbjudandet” - Respondent 7 

Erbjudanden visade sig ha stor påverkan på respondenter som ansåg att de hade en hög positiv 

attityd, men att de saknade ekonomiska medel för att göra flera återkommande köp. De 

respondenterna brukade ofta hålla bra koll på erbjudanden från dessa hemsidor och passa på att 

köpa flera plagg om de hade bra erbjudanden. 

Det är liksom reorna som driver mig att handla mer och utan dem hade jag inte handlat så 

mycket på internet. - Respondent 9 

Vid frågan om de själva gjorde något för att ge tillbaka för rabatterna eller de smidiga tjänsterna 

såg relationen plötslig ensidig ut. Ingen av respondenterna kände att de hade något personligt 

åtagande mot webbhandeln.   

“Så länge de levererar en bra tjänst kommer jag fortsätta handla” - Respondent 4 

Det visade sig under intervjuerna att positiva upplevelser ledde till att respondenterna kunde ge 

positiva rekommendationer till andra, men även att dåliga upplevelser hade motsatt effekt. 

Samtliga respondenter hade under senaste halvåret tipsat vänner och familj om hemsidor eller 

erbjudanden som dessa hemsidor har. De tog aldrig upp hemsidorna självmant och skrev inga 

publika omdömen om hemsidorna utan berättade om dem när det talades om shopping. 

Respondenterna ansåg att de fick en djup relation till en webbutik om de kände sig speciella 

och väl behandlade. Respondenterna ansåg att det ledde till att de blev mer benägna att tala gott 

om webbutiken och även göra återkommande köp. Dessa mervärden skapades genom olika 

upplevelser, i studien menar respondenterna att problem som sköts på ett exceptionellt sätt eller 

att det är något som ger en upplevelse över deras förväntan som känns personlig ledde till en 

mer lojal relation.  

Respondent 3 gjorde en skiftning från att köpa flera billigare produkter till att handla produkter 

av bättre kvalité vid färre tillfällen. På grund av den strama ekonomi då personen började 

studera så saknades ekonomiska medel för att göra flera återkommande köp från den 

webbutiken. När webbutiken hade reor så såg Respondent 3 till att kolla om det var någonting 

behövdes och gjorde då flera inköp för att passa på. 
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5.   Analys och diskussion 

5.1.   Vad är viktigt inom en lojal relation?  
Intervjuerna bekräftade det Anderson och Srinivasan (2003) påstår om att e-handel på många 

sätt skiljer sig jämfört med shopping i butik; dels i hur konsumenterna handlar men också hur 

de påverkas av företagens försök att höja den relativa attityden samt skapa fler återkommande 

köp. Respondenterna ansåg att det var mindre ansträngande att förflytta sig mellan butiker på 

internet än i vanlig butik vilket gjorde att hemsidor som inte tillfredsställde deras behov eller 

kändes osäkra klickades bort. De intervjuade visade även att det krävs en högre grad av e-

tillfredsställelse för att stanna kvar på en hemsida och slutligen köpa än i fysiska butiker. 

Respondenterna berättade att de i flesta fall handlar från större webbshoppar som de använt 

eller hört talas om innan. I enlighet med tidigare forskning framkom det tydligt i samtliga 

intervjuer att det var flera faktorer som tillsammans bidrog till en ökad e-lojalitet (Ribbink et 

al., 2004; Anderson & Srinivasan, 2003; Kim et al., 2009). Som Ribbink, van Riel, Liljander 

och Streukens (2004) studie visade var e-förtroende den viktigaste faktorn för att det ska uppstå 

ett köp och en början på en lojal relation. Vidare visade intervjuerna att hög e-tillfredsställelse 

på grund av en positiv shoppingupplevelse bidrog till en hög relativ attityd mot företaget. Nedan 

presenteras de viktigaste delarna som skapar e-förtroende innan e-tillfredsställelse och vad som 

skapar skiftningar i e-lojalitet diskuteras. 

 
5.1.1.  E-förtroende 
E-förtroende är en grundpelare för att e-lojalitet ska uppstå på internet (Ribbink et al., 2004). 

För att en hemsida skulle få ett högt e-förtroende visade studien, i enlighet med Reichheld och 

Schefter (2000) att den upplevda risken behövde vara låg. Studien visade även att e-förtroende 

hade en större påverkan i valet att använda en e-handelsplats än vad e-tillfredsställelse hade. 

 

Upplevd risk och förtroende var återkommande punkter under intervjuerna men respondenterna 

ansåg att olika delar minskade den upplevda risken och förtroendet olika mycket. Simonson 

och Rosen (2014) beskriver vikten av rekommendationer för att få konsumenter att besöka 

hemsidor. I studien framkom det att respondenter fick högre förtroende för sidor som vänner 

tipsat om. Enstaka respondenter hade andra metoder för att minska den upplevda risken och 

införskaffa ett högre förtroende, som att test-beställa billigare produkter eller köpa produkter 

som inte var lika passformskänsliga. E-handelsplatsens position på Google, det vill säga en 

faktor av e-handelskvaliteten, visade sig enligt samtliga respondenter också ha en stark 
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påverkan på förtroendet men framförallt visade det sig att de intervjuade helst använde sidor de 

hade tidigare positiva upplevelser ifrån.  

 

Så fort respondenterna ansåg att den upplevda risken att få hem något som inte uppfyllde deras 

förväntningar var minimal, visade samtliga en stor trygghet till att handla på internet. Detta går 

delvis emot Zeithaml, Parasuraman och Malhotra  (2002) och Ribbink, van Riel, Liljander och 

Streukens (2004) diskussioner kring säkerhet på internet. Det stämmer dock med Santos (2003) 

diskussion kring att säkerhetsaspekten blir mindre tongivande om respondenterna hittade en 

eller flera saker som de gillar på en hemsida. Enligt studien hade respondenterna redan bildat 

sig en uppfattning om e-handelsplatsens säkerhet och pålitlighet innan de klickade sig vidare 

till betalfunktionen. När hemsidan kändes säker upplevde de inte oro över att betala med kort 

på internet eller att deras information skulle hamna hos en tredje part. Detta kan ha att göra med 

att respondenterna var trygga internetanvändare och har inte upplevt skimming, 

urkundsförfalskning eller stulna lösenord tidigare. En viktig faktor var att hög e-

tillfredsställelse behövdes för att respondenterna skulle känna e-förtroende för e-

handelsplatserna. 

 
5.1.2.  E-tillfredsställelse 
E-tillfredsställelse skapades när en webbutik uppfyllde eller överträffade respondenternas 

initiala förväntan (Chang et al., 2009; Kotler & Keller, 2016:153).	  I enlighet med Gommans, 

Krishnan och Scheffold (2001) visade studien att positiva känslor under internetshopping hade 

stor påverkan på e-tillfredsställelsen som påverkade attityden mot e-handeln. Ett stort utbud i 

kombination med smidighet var de främsta anledningarna som gjorde att konsumenterna valde 

e-handel. Detta visade sig tydligt då webbshoppar som samlade flera varumärken under det 

egna varumärket var de e-handelsplattformar som dominerade i intervjuerna. För 

respondenterna var det viktigt att hemsidan framställde produkterna på ett trovärdigt sätt samt 

att navigationen på sidan var enkel. Detta berodde på att de i slutändan ville få hem produkter 

i enlighet med deras förväntningar utan att behöva skicka tillbaka alla produkter för att de inte 

stämde överens med bilderna och informationen. Koufaris (2002) samt Lee och Lin (2010) 

belyste hur viktigt bra produktpresentationer och en hög kvalitet på onlineupplevelsen är. 

Constantinides (2004) ansåg att utformningen av hemsidan var det som konsumenter baserade 

sitt första helhetsintryck på. Det framgick tydligt att respondenterna i linje med teorin ansåg att 

bra e-handelskvalitet leder till en ökad positiv attityd mot företaget och även en ökad intention 

att köpa (Chang et al., 2009; Constantinides, 2004; Ribbink et al., 2004). Det var däremot svårt 
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att hitta ett direkt samband mellan tillfredsställelse och återkommande köp vilket även 

Anderson och Srinivasan (2003) belyser.  

 

5.2.   Vilka faktorer påverkar en skiftning i lojalitet?  
Respondenterna ansåg i enlighet med teorin (Flavián et al., 2006; Kim et al., 2009; Reichheld 

& Schefter, 2000; Ribbink et al., 2004) att förtroende var en viktig aspekt för att de skulle 

handla på internet. De webbshoppar som respondenterna handlade ifrån har kunnat överbygga 

de största hindren med att skapa e-förtroende men intervjuerna åskådliggjorde att företagen 

ständigt måste förbättra upplevelsen online för att skapa e-tillfredsställelse och ännu lojalare 

kunder. Studien visar att företagens försök att skapa e-lojalitet inte behöver placera 

konsumenterna i de fasta fack som presenteras i Dick och Basus (2004) lojalitetsmatris. Under 

intervjuerna visade många respondenter hur de förflyttat sig mellan och inom olika 

lojalitetstyper beroende på händelser som påverkat deras relativa attityd samt beteende när de 

handlat på nätet. Detta stärker Ribbink, van Riel, Liljander och Streukens (2004) argument om 

att vad som skapar e-tillfredsställelse och en högre relativ attityd är ytterst personligt. Studien 

har funnit vissa tydliga faktorer som kan påverka skiftningar i konsumenters lojalitet. Nedan 

diskuteras de största och mest avgörande faktorerna som respondenterna ansåg påverka 

skiftningar i lojalitet. 

 
5.2.1.  Faktorer som påverkar förändringar i attityd 
I linje med Ribbink, van Riel, Liljander och Streukens (2004) och Constantinides (2004) 

berättade respondenterna att en e-handels shoppingupplevelse, det vill säga e-

handelskvaliteten, var avgörande för att respondenterna skulle känna e-förtroende och e-

tillfredsställelse. Om e-handelkvaliteten var väl utförd och överträffade förväntningarna ansåg 

respondenterna att detta påverkade deras relativa attityd positivt. Intervjuobjekten fann sidor 

med bra bilder som mycket inspirerande och ansåg att det höjde deras attityd till hemsidan. 

Detta behövde dock inte innebära att de gjorde inköp från hemsidan, eller återkommande köp, 

vilket gör dem till en viss grad latent lojala. Det var dock tydligt att en bra e-handelskvalitet 

ökade chanserna för att respondenterna skulle återbesöka hemsidan. 

 

Respondenterna ansåg att deras attityd förändrades när det skedde något oväntat som inte 

stämde överens med deras förväntan. Ett exempel var när respondent 2 fick ett personligt skrivet 

tackbrev tillsammans med inköpet. Detta ansågs skapa en hög differentiering från andra 
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webbutiker vilket ökade den relativa attityden mot företaget. Respondenten hade redan en hög 

relativ attityd och gjorde en stor andel köp på hemsidan, men denna upplevelse skapade en 

högre grad av sann lojalitet då personen nästan uteslutande handlade från samma e-

handelsföretag efter händelsen. Om förväntningarna istället inte nåddes på grund av att 

hemsidans bilder inte stämde överens med hur plagget såg ut eller hur passformen presenterades 

ledde det till en lägre attityd och för respondent 3 innebar det att hemsidan inte besöktes igen, 

vilket skapade en skiftning till ingen lojalitet mot den e-handelsbutiken. 

 

Under intervjuerna framkom flera exempel på hur små misstag i tjänsten enkelt hade lett till 

byte av hemsida eller abrupt avslutad shopping. Dock visade det sig att små problem som 

tillfälliga störningar och betalningsproblem, samt enstaka misstag i leveransen inte förändrade 

deras långsiktiga relativa attityd mot en webbshopp. Samtliga respondenter förstod att internet 

inte är helt problemfritt och därmed visade de en tolerans mot mindre problem. Detta går delvis 

emot tidigare studier presenterade av Santos (2003) och Gommans, Krishnan, & Scheffold 

(2001) som menar att kunder på internet med största sannolikhet inte accepterar några felsteg.  

 

Enligt Kotler och Keller (2016:172) ökade sannolikheten för en högre relativ attityd om ett 

problem löstes snabbt och effektivt. Respondenternas attityd påverkades i hög grad av 

webbshoppens agerande kring problemet. När kundsupporten hjälpte respondenterna på ett 

snabbt och effektivt sätt jämfört med konkurrerande hemsidor resulterade det i en skiftning mot 

en högre relativ attityd än vad de hade vid tidpunkten av köpet och resulterade i att de besökte 

hemsidan igen. En positiv attityd behövde dock inte betyda att det nödvändigtvis sker 

förändringar inom den beteendemässiga aspekten (Srinivasan, 2002) men det ledde till 

spridning av goda rekommendationer och mindre priskänslighet gentemot webbutiken. 

Däremot kunde e-förtroendet och e-tillfredsställelsen få en starkt motsatt effekt om 

kundsupporten skötte sig dåligt vilket i samtliga fall i intervjuerna sänkte den relativa attityden 

och påverkade skiftningar mot falsk eller ingen e-lojalitet. De kunde även sprida dåliga 

rekommendationer till följd av detta och i enighet med Santos (2003) och Gommans, Krishnan, 

& Scheffold (2001) hittade de istället andra hemsidor som kunde tillfredsställa deras behov på 

bästa möjliga sätt.  
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5.2.2.  Faktorer som påverkar förändringar i beteende  
Användarvänligheten på hemsidan var en faktor som ökade antalet återkommande köp då 

respondenterna ansåg att de lättare hittade plaggen de var ute efter. Constantinides (2004) och 

Ribbink, van Riel, Liljander och Streukens (2004) förankrade detta till e-handelskvaliteten, 

något som ansågs var viktigt för att hålla konsumenterna intresserade och förgylla deras behov.  

 

Att skapa skräddarsydda erbjudanden till specifika kunder kan enligt Kassim och Abdullah 

(2010) vara ett sätt att förstå deras behov och därmed locka dem till fler köp. Denna aspekt fick 

delade åsikter hos respondenterna. Precis som Ribbink, van Riel, Liljander och Streukens 

(2004) antydde ansåg vissa respondenter att det var ett bra sätt för att slippa leta så mycket efter 

saker som man kan tänkas behövas. Detta främjade dock främst spontanköp enligt 

respondenterna och inte återkommande köp då förslagen inte var så bra att någon respondent 

såg det som en stor fördel. Andra ansåg att riktade erbjudanden kunde bli för påträngande vilket 

sänkte deras relativa attityd. Speciellt starka reaktioner riktades mot mailutskick som Dick och 

Basu (1994) anser är en typ av aggressiv marknadsföringsteknik med målet att skapa fler 

återkommande köp genom främst rabatterbjudanden. De intervjuade var eniga i att mailutskick 

inte ska skickas ut så frekvent då det snarare blir irriterande. Dock var skiftningarna minimala 

då de respondenter som ansåg att riktade erbjudandena var påträngande fortfarande gillade e-

handelsplatsen och fortsatte göra inköp.  

 

Respondenter som ansåg att priset var en av de viktigaste aspekterna hade en låg relativ attityd 

mot hemsidan. De visade tendenser till falsk eller ingen lojalitet då de bytte frekvent mellan 

hemsidor och uppfattade erbjudanden som en avgörande faktor för köp. Trots att dessa kunder 

är falskt lojala är de fortfarande värdefulla för företaget eftersom att de gör återkommande köp, 

även om respondenterna ansåg att de hade en låg relativ attityd. Men det innebär även att dessa 

kunder lätt kunde byta till en annan hemsida som erbjuder bättre priser. Det visades ett tydligt 

samband mellan hur priskänsliga kunderna var och vad för typ av information som de 

uppskattade eller störde sig på. Respondenterna som ansåg att de var mindre priskänsliga 

påverkades inte alls lika mycket av situationserbjudanden, men de värdesatte navigeringen och 

designaspekter högre än de som var priskänsliga. Hemsidor som på ett smidigt sätt kunde varva 

produkter med inspirationsbilder och artiklar uppskattades av dessa respondenter. 

Respondenter som var latent lojala och hade en hög positiv attityd till en webbutik hade i denna 

studie främst inte råd att göra flera återkommande köp. De påverkades och uppskattade 

erbjudanden från dessa hemsidor vilket brukade resultera i att de gjorde flera köp när det var 



 29 

reor. Eftersom att de hade en stramare ekonomi innebar det att det inte skedde någon långsiktig 

förändring i deras lojalitet då antalet återkommande köp främst berodde på situationsfaktorer. 

 

Priskänsliga kunder var de som visade starkast indikering på att de var falskt lojala då de bytte 

frekvent mellan hemsidor för att finna reor och låga priser. Dessa respondenter ansåg att de 

kunde få en högre relativ attityd om hemsidor kunde kombinera lägre priser med en bra e-

handelskvalitet. Respondenterna visade även att en förflyttning inte endast behövde innebära 

en skiftning i attitydmässig lojalitet eller beteendemässig lojalitet. Båda variablerna kunde 

påverkas genom starka händelser som över eller underträffade konsumentens förväntan på 

tjänsten. Respondenterna visade även att en förflyttning inte endast behövde innebära en 

skiftning i attitydmässig lojalitet eller beteendemässig lojalitet. Båda variablerna kunde 

påverkas genom starka händelser som över eller underträffade konsumentens förväntan på 

tjänsten.  

 
5.2.3.  Faktorer som påverkar förändringar mellan latent lojalitet och falsk lojalitet  

För en förflyttning direkt mellan latent lojalitet och falsk lojalitet behövdes en förändring i både 

attityd och beteende samtidigt. Under intervjun med Respondent 3 fick författarna höra om ett 

förändrat konsumtionsbeteende efter att personen blivit student. I och med den stramare 

ekonomin hade respondenten börjat köpa mindre kläder på nätet än tidigare. Dock har vanan 

på internet och de upprepade köpen på internet gjort att personen funnit en hemsida som 

uppskattas. Respondent 3 är den enda av våra respondenter som gjort en klar skiftning från 

falskt lojal till latent lojal gentemot en hemsida och resultatet bör därför tolkas med försiktighet.  

 

5.2.4.  Faktorer som påverkar förändringar mellan ingen lojalitet och sann lojalitet 

För en förflyttning mellan ingen lojalitet och sann lojalitet krävs en stor förändring i både attityd 

och beteende samtidigt. I undersökningen så uppkom flera historier om hur kundsupporten 

skapade en stark skiftning i respondenternas attityd när de stött på något problem. Det innebar 

att upplevelsen översteg respondenternas initiala förväntan. Dessa höjningar i attityden viades 

sig dock inte alltid leda till återkommande köp i enlighet med Anderson och Srinivasan (2003). 

Dock framkom det att respondenter som hade en hög positiv relativ attityd gjorde fler 

återkommande köp än de som hade en lägre relativ attityd. Respondenterna visade även att 

främst användarvänligheten och utbudet var faktorer som påverkade en beteendeförändring mot 

fler återkommande köp hos respondenterna. Det kan därmed påstås att för att en förflyttning 

ska ske från ingen lojalitet till sann lojalitet så krävs det att kunder blir tillfredsställda över deras 
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förväntan vid inköp, att användarvänligheten och att utbudet stämmer väl överens med 

kundernas individuella preferenser.  

6.   Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att införskaffa en djupare förståelse kring vad konsumenter som 

handlar kläder och skor på internet anser är viktigt inom en lojal relation samt att skapa en 

djupare förståelse kring vilka bakomliggande faktorer som påverkar en skiftning i 

konsumenters e-lojalitet. Genom att analysera hur olika bakomliggande faktorer påverkar 

lojaliteten ville författarna studera lojalitetens komplexitet, diskutera hur företag kan skapa mer 

trogna kunder samt skapa en grund för vidare forskning.  

 

Studiens frågeställningar analyserades mot teorier och insamlad data. Den utvalda modellen 

beskrev de olika lojalitetsgraderna baserat på respondenternas relativa attityd och 

återkommande köp som tillsammans utgjorde deras e-lojalitet. E-förtroende, e-tillfredsställelse 

och e-handelskvalitet användes för att studera de bakomliggande faktorerna som påverkade 

skiftningar i lojalitetsgraderna. Respondenterna ansåg att e-tillfredsställelse och e-förtroende 

grundat av en hög e-handelskvalitet var de viktigaste faktorerna som skapade e-lojalitet. Det 

rådde dock inget konsensus kring vilka e-handelskvaliter som var viktigast för respondenterna. 

 

Studien visade att företagens försök att skapa e-lojalitet inte behövde placera konsumenterna i 

de fasta fack som presenteras i den utvalda modellen. Under intervjuerna visade många 

respondenter hur de förflyttat sig mellan och inom olika lojalitetstyper beroende på händelser 

som påverkat deras relativa attityd samt beteende när de handlat på nätet. För att det skulle ske 

en förändring i respondenternas attitydmässiga lojalitet behövde e-tillfredsställelsen överträffa 

deras initiala förväntan. Detta kunde främst ske genom kundtjänstens agerande gentemot ett 

uppstått problem. Beroende på hur bra kundsupporten löste ett uppstått problem så kunde detta 

skapa en stark skiftning i den relativa attityden. Skiftningar inom återkommande köp 

påverkades främst av situationsbaserade faktorer som reor. 

  

Resultaten grundas på en kvalitativ undersökning gjord på semi-strukturerade intervjuer 

och  speglar respondenternas egna åsikter kring e-lojalitet och vilka faktorer som påverkar 

skiftningar inom deras lojalitet. Studien kan därmed inte fungera som en generaliserande grund 

i ämnet men som en vägledare för framtida studier. 
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6.1.   Framtida studier 
Med denna studie som grund anser författarna att det krävs vidare forskning om hur  

bakomliggande faktorer påverkar en skiftning i konsumenters e-lojalitet. Studien hittade 

gemensamma nämnare kring vad som skapade skiftningar i e-lojalitet men ett större urval hade 

kunnat förstärka studiens syfte ytterligare. En vidare forskning kring hur värderingen av olika 

lojalitetsfaktorer skiljer sig mellan olika generationer samt hur företag skulle kunna skapa mer 

tillfredsställande webbshoppar vore intressant.  

 

Pris spelade en viss roll hos våra respondenter i valet kring att vara lojal mot en webbshopp 

eller inte. För ett lite lägre pris var respondenterna mindre känsliga för en lägre e-

handelskvalitet. Det kan därmed vara intressant att studera interaktionen mellan pris och e-

lojalitet ytterligare. Det bör finnas ett samband som visar att en mer priskänslig kund borde ha 

lägre krav på e-handelskvaliteten, vilket även bör betyda att den faktorn borde spela en mindre 

betydande roll för att skapa en lojal relation till den typen av kunder.  
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8.   Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 

•   Öppning:   
•   Kort presentation och 5 minuters allmän diskussion med uppmuntra till att 

fortsätta bygga på det man säger och att man får utveckla frågorna som ställs.   
  

•   Inledande frågor:  
•   Ålder  
•   Kön  
•   Yrke  
•   Vana på internet  
•   Hur ofta handlar du kläder?  
•   Hur ofta handlar du kläder online?  
•   Hur mycket tid spenderar du att surfa runt och leta kläder?  
•   Hur mycket tid spenderar du på internet per dag skulle du gissa?  
•   Är det några speciella tillfällen då du använder e-handel istället för att handla i 

fysisk butik?  
•   Vilka fördelar upplever med att handla kläder på internet?  

  
•   Berätta hur du gör när du handlar kläder på nätet.  

•   Hur hittar du e-handelssidor?  
•   Letar du fysiskt först eller online direkt?  
•   Påverkar dina vänner och familj dig i ditt val av e-handel?  
•   Planerar du dina inköp?  
•   Brukar du spontanhandla?  
•   Gör du research på sociala medier eller på forum eller liknande?  
•   Vad behöver du få för information innan du gör ett köp?  
•   Vilken typ av information är relevant och viktigt för dig när du köper kläder 

online?  
•   Köper du ofta på reor eller liknande erbjudanden?  
•   Känner du att det är säkert att handla på internet?  
•   Hur trygg känner du dig med kortköp via internet?  
•   Har du använt dig av kundservice någon gång?  
•   Upplever du att dem har påverkat ditt köpbeslut? På vilket sätt?  

  
•   Förklara vad du tycker är viktigt på en e-handel:  

•   Formgivningen?  
•   Information?  
•   Påverkar betallösningar dig vid val av hemsida?   
•   Har du haft en upplevelse över förväntan online?  
•   Vad får dig att lita på en hemsida?  
•   Vad skapar förtroende för dig på en hemsida?  
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•   Vad är förtroende för dig?  
•   Kan du handla kläder på en e-handelsplats som du aldrig besökt tidigare?  
•   Känner du till olika säkerhetsfunktioner när du handlar på internet?  
•   Känner du dig mer trygg om du vet att en hemsida har säkerhetsfunktioner?  
•   Om en hemsida ger intryck att vara säker, är sannolikheten större att du 

kommer tillbaka för att handla mer?  
  

•   Återkommer du ofta till samma e-handel?  
•   Vilken e-handel handlar du mest ifrån?  
•   Vilken är din favorit e-handel? Varför?  
•   Vad får dig att stanna kvar på en hemsida?  
•   Förklara varför du tror att du återkommer till samma e-handel  
•   Har du rekommenderat e-handelsbolag till andra och i så fall varför eller varför 

inte?  
•   Vad är det som får dig att stanna kvar vid just denna e-handel?  
•   Väntar du till varan finns inne?  

  
•   Vad är lojalitet för dig?  

•   Vad tänkte du på när du hör ordet lojalitet?  
•   Anser du att du är lojal mot någon av dina webbshoppar?   
•   Är du mer lojal när du köper vissa produkter eller när du handlar i vissa 

butiker?  
•   Är lojalitet olika för dig beroende på produktkategori?   
•   När du handlar från en webbshopp vad är det som får dig att känna dig lojal?  
•   Vad menar du när du säger att du är lojal?  

  
•   Finns det några nackdelar med att handla kläder på internet?  

•   Har du haft en dålig upplevelse med att handla på internet?  
•   Vad gör att du skulle byta hemsidan?  
•   Vad tycker du är lätt/jobbigt med att byta till ny hemsida?  
•   Hur lätt/jobbigt tycker du att det är att byta hemsida? Varför?  

  
•   Matrisen  

•   Känner du att du någonsin har haft en relation med en webbutik  
•   Vad är en relation för dig?  
•   Vad på en hemsida gör dig mer lojal?  
•   Vad på en hemsida göt dig mindre lojal?  
•   Vad på en hemsida gör att du kommer tillbaka oftare/mindre ofta?  
•   Vad på en hemsida gör att du skulle gilla den mer?  

  
•   Avslutning  

•   Anser du att e-handelssidor för kläder skiljer sig från annan e-handel?  
•   Finns det någonting du skulle vilja tillägga?   
•   Har du några frågor om det vi tagit upp under intervjun?  

 


