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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla inblandade parter som gjort denna studie möjlig. Först och 

främst vill vi tacka alla deltagande respondenter i vår enkätundersökning. Utan alla era bidrag 

hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka alla deltagande 

respondenter i vår pilotstudie, som skapade möjligheter att finslipa vår enkät in i minsta detalj. 

Sist, men inte minst, vill vi tacka Cecilia Pahlberg, James Sallis och Virpi Havila som handlett 

oss genom arbetets gång. 
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Sammandrag 

Den pågående digitaliseringen skapar förutsättningar för ett ändrat konsumtionsbeteende bland 

dagens konsumenter. Modebranschen är en bransch som tvingats anpassa sig till följd av 

förändringen och har därmed lämnat traditioner med fysiska butiker samtidigt som en ny typ 

av hemsidor som säljer kläder, andra varumärkeshemsidor, har tagit stora marknadsandelar. 

Till följd av den ökade konkurrensen är varumärkeslojala kunder som gör återkommande köp 

viktigare än någonsin, eftersom de skapar en finansiell trygghet för företagen. Kim, Morris & 

Swait (2008) förklarar att varumärkeslojalitet kan vara äkta eller vanebaserad, vilket innebär 

att varumärkeslojala konsumenter kan vara mer eller mindre benägna att ändra åsikt i framtiden 

kring vilken som är deras föredragna hemsida att handla från. Denna studie består av en 

kvantitativ undersökning i form av en digital enkät och syftar till att undersöka 

konsumtionsbeteende på internet mot egna- och andra varumärkeshemsidor. Genom att sedan 

undersöka styrkan i konsumenters attityd gentemot egna- och andra varumärkeshemsidor kan 

det då fastställas enligt Kim, Morris & Swaits (2008) teori om varumärkeslojaliteten är äkta 

eller vanebaserad. För att undersöka styrkan i konsumenters attityd formuleras fem hypoteser 

som prövas med ett T-test. För tre av hypoteserna säkerställs det statistiskt att det finns en 

starkare attityd hos konsumenterna gentemot EV-hemsidor än mot AV-hemsidor. För de två 

resterande hypoteserna kan dock ingen skillnad säkerställas statistiskt mellan grupperna. 

Studien kan därmed ses som en indikation på att konsumenternas attityd är starkare mot EV-

hemsidor.  

 

Nyckelord: Egna varumärkeshemsidor, Andra varumärkeshemsidor, varumärkeslojalitet, äkta 

varumärkeslojalitet, vanebaserad varumärkeslojalitet 
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1. Inledning 
Samhället har under det senaste decenniet präglats av en snabb teknologisk utveckling. Det har 

lett till ett paradigmskifte som fått konsekvenser för hur konsumenter går tillväga för att 

genomföra köp. Enligt HUI Research (2017) har den svenska e-handeln ökat i omsättning med 

680% från 2004 till 2017. Den bransch som var tidigast in i digitaliseringen och som således 

hunnit mogna längst är modebranschen. Idag står modebranschen för ca 18% av den totala e-

handeln i Sverige och 2017 var ett år då modehandeln på nätet blomstrade och såg den starkaste 

tillväxten på flera år. En stor anledning till den senaste tillväxten är att de e-handelssatsningar 

som de etablerade kedjorna inom den fysiska handeln tidigare gjort börjar ge effekter då 

konsumenternas köpbeteende anpassats mot digitala kanaler. 

 

Allt eftersom modebranschen digitaliserats har nya aktörer tagit vara på möjligheter som 

öppnats upp och andra varumärkeshemsidor (AV-hemsidor) som säljer flera varumärken på 

samma hemsida, exempelvis Boozt.com, Zalando.com och Nelly.com, har tagit 

marknadsandelar (Dagens Industri, 2018). År 2016 stod bara de två sistnämnda aktörerna för 

drygt 27% av modehandeln på nätet och står också inför en kraftig försäljningstillväxt (se 

bilaga 1). Däremot har traditionella aktörer varit långsamma med att hoppa på 

digitaliseringståget. Dessa är ofta egna varumärkeshemsidor (EV-hemsidor) som exempelvis 

HM, Zara eller Kapp-ahl, som endast säljer sina egna varumärken på hemsidan. 

 

För att belysa framväxten och framgången av AV-hemsidor på nätet är ett bra exempel bolaget 

Amazon som idag är den största klädförsäljaren i USA och även på de marknader i Europa där 

de idag är aktiva (Accenture, 2017). På den amerikanska marknaden stod Amazon år 2017 för 

4% av den totala retailförsäljningen och hela 44% av den totala e-handeln i landet (Business 

Insider, 2018). Med planer på lansering på den svenska marknaden under 2018 är diskussioner 

om AV-hemsidor aktuellare än någonsin då det världsledande retailbolaget förväntas 

konkurrera ut många idag ledande e-handlare inom modebranschen till följd av skalfördelar 

som låga priser och snabb leverans (Breakit, 2018; Dagens Industri, 2018). 
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1.2 Problematisering 
Ett företags relation till dess konsumenter har alltid spelat en central roll för att få ett företag 

att lyckas. Företagens behov av att skapa goda relationer med konsumenter har gjort att 

marknadsföringen i allt större utsträckning har fokuserats på att bygga och värna om 

kundrelationer. På längre sikt leder ett ömsesidigt förhållande mellan konsument och företag 

till ett högre värdeskapande än om företaget bedriver aggressiv försäljning för att övertyga 

konsumenten om produktens överlägsenhet. Dagens marknadsföringsfokus på 

konsumentrelationer i försäljningsprocessen har aktualiserat begrepp som lojalitet och 

förtroende som idag ses som högst centrala i värdeskapandet (Ossiansson, 2006). 

 

Med detta som utgångspunkt är just lojalitet ett bra mått för att utvärdera ett företags 

kundrelationer. För ett företag är det svårt att göra vinst enbart på engångskunder, 

återkommande konsumenter är mer attraktiva sett till att de gör större köp och har en större 

tendens att tala positivt om varumärket och därmed dra in fler nya konsumenter till 

varumärket (Bain, 2000). Kundlojalitet operationaliseras ofta som intentionen att göra 

återkommande köp av samma varumärke. Enligt Morgan & Hunt (1994) är intentionen för 

återkommande köp den viktigaste variabeln inom forskningsområdet för 

relationsmarknadsföring. 

 

Under de senaste åren har flertalet studier undersökt kopplingen mellan attitydskapande och 

kundlojalitet som alla har visat på ett starkt samband mellan positiva attityder till ett varumärke 

och återkommande köp (Bansal et al., 2004; Fullerton, 2003; Garbarino & Johnson, 1999; 

Gruen et al., 2000; Morgan & Hunt, 1994). Kim, Morris & Swait (2008) beskriver i en modell 

hur varumärkeslojalitet kan vara äkta eller vanebaserad. Modellen förklarar hur äkta 

varumärkeslojalitet förklaras av kognitiva fenomen som preferenser och attityder till ett 

varumärke, medan den vanebaserade saknar dessa attribut och snarare byggs upp av ett 

vanebaserat konsumtionsbeteende. I längden menar författarna att en vanebaserad 

varumärkeslojalitet som byggts upp av ett repetitivt beteende är en ömtålig lojalitet som gör 

att konsumenten kan byta varumärke vid mindre förändringar på marknaden. En 

varumärkeslojalitet föregås av varumärkesengagemang vilket i sin tur beror på styrkan i 

attityden hos konsumenten. Attitydens styrka är enligt Kim, Morris & Swait (2008) variabeln 

som skiljer äkta- från vanebaserad varumärkeslojalitet, då svag attityd mot ett varumärke gör 

konsumentens lojalitet lättföränderlig. 
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Detta innebär att konsumenter har lättare att byta ut varumärken om den attitydmässiga 

kopplingen är låg. Inom retail kommer en konsument således fortsätta köpa ett varumärke då 

de kan identifiera sig med varumärket och deras bakgrund (Fullerton, 2003). Detta förklaras av 

Krishnan et al. (2004) som menar att konsumenter bygger och förstärker känslor om ett 

varumärke på tre sätt: exponering till marknadskommunikation, mottagande av word-of-mouth 

och direkt personlig erfarenhet. Vidare beskrivs hur direkt personlig erfarenhet har den 

starkaste påverkan på varumärkesassociationer (Burnkrant & Unnava, 1995), vilket således 

förklarar att en hög köpfrekvens skapar en hög grad personlig erfarenhet för varumärket, vilket 

i sin tur skapar starka associationer och attityder. 

 

De tre sätten att bygga känslor till ett varumärke som Krishnan et al. (2004) beskriver är något 

som historiskt sett använts av EV-hemsidor för att kommunicera sitt budskap och skapa 

attityder hos konsumenten. AV-hemsidor kommunicerar däremot, förutom sitt budskap, även 

de andra varumärkena på plattformen och deras budskap. Det kan då antas att AV-hemsidor 

inte lyckas förmedla sitt eget budskap lika tydligt, då produkterna på hemsidan har andra typer 

av budskap som de förmedlar. AV-hemsidor skulle därmed, enligt Sjödin & Törn (2006) kunna 

löpa större risk för att uppfattas som inkongruenta, vilket innebär att det finns en skillnad mellan 

den uppfattning som konsumenten tidigare hade av en AV-hemsida och hur den nya 

informationen från AV-hemsidan uppfattas. Inkongruent information kan ha negativa 

implikationer, exempelvis lägre trovärdighet gentemot ett varumärke. 

 

Eftersom AV-hemsidor inte har möjlighet att skapa attityder med hjälp av samma verktyg som 

EV-hemsidor kan det antas begränsa möjligheterna till att bygga äkta varumärkeslojalitet och 

återkommande kunder. Med grund i Kim, Morris & Swaits (2008) modell för äkta 

varumärkeslojalitet skulle detta således tyda på att varumärkeslojaliteten som skapas mellan 

kunder och AV-hemsidor i större grad är vanebaserad och att kunder till AV-hemsidor således 

är mer benägna att byta varumärke vid små förändringar på marknaden som exempelvis utbud 

eller pris. 

 

Långvarig varumärkeslojalitet är ett välstuderat område inom relationsmarknadsföring 

(Bansal et al., 2004; Fullerton, 2003; Gilliland & Bello, 2002; Gruen et al., 2000), detta har 

dock till stor del gjorts med utgångspunkt i EV-hemsidor, utan hänsyn till de förändrade 

förutsättningarna som skett till följd av digitaliseringen. Varumärkeslojalitet bland 
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snabbväxande AV-hemsidor är däremot ett relativt outforskat ämne trots dess ökande 

betydelse i branschen. Med den potentiellt tilltagande konkurrensen i modebranschen finns 

det således en relevans att undersöka hur pass benägna företagens kunder är att byta ut AV-

hemsidan de handlar från. Detta görs genom att pröva tidigare forskning kring 

varumärkeslojalitet och dess äkthet med de nya förutsättningarna i modebranschen. Genom 

att jämföra varumärkeslojalitet mellan EV- och AV-hemsidor kan eventuella skillnader i 

lojalitetens äkthetsgrad utläsas. Fördjupad kunskap om kundernas lojalitet kan således ha 

stor betydelse för hemsidornas strategier vid en ökande konkurrens i modebranschen. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att med hjälp av en kvantitativ enkätstudie och 

hypotesprövning undersöka varumärkeslojaliteten gentemot egna- och andra 

varumärkeshemsidor i modebranschen. Därefter ämnar studien undersöka den eventuella 

varumärkeslojalitetens äkthetsgrad gentemot respektive typ av hemsida. 

 

Med grund i syftet formuleras följande frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig varumärkeslojaliteten mellan EV- och AV-hemsidor inom 

modebranschen? 

2. Hur skiljer sig varumärkeslojalitetens äkthetsgrad mellan EV- och AV-hemsidor samt 

vad innebär det för varumärkena? 

 

1.4 Begreppsförklaring 
Nedan redogörs för begrepp som är centrala för undersökningen. 

 

1.4.1 Egna varumärkeshemsidor (EV-hemsidor) 
Egna varumärkeshemsidor kommer fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas som EV-

hemsidor. Dessa hemsidor karaktäriseras av att sälja sina egna varumärken direkt till 

konsument via sin egen hemsida. EV-företagen tillverkar sina egna produkter som de sedan tar 

till försäljning på sin egen hemsida. På dessa hemsidor existerar inga andra varumärken än de 

egna, vilket gör att dessa hemsidor kontrollerar det budskap som hemsidans design och 

produkterna på den förmedlar, utan påverkan från andra varumärkens produkter. EV-hemsidor 

har därav ofta ett mindre sortiment sett till antalet produkter på hemsidan (se bilaga 4). När 
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varumärkeslojalitet mot EV-hemsidor diskuteras i uppsatsen är det gentemot hemsidan som 

varumärke, exempelvis varumärket HM.se eller Nike.com. 

 

1.4.2 Andra varumärkeshemsidor (AV-hemsidor) 
Andra varumärkeshemsidor kommer fortsättningsvis i uppsatsen att benämnas som AV-

hemsidor. Dessa hemsidor är ofta marknadsplatser och karaktäriseras av att samla flera av 

andras varumärken på samma hemsida. Detta innebär att AV-hemsidor köper in andra 

varumärkens produkter istället för att tillverka dem själva, för att sedan sälja dessa produkter 

på sin hemsida till konsumenter. AV-hemsidor har därmed generellt ett relativt stort sortiment, 

sett till antalet produkter på hemsidan (se bilaga 4). När varumärkeslojalitet diskuteras mot 

AV-hemsidor i uppsatsen är det gentemot hemsidan som varumärke, exempelvis varumärket 

Zalando.com eller Boozt.com. 
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2. Teori 
I detta avsnitt presenteras teori som är relevant för att analysera varumärkeslojalitet, hur den 

byggs upp samt dess äkthet. I avsnitt 2.1 presenteras teori om varumärkeslojalitet och sedan 

modellen om äkta- och vanebaserad varumärkeslojalitet framtagen av Kim, Morris & Swait 

(2008). I avsnitt 2.2 presenteras teori om attitydens styrka och dess underbyggande variabler. 

Slutligen presenteras analysmodellen i avsnitt 2.3. 

 

2.1 Äkta och vanebaserad varumärkeslojalitet 
Jacoby & Chestnut (1978) definierar varumärkeslojalitet som ett icke-slumpmässigt beslut som 

över tid leder till att en individ fortsätter välja en eller flera varumärken utifrån många olika 

tillgängliga alternativ. De menar att varumärkeslojalitet grundar sig i en psykologisk funktion 

som berör de grundläggande beslutsfattande- och utvärderingsförmågorna. Att konsumenter 

har en hög grad av lojalitet mot ett varumärke är lönsamt för berörda företag eftersom det kan 

leda till högre marginaler och högre effektivitet av marknadskommunikation. Varumärken med 

lojala konsumenter har också en ökad möjlighet för licensiering och varumärkesutvidgning 

med nya produkter som de lojala konsumenterna då antas köpa (Keller, 1998). Att 

varumärkeslojalitet har ett monetärt värde för företagen har även bevisats av Bain & Co (2000) 

som redovisat att en ökning av varumärkeslojaliteten med 5% ökade ett företags lönsamhet 

med mellan 40 till 95%. 

 

För att uppnå dessa fördelar kan företag arbeta aktivt med utgångspunkt i hur 

varumärkeslojalitet uppstår. De fundamentala delarna i hur konsumenter bygger och förstärker 

minnen av varumärken är exponering till marknadskommunikation, mottagande av word-of-

mouth och direkt personlig erfarenhet (Krishnan et al., 2004). Även Keller (1993) understryker 

att konsumenters tidigare erfarenheter relaterade till ett varumärke kan ha en stor påverkan på 

uppfattningen av varumärket. 

 

Det är viktigt att man delar upp varumärkeslojalitet i de två beståndsdelarna beteende och 

attityd, vilka sedan går att bryta ned (Jacoby & Chestnut 1978, p. 80). Romaniuk & Thiel 

(2010) delar upp delen beteende i två variabler: Köpfrekvens och Andelen av kategoriköp. 

Köpfrekvens beskriver en konsuments grad av återköpsbeteende av ett specifikt varumärke 

relativt andra konsumenter och mäts på hur många gånger en konsument genomför ett köp 

inom en specifik tidsram. Andelen av kategoriköp kallas ibland för “andel av plånboken” och 
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mäts endast bland de som konsumerar ett specifikt varumärke. Av de som köper varumärket 

kan det sedan identifieras hur pass lojal konsumenten är beroende på hur stor del av 

konsumentens utgifter inom en viss kategori som går till ett visst varumärke (Sharp, Wright 

& Goodhardt, 2002). Alltså gör konsumenter en relativ viktning av köp i en kategori till ett 

specifikt varumärke gentemot dess konkurrenter. Vissa konsumenter kommer nästan 

uteslutande köpa endast ett specifikt varumärke, medan det specifika varumärket bara spelar 

en liten roll i en annan konsuments totala inköp i kategorin (Ehrenberg, 2000). 

 

Romaniuk & Thiel (2010) förklarar hur de båda variablerna attityd och beteende är önskvärda 

konsumentbeteenden från ett företagsperspektiv eftersom de innebär ökad försäljning för det 

berörda varumärket. Däremot belyser Tam, Wood & Ji Song (2009) den viktiga skillnaden 

mellan konsumenter som är varumärkeslojala antingen på grund av beteende eller attityd. En 

konsument kan anses lojal på grund av en hög andel kategoriköp och en hög köpfrekvens, som 

nämnt ovan. Skillnaden mellan varumärkeslojalitet som grundar sig i beteende och attityd är 

att attitydslojala konsumenter är psykiskt motiverade av attityder på en varumärkesnivå, medan 

beteendestyrda konsumenter motiveras av tryggheten och enkelheten som skapas av ett invant 

beteende. Det krävs ingen positiv attityd för att skapa ett återkommande köpbeteende, utan ett 

invant konsumtionsmönster kan exempelvis bero på riskaversion eller att konsumenten har nöjt 

sig med det enda den testat. I motsats till den mer komplexa förklaringen kring skapandet av 

attitydslojalitet, är de enda bakomliggande faktorerna till vaneskapande konsumtion 

beteenderepetition och ett stabilt sammanhang (Duhigg, 2012). Däremot är det först när 

beteendet är invant och endast sker per automatik av bekvämlighetsskäl som 

konsumtionsbeteendet kan klassificeras som en vana. Det är därmed av stor vikt för 

marknadsförare att förstå vad som får en konsument att göra om sitt föregående val av produkt 

innan en vana är formad (Liu-Thompkins & Tam, 2013). 

 

Attitydslojalitet skapas från att en individ gör positiva utvärderingar av ett varumärke och 

riktar sig således mot den psykiska komponenten av en konsuments engagemang till ett 

varumärke. De starkast bidragande faktorerna till en stark attitydslojalitet har visat sig vara 

graden av nöjdhet (Oliver, 1999) samt upplevt värde av den konsumerade produkten 

(Johnson, Herrmann & Huber, 2006). Dessa faktorer leder till en tilltro om att en produkt 

eller tjänst är bättre än konkurrenternas. Förtroendet kombineras med att konsumenten har 

lättare tillgång till positiva tankar om varumärket i allmänhet, och en stark attitydslojalitet 

till ett varumärke innebär således initialt en stark köpintention (Oliver, 1999). 
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Ett återkommande köpbeteende kan alltså grundas i ett föregående beteende och därmed 

vara vanestyrt, eller grunda sig i en attityd mot ett varumärke och därmed vara attitydslojalt. 

Enligt Romaniuk & Thiel (2010) är dessa inte helt oberoende av varandra. En hög 

köpfrekvens eller en hög andel kategoriköp skapar en hög grad personlig erfarenhet av 

varumärket, vilket i sin tur skapar starka associationer till det konsumerade varumärket. 

Således hänger de två delarna ihop. Detta understryks av Burnkrant & Unnava (1995) som 

menar att personlig erfarenhet av ett varumärke har den starkaste påverkan på 

varumärkesassociationer. 

 

Det finns dock vissa likheter mellan ett vanestyrt och attitydslojalt konsumtionsbeteende. Att 

frekvent göra återkommande köp av ett specifikt varumärke har visat sig vara ett gemensamt 

beteende för både attitydslojala och vanestyrda konsumenter, detta trots ansträngningar från 

konkurrenter att få konsumenterna att byta vilket varumärke de konsumerar (Desai & Raju, 

2007). I likhet med detta beskriver Chaudhuri & Holbrook (2001) att båda företeelserna driver 

en individ till ihållande köpintention av ett specifikt varumärke hos en konsument, trots 

negativa faktorer såsom ökat pris. I slutändan resulterar båda typerna av varumärkeslojalitet i 

en reducerad eller ingen informationsinhämtning alls inför köpbeslutet eftersom det görs på 

rutin (Kim, Morris & Swait, 2008). 

 

I den moderna forskningen kring varumärken har hängivenhet mot ett varumärke ansetts som 

ett nödvändigt och användbart rekvisit för varumärkeslojalitet och begreppet har även använts 

som ett mått på just varumärkeslojalitet. Inom psykologin har hängivenhet till ett varumärke 

definierats som “ett löfte eller åtagande av en individ till ett visst beteende” (Keisler, 1971). 

Kim, Morris & Swait (2008) beskriver hur det kan finnas en risk i att bara undersöka 

hängivenhet och inte de bakomliggande attityderna på djupet. De menar att det kan leda till att 

man mäter vanebaserade attityder, ostabila attityder som inte spelar någon roll på det faktiska 

beslutsfattandet, eller ett vanebaserat beteende som lätt kan förändras och således inte heller 

ger pålitlig grund för forskning. Därmed kritiserar författarna den annars vedertagna teorin om 

hur varumärkeslojalitet skapas uteslutande kring hur pass trogen en kund är till ett varumärke i 

form av återkommande köp. De menar att den sortens lojalitet kan anses vara äkta eller 

vanebaserad beroende på om det finns en bakomliggande kognitiv attityd baserad på positiva 

övertygelser. 
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Med grund i kritiken har författarna utvecklat en modell för att särskilja vanestyrda från 

attitydslojala konsumenter. I modellen av Kim, Morris & Swait (2008) betraktas det klassiska 

måttet på varumärkeslojalitet, hängivenhet mot ett varumärke, snarare som en konstruktion 

som föregår ett varumärkeslojalt beteende och som beror på ett antal variabler. Modellen 

förklarar vad de kallar för äkta varumärkeslojalitet och är baserad på de fem faktorerna 

varumärkestrovärdighet, kognitiv övertygelse, affektiv övertygelse, attitydens styrka och 

varumärkesengagemang. Den enda av de fem faktorerna i modellen som har en direkt påverkan 

på nivån av hängivenhet är attitydens styrka. Detta innebär att nivån av hängivenhet är 

avgörande för nivån av varumärkeslojalitet, men att attitydens styrka och dess bakomliggande 

variablerna bör studeras för att kunna värdera huruvida varumärkeslojaliteten kan klassas som 

äkta- eller vanebaserad. 

 

Styrkan i en attityd definieras utifrån hur stort motståndet hos individen är mot en 

attitydförändring. Ett högt motstånd till en attitydförändring hos individen innebär att 

sannolikheten för en förändring i beteende är liten. Eftersom konsumenten har en liten 

sannolikhet att förändra sitt beteende kommer hen att vara mer lojal och varumärkeslojaliteten 

klassas då som äkta. Ett lågt motstånd mot en attitydförändring gör att sannolikheten för ett 

förändrat beteende i framtiden är stort och en sådan varumärkeslojalitet klassas då som 

vanebaserad. (Kim, Morris & Swait, 2008) 

 

2.2 Attitydens styrka 
För att mäta styrkan i individens attityd gentemot ett varumärke använder sig Kim, Morris & 

Swait (2008) av fem variabler som underbygger attityder och dess styrka. En av dessa är 

Attitydens extremism. Denna variabel avser hur långt ifrån neutral en individ är i sin utvärdering 

av ett givet objekt. Enligt teorin finns alltså ett neutralt läge i attityden, från vilket individen 

kan avvika åt det negativa eller positiva hållet. Ju mer extrem individens attityd är, desto mer 

fördelaktigt eller ofördelaktigt kommer individen att granska objektet jämfört med de andra 

alternativen, beroende på om avvikelsen är positiv eller negativ. En individ med väldigt låg 

extremism i sin attityd, alltså neutral attityd kommer å andra sidan att utvärdera objektet utan 

fördel eller nackdel för ett specifikt alternativ. Den andra variabeln, attitydens intensitet, avser 

hur starka känslomässiga kopplingar som finns till objektet. Beroende på styrkan i den 

känslomässiga anknytningen, ökar attitydens intensitet ju starkare känslorna är. Den tredje 

variabeln, attitydens övertygelse, avser hur säker individen är på att dennes attityd är den rätta, 
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det vill säga att dennes värdering av alternativen är korrekt. Den fjärde variabeln, attitydens 

betydelse, avser hur stor vikt det är för individen personligen att attityden har en känslomässig 

koppling. Detta kan exempelvis innebära att konsumtion av ett visst objekt associeras med en 

livsstil och därför har en extra betydelse för individen. Den femte variabeln, attityd-relevant 

kunskap, avser individens samlade övertygelser och åsikter från individens tidigare erfarenheter 

med varumärket. Individer kan ha en varierad mängd kunskap och uppfattningar om ett objekt. 

Mängden av den tidigare samlade kunskapen påverkar styrkan i attityd-relevant kunskap. 

 

2.3 Analysmodell 
Figur 1 - Analysmodell 

 

 

Analysmodellen förklaras av figur 1. Attitydens styrka bryts ned i dess fem variabler och 

undersöks gentemot EV- och AV-hemsidor. Beroende på den genomsnittliga styrkan i 

attityden kan EV- och AV-hemsidor sedan tilldelas en äkthetsgrad och då placeras på axeln 

närmare en äkta- eller vanebaserad varumärkeslojalitet beroende på hur stark den 

genomsnittliga attityden hos respondenterna var. 
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2.4 Hypoteser 
Den andra forskningsfrågan besvaras med ett hypotestest. Med bakgrund i teoriavsnittet blir 

vår utgångspunkt att konsumenterna bör ha en starkare attityd gentemot EV-hemsidor. För att 

undersöka attitydens styrka undersöks de underbyggande variablerna. Följande hypoteser för 

delfrågorna formuleras:  

Tabell 1 – Hypoteser  

H1 Konsumenter har en starkare extremism i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor  

H2 Konsumenter har en starkare intensitet i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor  

H3 Konsumenter har en starkare övertygelse i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor  

H4 Konsumenter har en starkare betydelse i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor 

H5 Konsumenter har en starkare attityd-relevant kunskap gentemot EV- än AV-hemsidor 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras undersökningens metod. För att besvara frågeställningarna om 

varumärkeslojalitet gentemot EV-hemsidor och AV-hemsidor har en enkätundersökning 

gjorts. I 3.1 presenteras enkätstudien, 3.2 urvalet, 3.3 pilotstudie, 3.4 operationalisering och 

utformning, och 3.5 enkätens trovärdighet. 

 

Eftersom vi ämnade att undersöka konsumentbeteende ansågs en enkätundersökning som 

ett fördelaktigt metodval då vi kunde nå ut till konsumenter direkt. Enkäten gav också 

möjligheter att nå ett stort antal respondenter, vilket vi tror hade varit svårt vid ett annat val 

av metod.  

 

3.1 Enkätundersökning 
En enkätundersökning är ett frågeformulär som kan användas för att få in statistik eller data 

för ett specifikt område där alla respondenter får samma frågor så att samma typ av data 

samlas in. Enkätundersökningen baseras på frågor som ställs i samma ordning till alla 

respondenter och frågeformulären fylls ofta i på egen hand av respondenterna, vilket 

innebär att respondenterna är helt fria i sina svar inom ramarna för enkäten och de 

svarsalternativ som finns (Bryman & Bell, 2013). Enkäten gjordes på internet för vi såg 

möjligheten att nå ett stort antal potentiella respondenter via våra sociala medier, med vårt 

kontaktnät på Facebook på 2103 personer. Ett stort antal respondenter skapar utrymme för 

analys och generaliseringar kring beteendet som studien ämnar undersöka (Saunders et al, 

2009). Totalt deltog 148 respondenter i undersökningen.  

 

Det är av stor vikt att internetbaserade enkätundersökningar utformas enligt undersökningens 

behov och inte anpassas efter vilka restriktioner och möjligheter som skapas av mjukvaran 

som används för att framställa enkäten (Bryman & Bell, 2013). Med hjälp av tjänsten Google 

Forms kunde ett enkätformulär skapas, som även tillät uppföljning i realtid av 

undersökningens utveckling och spridning. Google Forms upplevdes besvara de tekniska 

behov som fanns för att kunna utforma enkäten enligt planen och inga restriktioner har således 

upplevts vid enkätens utformning. Via Google Forms verktyg för delning skapades även flera 

valmöjligheter om hur enkäten kunde spridas. Delning gjordes möjlig via Gmails kontaktlista 

samt genom att länka till enkätens webbadress, vilket underlättade för spridning av enkäten i 

olika kanaler. Då vi sedan tidigare var medvetna om att det kan vara problematiskt att attrahera 
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många respondenter till en enkätundersökning skapade vi ett incitament för att svara på 

enkäten i form av att vi lottade ut två biobiljetter bland alla respondenter. Vi är dock medvetna 

om att detta kan skapa felaktiga incitament för att svara på enkäten, såsom att bara “klicka sig 

igenom” enkäten för att ha en chans att vinna. För att reducera risken för icke-ärliga svar skrev 

vi därför en förklaring om vilka vi författare är samt vilket syfte enkäten fyller (se bilaga 2). 

Vidare har enkäten utformats med sektioner i Google Forms som skapar intrycket av en 

begriplig och enkel enkät, eftersom en enkät inte får verka för omfattande i början (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

Vid design och utformning av enkätens visuella intryck är det viktigt att inte placera frågor och 

för mycket text tätt inpå varandra. Detta kan leda till att enkäten tar lång tid att besvara, vilket 

kan leda till partiellt bortfall (Bryman & Bell, 2013). Eftersom enkäten genomförs på internet 

och det inte går att övervaka respondenterna när enkäten besvaras ökar risken för att 

respondenter avstår att svara på vissa frågor, vilken kan öka bortfall ytterligare. För att minska 

bortfallet har enkätundersökningen utformats som enkel och kort. För att vidare förtydliga och 

förenkla för respondenten har olika typsnitt för olika texttyper använts. Detta innebär 

exempelvis att vägledande informativ text på ett enkelt vis kan skiljas från rubriker eller från 

frågorna i sig. Svarsalternativen presenteras även vertikalt för respondenten, detta underlättar 

för respondenten att överblicka formuläret.  

 

3.2 Urval 
Studien ämnar undersöka ett generellt beteende i populationen “personer som handlar kläder 

på nätet”. Urvalet skapades därmed utifrån författarnas kontaktnät på det sociala mediet 

Facebook. Urvalet anses vara representativt eftersom personer på Facebook använder sig av 

internet regelbundet och därmed potentiellt även handlar sina kläder där. Eftersom enkäten 

delas via våra Facebook-konton kan det tänkas finnas minst 2103 potentiella respondenter, då 

vårt kontaktnät uppgår till detta. Viktigt att ta hänsyn till är dock hur Facebooks algoritmer 

prioriterar innehåll i flödet till relevanta målgrupper, vilket innebär att alla kontakter möjligtvis 

inte nås av innehållet och på så vis kan påverka antalet potentiella respondenter. Att fastställa 

det exakta antalet personer som nåtts av enkäten utan insyn i Facebooks algoritmer är med 

därmed svårt. Eftersom de personer vi redan har kontakt med via Facebook är grunden för 

urvalet och är de som till stor del kommer besvara enkäten skapas ett s.k. icke-

sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurval innebär att inom populationen har alla varierad 
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sannolikhet att bli vald. Bryman & Bell (2013) beskriver tre olika urval inom gruppen icke-

sannolikhetsurval: bekvämlighet, kvoturval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval beskrivs 

som att urvalet består av de respondenter som finns bekvämt tillgängliga. Denscombe (2016) 

påpekar dock att bekvämlighetsurval underlättar för småskaliga forskningsprojekt då det är 

effektivt för undersökningens syfte. 

 

I denna studie motiveras ett bekvämlighetsurval av att vi prioriterat att få ett stort antal 

respondenter. Bryman & Bell (2013) menar dock att nackdelarna med ett bekvämlighetsurval 

däremot kan vara att resultatet de ger sällan är generaliserbart eftersom stickprovet är svårt att 

få representativt. I denna studie kan det framförallt innebära att urvalet får en snedfördelning 

vad gäller respondenternas åldersgrupper, då personer i åldern 20–30 år är överrepresenterade.  

Detta kontrolleras av att respondenterna får uppge sin ålder. Vidare förklarar Bethlehem (2010) 

hur alla enkätundersökningar som publiceras digitalt präglas av “self-selection from the 

internet population” vilket innebär att en respondent först måste vara medveten om enkätens 

existens för att delta. I detta fall sker det slumpmässigt genom att respondenten får upp enkäten 

i flödet på Facebook. Därefter krävs det att respondenten aktivt tar ett beslut att avbryta sin 

pågående aktivitet för att klicka sig in på enkäten för att besvara den. 

 

3.3 Pilotstudie 
För att säkerställa kvaliteten av enkätundersökningen och att frågorna uppfattades och togs 

emot på ett sätt som uppfyllde undersökningens syfte gjordes en pilotstudie. Den 

genomfördes med 25 personer och delades ut i pappersform till slumpmässigt utvalda 

individer på campus Ekonomikum vid Uppsala universitet. Eftersom enkäten inte går att 

justera då den kommit till respondenternas svarsprocess är en pilotstudie viktig då den öppnar 

möjligheter för att ställa frågor om enkätens utformning innan den slutgiltiga versionen utförs 

(Bryman & Bell, 2013). I pilotstudien användes direktöversättningar från Kim, Morris & 

Swait (2008) operationalisering för del 2 av enkäten (se tabell 2). Då pilotstudien 

genomfördes fysiskt kunde en löpande dialog föras med respondenterna om hur enkäten 

kunde förbättras. För att se till att respondenterna förstod frågorna och att enkäten därmed 

mätte det som den syftade till att mäta var pilotstudien central eftersom den slutgiltiga enkäten 

genomfördes digitalt och således saknade utrymme för direkt återkoppling från 

respondenterna.  
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Till följd av pilotstudien justerades utformningen av svarsalternativen på de frågor som har 

en poängskala. Svarsalternativen justerades från en skala 1–5 till 1–6 för att undvika ett 

neutralt svarsalternativ, och därmed tvinga respondenterna ta ställning i frågan. Vidare 

ändrades några av frågorna från den ursprungliga direktöversättningen av Kim, Morris & 

Swaits (2008) frågor till att vara mer lättbegripliga för respondenterna. Detta då 

testrespondenterna visade förvirring kring frågornas innebörd vid pilotstudien. Vid 

pilotstudien hade respondenterna svårast att begripa fråga 1 och 3 och dessa har därför 

korrigerats mest från de ursprungliga frågorna. 

 

Utifrån pilotstudien kunde vi säkerställa att respondenterna förstod frågorna som vi skickade 

ut i den slutgiltiga enkäten, något som stärkte enkätens förmåga att mäta det som den syftade 

till att mäta. Detta var en svaghet hos den ursprungliga enkäten som vi upptäckte under 

pilotstudien, och pilotstudien anses därför ha varit en viktig del i utformningen av enkäten. I 

och med att frågorna har omformulerats utifrån den ursprungliga operationalisering som den 

bygger på bör dock resultatet övervägas med detta i åtanke. 

 

3.4 Operationalisering och utformning 
Vi har valt att inleda enkäten med ett informativt stycke som förklarar vem som utför 

undersökningen, vad enkätens syfte är, instruktioner för hur den ska besvaras samt hur lång 

tid det krävs för att besvara den. Genom att ge respondenten denna information innan enkäten 

besvaras är tanken att ett förtroende gentemot enkäten skapas samt en förståelse om varför 

enkäten bör besvaras (Bryman & Bell, 2013).  

 

Förutom på frågan om antalet hemsidor som handlats från, har enkätundersökningens frågor 

utformats av stängd karaktär.  De stängda frågorna har redan ett förutbestämt antal 

svarsalternativ som tvingar respondenten att ta ställning. Ställningstagandet på varje enskild 

fråga underlättar då datan ska analyseras, då det på ett tydligare sätt går att dra paralleller 

mellan svar och teori när svaren har ett ställningstagande och inte är neutrala (Saunders et al., 

2009). Vidare ansågs detta som fördelaktigt då sex svarsalternativ erbjuds på frågor kring 

attityder vilket innebar att inget av dessa klassades som neutrala och att alla svarsalternativ 

därmed innebar att respondenterna tog ställning. Svarsalternativen har konstruerats på ett 

neutralt sätt som inte leder respondenten mot något av svaren. Om detta inte tas i beaktning 
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kan alternativen anses vara ledande, vilket skadar resultatets validitet. (Saunders et al., 2009) 

 

Den första delen av enkäten syftade till att undersöka respondenternas konsumtionsbeteende 

och lojalitet mot EV- respektive AV-hemsidor. Detta gjordes genom att undersöka hur ofta 

respondenten handlat kläder till sig själv på internet under de senaste 12 månaderna, samt hur 

många hemsidor som respondenterna handlat från under de senaste 12 månaderna. 

Operationaliseringen av begreppet varumärkeslojalitet har utgångspunkt i Morgan & Hunt 

(1994) som definierat begreppet som intentionen att göra återkommande köp av samma 

varumärke. Frågorna modifierades till att beröra tidigare konsumtion snarare än intentionen för 

framtida konsumtion för att göra det enklare för respondenten att svara, samt för att på ett tydligt 

sätt kunna dra en distinktion mellan varumärkeslojalitet och begreppen äkta- respektive 

vanebaserad varumärkeslojalitet som operationaliseras i del 2. Fråga 1 berör respondentens 

ålder. Fråga 2 syftar till att undersöka totalt antal köp av mode på internet under det senaste 

året. Frågan ställs generellt då det efter pilotstudien ansågs problematiskt för respondenterna 

att minnas antalet köp från EV- respektive AV-hemsidor. Fråga 3 berör vilka hemsidor 

respondenterna inhandlat kläder från och även den ställdes utan uppdelning mellan EV- och 

AV-hemsidor för att underlätta för respondenten eftersom hemsidorna kunde kategoriseras av 

författarna när resultatet analyserades. (Bilaga 2)  

 

Avsnittet som ämnade att undersöka frågeställning 1 om generell varumärkeslojalitet bestod av 

två frågor: 

● Hur många gånger har du handlat kläder till dig själv på internet under det senaste året? 

 

● Vilka hemsidor har du handlat kläder till dig själv från under de senaste tolv 

månaderna? Lista alla du kommer på och separera med kommatecken. 

 

Den andra delen av enkäten syftade till att undersöka frågeställning 2 om respondenternas 

varumärkeslojalitet utifrån modellen för äkta varumärkeslojalitet framtagen av Kim, Morris 

& Swait (2008). Delen var uppdelad i två identiska sektioner: en för EV-hemsidor och en för 

AV-hemsidor. I enkätens andra del operationaliseras begreppet attitydens styrka till modellens 

fem variabler. Detta gjordes för att utröna om respondenternas varumärkeslojalitet kunde 

anses vara mer äkta- eller vanebaserad enligt definitionen från modellen. Frågorna hämtades 

från Kim, Morris & Swaits (2008) operationalisering och översattes till svenska samt 
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omformulerades efter återkoppling i pilotstudien med ambitionen att göra frågorna tydligare 

och mer lättbegripliga.  

 

I operationaliseringen av begreppet Attitydens extremism användes först direktöversättningen 

“My attitude to my favorite brand is” från Kim, Morris & Swait (2008) i pilotstudien. Dock 

korrigerades frågan så det inte gick att skilja mellan positiv och negativ extremitet i 

svaralternativen, då frågan endast berörde respondentens föredragna hemsida och extremiteten 

därmed ansågs kunna antas vara positiv. Det visade sig i pilotstudien att testrespondenterna 

hade svårt att förstå sig på ordet attityd, då begreppet uppfattades som diffust. För att få 

pilotrespondenterna att bättre förstå innebörden av frågan formulerades frågan som ett 

scenario. Frågan omformulerades då till “När jag jämför min favoritklädhemsida med andra 

liknande hemsidor gör jag det på ett subjektivt sätt”. Även här visade testrespondenterna på en 

förvirring, men bara kring ordet subjektivitet. Den optimala lösningen på detta var att fråga 

om det motsatta och istället fråga om objektivitet. Den slutgiltiga formuleringen blev alltså 

“När jag jämför min favoritklädhemsida med andra liknande hemsidor gör jag det på ett 

objektivt sätt”, en formulering som respondenterna i pilotstudien hade enklare att förstå och ta 

ställning till. Utifrån responsen i pilotstudien uppfattade vi att en respondent med en positiv 

attityd gentemot den föredragna hemsidan var mer subjektiv i sin jämförelse av alternativen, 

medan en respondent med mindre positiv attityd mot sin föredragna hemsida var mer objektiv 

i sin jämförelse. Vår fråga anses därmed kunna härledas till teorin. Då frågan formulerades för 

att mäta objektivitet istället för subjektivitet, innebär en hög poäng på denna fråga en låg 

extremism i attityden. Frågan är därmed omvänd jämfört med de övriga frågorna, där en hög 

poäng innebär en stark attityd för variabeln. Därmed har hypotesen för denna fråga formulerats 

som att EV-hemsidor har lägre poäng än AV-hemsidor, då den övergripande hypotesen är att 

respondenterna har en starkare attityd gentemot EV-hemsidor. 

 

Attitydens intensitet operationaliserades av Kim, Morris & Swait (2008) som “How strong or 

intense is your feeling towards your favourite brand in this product category”. Efter 

pilotstudien operationaliserade vi begreppet som hur mycket bättre respondenten ansåg att sin 

föredragna hemsida var jämfört med de övriga alternativen. Vi uppfattade alltså att en 

intensivare känslomässig koppling gentemot den föredragna hemsidan innebar att 

respondenten upplevde en större skillnad mellan sin föredragna hemsida och alternativen. En 

respondent med en svag känslomässig koppling gentemot sin föredragna hemsida uppfattade 
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vi under pilotstudien uppleva skillnaden gentemot alternativen som låg, och vår 

operationalisering av begreppet anses därmed härledas till teorin.  

 

Begreppet Attitydens övertygelse operationaliserades av Kim, Morris & Swait (2008) som 

“How certain do you feel about your attitude toward your favorite brand in this product 

category?” vilket användes direktöversatt i pilotstudien. Pilotrespondenterna hade på denna 

fråga svårt att förstå innebörden i att vara säker på sin attityd. När frågan förklarades för 

respondenterna kom dessa ofta att motivera sitt svar i frågan med att resonera kring hur de 

trodde att andra personer skulle tycka om de gjorde samma jämförelse. Frågan i enkäten 

formulerades således för leda in respondenten på detta resonemang. Utifrån pilotstudien 

uppfattade vi alltså att en respondent som uppgav att den var mycket säker på att en annan 

person skulle ha samma uppfattning som denne vara väldigt säker på sin attityd, medan en 

respondent med motsatt uppfattning inte ansågs vara särskilt säker på sin attityd. 

Operationaliseringen av begreppet anses därmed kunna härledas till teorin.  

 

Begreppet Attitydens betydelse operationaliserades av Kim, Morris & Swait (2008) som “How 

important would you say your favorite brand is to you personally?”. Vår operationalisering av 

begreppet fokuserade på hur viktigt respondenten ansåg det vara att den föredragna hemsidan 

stod för samma saker som respondenten själv. Formuleringen av frågan motiveras av att “att 

stå för samma saker” var lättare för respondenterna i pilotstudien att förstå och ta ställning till 

än “personlig betydelse”. En respondent som uppgav att det var mycket viktigt att 

favorithemsidan stod för samma saker som denne uppfattades alltså lägga stor personlig 

betydelse i valet av hemsida, och operationaliseringen av begreppet anses därmed kunna 

härledas till teorin.  

 

Det femte begreppet, Attityd-relevant kunskap, operationaliserades av Kim, Morris & Swait 

(2008) som “How knowledgeable do you feel you are about your favorite brand?”. Utifrån 

pilotstudien operationaliserade vi begreppet som hur mycket kunskap om hemsidan 

respondenten ansåg sig ha, snarare än om respondentens känsla av att vara välinformerad eller 

ej, detta för att likt tidigare frågor göra det enklare för respondenten att förstå frågan och ta 

ställning. Utifrån diskussionerna i pilotstudien anses operationaliseringen av begreppet kunna 

härledas till teorin. 
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Tabell 2 – Operationalisering av attitydens styrka 

Variabel Operationalisering Kim, Morris & Swait (2008) 

Attitydens extremism När jag jämför min 

favoritklädhemsida med andra 

liknande hemsidor gör jag det på ett 

objektivt sätt.  

My attitude to my favorite brand is:  

Attitydens intensitet Hur mycket bättre tycker du att din 

favorithemsida är jämfört med 

liknande hemsidor? 

How strong or intense is your feeling 

toward your favorite brand in this 

product category? 

Attitydens övertygelse Om en annan person jämförde din 

favoritklädhemsida med andra 

liknande hemsidor, hur pass säker är 

du på att din bedömning av 

alternativen stämmer överens med 

dennes?  

How certain do you feel about your 

attitude toward your favorite brand 

in this product category? 

Attitydens betydelse Hur viktigt är det för dig att din 

favoritklädhemsida står för samma 

saker som du själv gör? 

How important would you say 

your favorite brand is to you 

personally? 

Attityd-relevant kunskap Hur mycket känner du till om din 

favoritklädhemsida och vad de står 

för? 

How knowledgeable do you feel 

you are about your favorite brand? 

 

Vi ämnar undersöka attitydens styrka hos respondenterna genom att undersöka de 

underbyggande variablerna separat, för att se om det finns några skillnader mellan grupperna 

för respektive variabel. Ju fler variabler som kan säkerställas statistiskt, desto starkare underlag 

kommer det att finnas för att dra slutsatser om skillnader i attitydens styrka mellan grupperna. 

Utifrån det kan vi värdera äkthetsgraden i konsumenternas varumärkeslojalitet, eftersom Kim, 

Morris & Swait (2008) finner att attitydens styrka är den ensamt direkt påverkande faktorn på 

varumärkeslojalitetens äkthetsgrad. 

3.4 Statistiskt test av hypoteserna  
Vi har använt oss av ett T-test för att utvärdera resultatet av undersökningens andra del. Syftet 

med undersökningen är att se om det finns skillnader mellan de två grupperna av konsumenter 

inom EV- respektive AV-hemsidor. När man jämför två grupper är T-test en allmänt erkänd 

metod för att kunna säkerställa om en eventuell skillnad är statistiskt signifikant. T-test är ett 
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statistiskt test där en hypotes formuleras, för att sedan prövas statistiskt och då förkastas eller 

accepteras. T-testet genomförs som ett oberoende T-test, då grupperna som handlat från EV- 

respektive AV-hemsidor ej är identiska. I och med att vi tror att resultatet kommer gå i en viss 

riktning, att konsumenter har en starkare attityd gentemot EV-hemsidor, görs ett enkelsidigt 

T-test. (Pallant, 2016) 

 

3.5 Undersökningens trovärdighet 
Vid utförandet av en kvantitativ studie är det centralt att resultatet är trovärdigt. 

Trovärdigheten bevisas genom en hög reliabilitet och validitet. Båda begreppen är s.k. 

sanningskriterier för att ge resultatet av en kvantitativ studie hög trovärdighet (Bryman & 

Bell 2013). För att säkerställa om resultatet för H1-H5 är statistiskt signifikant används ett 

oberoende T-test. T-testet testar om skillnaden i medelvärdena mellan de två grupperna är 

statistiskt signifikant. Eftersom analyserna bygger på deskriptiv statistik och T-test kan vi 

dra slutsatser om de skillnader som finns.  

 

Bryman & Bell (2013) förklarar att reliabilitet handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen 

och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp och beskriver att det finns tre centrala faktorer som 

bör beröras då man ska avgöra om ett mått är reliabelt eller inte: Stabilitet, 

Internbedömarreliabilitet och Intern reliabilitet. Det förstnämnda innebär graden av resultatets 

variation mellan två separata mätningar. Eftersom denna enkätundersökning endast genomförts 

vid ett tillfälle saknas ett mått på stabilitet. Inte heller kan resultatet garantera samma resultat 

vid en eventuell andra mätning, vilket kan skada reliabiliteten som helhet. Den andra faktorn, 

internbedömarreliabiliteten, beskrivs av Bryman & Bell (2013) som den grad av svarets 

överenskommelse mellan olika författare som kan tänkas göra om studien. En välkonstruerad 

och stängd enkätstudie har skapat grund för att enas om resultatet som tolkats gemensamt och 

enigt. Intern reliabilitet slutligen, utgår från pålitligheten och följdriktigheten hos indikatorer 

som skalor och index, vilket vi arbetat för att säkerställa genom att ta utgångspunkt i tidigare 

liknande studier vid val av skalor. För att ytterligare öka graden av reliabilitet i studien har en 

tydlig och transparant operationalisering skapats där varje fråga motiveras av och grundas i 

vetenskaplig teori. 

 

Eftersom enkäten är konstruerad så att respondenterna först får uppge vilka hemsidor de handlat 

från, går det att sortera data efter om en respondent handlat från EV-hemsidor, AV-hemsidor, 
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båda eller ingen alls. På så vis har bortfall kunnat identifieras då en respondent inte handlat från 

EV-hemsidor men ändå svarat på de frågorna. I de fall då en respondent inte handlat kläder på 

internet har datan exkluderats för att öka validiteten på resultatet. 
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4. Resultat 
Enkätundersökningens resultat presenteras som enkäten var uppdelad för respondenterna. 

Inledningsvis presenteras undersökningens första del, som berör hur många gånger 

respondenterna handlat kläder till sig själv på internet under det senaste året och hur många 

hemsidor de använt. Därefter presenteras enkätens andra del, som berör konsumenternas 

attityd gentemot den föredragna hemsidan.  I resultatet sammanställs svar om EV-och AV-

hemsidor för att kunna jämföra svaren i samma tabell. Resultatet utgår från 148 respondenter 

och alla figurer som presenteras nedan är framställda från data inhämtad i 

enkätundersökningen. Ett visst bortfall kan tydas, varierande beroende på fråga. 

Respondenternas medelålder var 24,2 år. 

 

4.1 Varumärkeslojalitet 
Tabell 3 - Respondenternas köpfrekvens de senaste 12 månaderna.  

 
 

Undersökningen visar att det vanligaste är att respondenterna handlat kläder på internet 1–5 

gånger under de senaste 12 månaderna, då nästan exakt hälften av respondenterna angett detta 

(48%). Det näst vanligaste, som 26% av respondenternas angett, är att de handlat kläder på 

internet 6–10 gånger under de senaste tolv månaderna. Vidare har 11% inte handlat kläder på 

internet alls. Däremot har 10% handlat 11–15 gånger, 1% har handlat 16–20 gånger och 

slutligen 3% har handlat mer än 20 gånger, vilket styrker det faktum att det finns en stor 

spridning i frekvensen av internethandel av kläder. Den genomsnittliga köpfrekvensen hos 

respondenterna var 5.8 köp de senaste 12 månaderna (Bilaga 3). 
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Tabell 4 - Antal hemsidor per respondenterna 
 

 
 

Resultatet visar att spridningen vad gäller hemsidor per respondent liknar varandra mellan AV- 

och EV-hemsidor. En tydlig skillnad mellan EV- och AV-hemsidor är att 53% av de som 

handlar från EV-hemsidor håller sig till en hemsida, medan det endast är 40% av 

respondenterna som håller sig till en AV-hemsida. Det visade sig även vara vanligt både vad 

gäller EV- och AV-hemsidor att handla från två hemsidor (25%). Vidare var det nästan dubbelt 

så vanligt hos AV-hemsidor att skifta mellan tre hemsidor jämfört med EV-hemsidor. I snitt 

hade respondenterna som handlat från AV-hemsidor handlat från 2,19, medan de som handlat 

från EV-hemsidor hade handlat från 1,85 stycken. 

 

4.2 Lojalitetens äkthetsgrad 
I tabell 5 nedan redogörs för resultatet av undersökningens andra del. Ett större antal 

respondenter hade handlat från AV- än från EV-hemsidor, med 116 respektive 79 respondenter 

för de olika hemsidetyperna. Mindre bortfall kan även tydas på vissa frågor.  

 

Tabell 5 – Resultat, del två 
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Efter att resultatet testats enligt Levene´s test for Equality of Variances uppvisade grupperna 

inte likvärdig varians på någon av frågorna, sannolikt på grund av skillnaden i gruppernas 

storlek. De värden som kunde utläsas till följd av detta redovisas nedan i Tabell 6.  

 

Tabell 6 - T-test av resultat, del två  

 
 

Vid ett enkelsidigt T-test med denna gruppstorlek är gränsvärdet +/- 1,645. Ett T-värde närmare 

0 än gränsvärdet innebär att skillnaden mellan grupperna inte är statistiskt signifikant. Ett T-

värde längre ifrån 0 än gränsvärdet innebär däremot att skillnaden är statistiskt signifikant. T-

testet visar att tre av de fem hypoteserna kan accepteras, då en statistisk skillnad kan säkerställas 

och dessa är i den hypotiserade riktningen. Detta bekräftas även av P-värdena. Två av 

hypoteserna förkastas, då ingen statistisk skillnad kan säkerställas. Viktig att notera är att det 

lägre medelvärdet för EV- än AV-hemsidor på fråga 1 går i linje med hypotes 1. Detta då frågan 

ställts omvänt jämfört med de övriga frågorna. Därmed innebär ett lägre värde för EV-hemsidor 

att resultatet går i samma riktning som hypotesen. Resultatet av T-testet redovisas nedan i tabell 

7. 

 

Tabell 7 – Hypotesprövning 
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5. Diskussion 
I detta avsnitt analyseras resultatet från enkätundersökningen med hjälp av analysmodellen och 

det teoretiska ramverket som presenteras i kapitel 2. Avsnitt 5.1 diskuterar respondenternas 

varumärkeslojalitet och 5.2 diskuterar äkta- och vanebaserad varumärkeslojalitet. 

 

5.1 Varumärkeslojalitet 
Morgan & Hunt (1994) definierar varumärkeslojalitet som intentionen att göra återkommande 

köp av samma varumärke, vilket i denna studie operationaliseras som återkommande köp under 

de senaste 12 månaderna. 89% av respondenterna uppgav att de handlat kläder på internet under 

det senaste året, varav 40% av respondenterna uppgav att de handlat kläder på internet 6 gånger 

eller fler.  

 

Av respondenterna angav 53% för EV-hemsidor och 40% för AV-hemsidor att de endast 

handlar från ett varumärke. Då respondenterna uppgett att de i stor utsträckning genomför 

frekventa köp samt att de gör dessa hos ett fåtal varumärken, kan slutsatsen dras att en grad av 

återkommande köp hos respektive hemsida existerar. I linje med Jacoby & Chestnut (1978) 

och Morgan & Hunt (1994) existerar alltså en varumärkeslojalitet mot både EV- och AV-

hemsidor, då respondenterna återkommande väljer ett eller ett fåtal varumärken bland en 

mängd alternativ. Respondenterna handlar dock från fler AV- än EV-hemsidor, med ett snitt 

på 2,19 bland AV-hemsidor och 1,85 bland EV-hemsidor. Enligt teorin kan det således tolkas 

som att en högre grad av varumärkeslojalitet existerar mot EV- än mot AV-hemsidor. Däremot 

kan det enligt Desai & Raju (2007) inte avgöras utifrån detta resultat huruvida konsumenterna 

är mer attitydslojala eller vanebaserade. Detta eftersom ett repetitivt köpbeteende är 

gemensamt för både beteende- och attitydsbaserad varumärkeslojalitet. Således skapas 

underlag för att analysera vad varumärkeslojaliteten gentemot vardera typ av hemsida grundas 

i samt om det existerar skillnader.  

 

5.2 Äkta- och vanebaserad varumärkeslojalitet 
För att mäta attitydens styrka mot EV- respektive AV-hemsidor har vi utfört T-test av varje 

variabel för att på så sätt statistiskt säkerställa om det finns en signifikant skillnad för 

respektive variabel. Då 3 av 5 hypoteser accepteras har vi statistiskt säkerställt att attitydens 

extremism, attitydens betydelse och attityd-relevant kunskap är starkare hos respondenterna 
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mot EV-hemsidor. Däremot förkastas 2 av 5 hypoteser, då vi inte kan statistiskt säkerställa 

någon skillnad i attitydens intensitet och attitydens övertygelse mellan grupperna. Då vi 

säkerställer en statistisk skillnad för 3 av 5 variabler, kan resultatet ses som en indikation på 

att en övergripande skillnad i attitydens styrka mellan de två grupperna existerar, där EV-

hemsidor har en högre styrka i attityden. Skillnaden som studien indikerar illustreras i 

analysmodellen nedan i figur 2. 

 

Figur 2, Attitydens styrka hos respondenterna gentemot EV- och AV-hemsidor 

 

 
 

Utifrån de tre variabler där vi kan säkerställa en skillnad, bör det enligt Kim, Morris & Swait 

(2008) finnas ett större motstånd hos konsumenter att ändra åsikt och byta ut sin föredragna 

EV-hemsida mot ett annat alternativ. Detta då dessa tre variabler tyder på en mer äkta 

varumärkeslojalitet gentemot EV-hemsidor och en mer vanebaserad varumärkeslojalitet 

gentemot AV-hemsidor. Studien tyder alltså på att det finns ett lägre motstånd till att ändra 

åsikt och att byta ut sin föredragna AV-hemsida. Resultatets indikationer styrker Romaniuk 

& Thiels (2010) resonemang om att en hög köpfrekvens skapar en hög grad personlig 

erfarenhet av varumärket, vilket i sin tur skapar starka associationer till det konsumerade 

varumärket. Detta då respondenterna har en högre varumärkeslojalitet i köpbeteendet mot 

EV- än AV-hemsidor, samt att vi även kunnat säkerställa en högre styrka i attityden hos EV-

hemsidor för 3 av 5 variabler. 
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Undersökningen styrker Kim, Morris & Swaits (2008) påstående att de bakomliggande 

attityderna inom varumärkeslojalitet bör studeras, eftersom vi säkerställt en skillnad i 

attitydens styrka hos respondenterna för 3 av de 5 variabler som undersökts. Vidare skulle 

resultatet kunna tyda på att en mindre äkta varumärkeslojalitet hos konsumenter gentemot AV-

hemsidor har fått implikationer på det faktiska köpbeteendet under de senaste 12 månaderna. 

Detta då studien säkerställer en lägre styrka i attityden i 3 av 5 variabler mot AV-hemsidor, 

samtidigt som respondenterna handlat från fler olika AV-hemsidor. Det svagare motståndet 

mot att ändra åsikt kan i så fall ha orsakat att respondenterna bytt AV-hemsidor fler gånger än 

vad de bytt EV-hemsidor, där deras varumärkeslojalitet visade sig vara mer äkta. Detta skulle 

i så fall ge tyngd till Kim, Morris & Swaits (2008) resonemang om att det är viktigt för 

varumärken att bygga en äkta varumärkeslojalitet.  

 

Eftersom AV-hemsidor i regel har markant större produktutbud kan det antas att konsumenter 

återvänder till samma AV-hemsida av bekvämlighetsskäl. De skillnader i attityder som har 

kunnat säkerställas mellan grupperna skulle kunna förklaras av detta, vilket stöds av Liu-

Thompkins & Tam (2013), Duhigg (2012) och Tam, Wood & Ji Song (2009) som förklarar hur 

beteendestyrda konsumenter motiveras av tryggheten och enkelheten som skapas av ett invant 

beteende. Det skulle alltså kunna vara så att respondenterna uppfattar det som tryggt att 

återvända till samma AV-hemsida man handlat från tidigare då den erbjuder det mesta man 

söker och därmed stannar kvar av riskaversivitet. Konsumenterna kan alltså ha skapat ett invant 

köpbeteende för att de har “nöjt sig”. I motsats till detta kan konsumenter som handlar från 

EV-hemsidor, som alltså har mindre produktutbud, tänkas göra ett mer aktivt val eftersom man 

inte gör återkommande köp på grund av att det är bekvämt eller enkelt, utan snarare för att man 

har positiva tankar och attityder om varumärket i sig. 

 

En statistiskt säkerställd skillnad är påvisad hos respondenterna gällande attitydens betydelse. 

En bakomliggande faktor till detta skulle kunna vara att ett plagg från en EV-hemsida i de flesta 

fall har en logga på produkten som förknippas med hemsidan. En AV-hemsida däremot, har 

inget eget kännetecken på kläderna då de säljer andra varumärkens kläder. Om konsumenter är 

medvetna om att deras omgivning kommer att kunna se vilken hemsida produkten är köpt av, 

skulle detta då kunna tänkas ligga till grund för att denne då lägger större vikt vid varumärket 

och vad det står för när det köps. Konsumenter har också en starkare extremism i sin attityd 

mot EV-hemsidor. Även detta kan tänkas grunda sig i en enkelhet i att jämföra AV-hemsidor 

med varandra eftersom dessa ofta säljer exakt samma produkter från samma tillverkare. Vid 



 28 

jämförelse av EV-hemsidor skiljer sig produktattributen mer, då respektive EV-hemsida 

tillverkat produkten själva, vilket gör att den kognitiva kostnaden att vara objektiv kan tänkas 

vara större för konsumenter vid köp hos EV-hemsidor. Även för variabeln attityd-relevant 

kunskap kunde en skillnad säkerställas statistiskt. Respondenterna upplever sig alltså ha mindre 

tydliga minnen eller associationer till AV-hemsidorna än vad upplever att de har för EV-

hemsidor. Som Krishnan et al. (2004) beskriver bygger och förstärker konsumenter främst 

minnen av varumärken via word-of-mouth, företagens kommunikation samt direkt personlig 

erfarenhet. Eftersom Burnkrant & Unnavas (1995) forskning visat att direkt personlig 

erfarenhet har den starkaste påverkan på varumärkesassociationer, kan det antas att AV-

hemsidor inte lyckas förmedla attityd-relevant kunskap genom direkt personlig erfarenhet, 

alltså konsumentens besök på hemsidan. Detta på grund av problematiken med att ha flera olika 

varumärken på samma hemsida. EV-hemsidor kan tänkas ha större möjlighet att nå fram med 

budskap om sitt eget varumärke då de inte har andra varumärkens budskap på hemsidan.  

  

Hypotes 2 och 3 kunde inte säkerställas statistiskt vilket innebär att inga slutsatser kan dras 

kring skillnader mellan grupperna inom attitydens intensitet och attitydens övertygelse. En 

anledning till att studien inte kunnat säkerställa dessa hypoteser skulle kunna vara att vi inte 

undersökt variablerna på rätt sätt. Exempelvis kan respondenterna haft svårare att förstå dessa 

två frågor än de andra frågorna i enkäten, och därmed skulle det kunna vara så att de skillnader 

som finns därför inte gått att tyda i deras enkätsvar. Vidare skulle det kunna vara så att dessa 

två variabler, jämfört med de andra tre variablerna, är de inom attitydens styrka som generellt 

skiljer sig minst mellan mer attitydslojala konsumenter och vanestyrda konsumenter, och att 

det därmed krävs ett större antal respondenter för att kunna säkerställa dessa skillnader 

statistiskt.  

 

Det kan också vara så att AV-hemsidor har vissa fördelar inom dessa variabler som väger upp 

mot tidigare nämnda fördelarna hos EV-hemsidor, och således gör att det inte finns någon 

skillnad mellan grupperna. För attitydens intensitet skulle det exempelvis kunna vara så att 

respondenterna upplever det som enklare att jämföra olika AV-hemsidor som i vissa fall säljer 

exakt samma produkter, vilket EV-hemsidor inte gör. Mellan olika EV-hemsidor tillkommer 

fler variationer och skillnader på produktnivå som inte finns hos AV-hemsidor. I och med en 

enklare jämförelse bland AV-hemsidor blir det lättare för konsumenter att tyda skillnader dem 

emellan och således kan det upplevas enklare att tyda skillnader mellan ett föredraget val och 

liknande alternativ. Motsvarande förklaring kan också tänkas vara applicerbar på attitydens 
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övertygelse. Detta då en enklare jämförelse mellan produkterna skulle kunna tänkas leda till en 

större övertygelse hos individen om att dennes utvärdering av alternativen är korrekt. 

 

För EV- och AV-hemsidor kan denna undersökning vara relevant ur ett strategiskt perspektiv. 

Då undersökningen säkerställer skillnader i 3 av 5 variabler inom attitydens styrka indikerar 

detta att företag, i sitt arbete mot konsumenter, bör ta hänsyn till vilken typ av segment de agerar 

inom. Om konsumenter faktiskt har en lägre styrka i attityden gentemot AV-hemsidor innebär 

det att AV-hemsidor skulle kunna vara mer känsliga för en ökad konkurrens på marknaden, då 

motståndet till att byta AV-hemsida är lågt hos konsumenterna. För AV-hemsidor skulle det 

alltså i så fall vara viktigt att snabbt reagera på konkurrenternas kampanjer och innovationer 

för att behålla sina kunder, som har lättare att ändra åsikt och byta varumärke. EV-hemsidor 

bör å andra sidan, med indikationerna från denna undersökning som grund, kunna agera mer 

långsiktigt och ändå behålla sina kunder. Detta på grund av den mer äkta varumärkeslojaliteten 

som vi kunnat säkerställa på 3 av 5 variabler, vilken innebär att det är troligare att dessa kunder 

stannar kvar hos sin föredragna EV-hemsida trots en ökad konkurrens på marknaden.  
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6. Slutsats 
Den teknologiska utvecklingen har förändrat modebranschen och lett till att nya aktörer som 

kan klassas som andra varumärkeshemsidor (AV-hemsidor) har växt fram och utmanat de mer 

traditionella egna varumärkeshemsidorna (EV-hemsidor). Konkurrensen inom den svenska 

modebranschen förväntas fortsätta öka i intensitet och begreppet varumärkeslojalitet 

aktualiseras därmed. Till följd av den ökade konkurrensen är varumärkeslojala kunder som 

gör återkommande köp därför viktigare än någonsin. AV-hemsidor är ett ganska outforskat 

område inom varumärkeslojalitet och syftet med denna kvantitativa studie var således att 

undersöka konsumenters varumärkeslojalitet och dess äkthetsgrad vid handel av mode på 

nätet. Undersökningen har gjorts mot både EV- och AV-hemsidor för att kunna skapa 

möjlighet för jämförelser dem emellan. 

 

Med grund i syftet formulerades följande frågeställningar: 

1. Hur skiljer sig varumärkeslojaliteten mellan EV-hemsidor och AV-hemsidor inom 

modebranschen? 

 

2. Hur skiljer sig äktheten av varumärkeslojaliteten mellan EV-hemsidor och AV-

hemsidor samt vad innebär det för varumärkena? 

 

Resultat 

Varumärkeslojaliteten visade sig vara starkare mot EV- än mot AV-hemsidor. Detta 

konstaterades genom att undersöka respondenternas konsumtionsbeteende under de senaste 

12 månaderna vad gäller antal köp och antal hemsidor som de handlat från. Undersökningen 

av äktheten av varumärkeslojaliteten genomfördes med hjälp av ett hypotestest. Fem hypoteser 

ämnade att undersöka de 5 variablerna som underbygger attitydens styrka, vilket i sin tur avgör 

äkthetsgraden i varumärkeslolaliteten. Av de 5 variablerna kunde en starkare attityd gentemot 

EV-hemsidor säkerställas statistiskt för variablerna attitydens extremism, attitydens betydelse 

och attityd-relevant kunskap. För attitydens intensitet och attitydens övertygelse kunde ingen 

statistiskt signifikant skillnad säkerställas. Resultatet av hypotestesterna redovisas nedan i 

tabell 8. 
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Tabell 8 - Resultat av hypotestest 

H1 Konsumenter har en starkare extremism i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor  Accepteras 

H2 Konsumenter har en starkare intensitet i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor  Förkastas 

H3 Konsumenter har en starkare övertygelse i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor  Förkastas 

H4 Konsumenter har en starkare betydelse i attityden gentemot EV- än AV-hemsidor  Accepteras 

H5 Konsumenter har en starkare attityd-relevant kunskap gentemot EV- än AV-hemsidor  Accepteras 

 

Teoretiska implikationer 

Studien påvisar att det finns en relevans i att ta hänsyn till om en hemsida säljer sitt eget 

varumärke eller flera olika varumärken, när köpbeteende och bakomliggande attityder hos 

konsumenter undersöks. Detta då studien visar på skillnader mellan konsumenter inom EV- 

och AV-hemsidor, både i konsumentbeteende och i attityd gentemot hemsidorna. 

 

Praktiska implikationer 

Undersökningens resultat kan ha en strategisk relevans för EV- och AV-hemsidor och deras 

arbete med varumärkeslojalitet. Då undersökningen statistiskt säkerställer skillnader i 3 av 5 

variabler inom attitydens styrka indikerar detta att företag, i sitt arbete mot konsumenter, bör 

ta hänsyn till vilken typ av hemsida de är. Beroende på om ett varumärke enbart säljer sina 

egna kläder och därmed karaktäriseras av ett mindre utbud eller om en klädhemsida säljer andra 

varumärken och därmed karaktäriseras av ett stort utbud och flertalet varumärken, skiljer sig 

konsumentens attityd i vissa hänseenden. Att som företag veta styrkor och svagheter i sina 

kundrelationer, borde vara av relevans när de hanterar dessa.  

 

 

 

 

 

 

 



 32 

7. Vidare forskning 
Med grund i att studien kunnat säkerställa en statistisk skillnad i 3 av 5 variabler finns fog att 

genomföra studien igen i större omfattning för att se om en sådan kan säkerställa att en skillnad 

existerar för samtliga variabler. Om en skillnad i samma riktning kan säkerställas i samtliga 

variabler, skapas större grund för att dra slutsatser om orsakerna bakom skillnaderna mellan 

attityderna gentemot hemsidetyperna. Vidare forskning skulle även inom området kring 

varumärkeslojalitet och dess äkthet mot EV- och AV-hemsidor kunna angripa området från ett 

företagsperspektiv. Det hade varit intressant att se på hur arbetet ser ut kring 

varumärkeslojalitet samt om det tas någon hänsyn till äkthetsgraden av varumärkeslojaliteten 

i arbetet. Vidare hade studier kunnat utformas för att undersöka vilka faktorer i företagens 

marknadsföringsarbete som är avgörande för att öka konsumenternas styrka i attityden 

gentemot företaget och därmed bygga en mer äkta varumärkeslojalitet.  
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9. Bilagor 
Bilaga 1 - Marknadsandelar 

 

 
 

Bilaga 2 - Enkätformulär 

 

Denna enkät ligger till grund för en C-uppsats i företagsekonomi vid Uppsala universitet och 

syftar till att undersöka hur du handlat kläder online under de senaste 12 månaderna. Enkäten 

tar ca 3 minuter att genomföra. Tack för din medverkan! Vänliga hälsningar från Martin 

Lindquist och Simon Åslin. 

 

Fråga 1 Hur gammal är du? 

Fråga 2 Hur många gånger har du handlat kläder till 

dig själv på internet under det senaste året? 

Fråga 3 Vilka hemsidor har du handlat kläder till 

dig själv från under de senaste tolv 

månaderna? 

Lista alla du kommer på och separera med 

kommatecken. 

 

 
Hemsidor som säljer flera varumärken 
 
När du svarar på dessa frågor ska du endast tänka på hemsidor som säljer flera av andras 

varumärken och inte några egna. Exempel, men inte begränsat till dessa är Zalando.com, 

Boozt.com, Nelly.com, MQ.se, Careofcarl.com, NA-KD.com, Bubbleroom.se 
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Fråga 4 När jag jämför min favoritklädhemsida med 

andra liknande hemsidor gör jag det på ett 

objektivt sätt. 

Fråga 5 Hur mycket bättre tycker du att din 

favorithemsida är jämfört med liknande 

hemsidor? 

Fråga 6 Om en annan person jämförde din 

favoritklädhemsida med andra liknande 

hemsidor, hur pass säker är du på att din 

bedömning av alternativen stämmer 

överens med dennes? 

Fråga 7 Hur viktigt är det för dig att din 

favoritklädhemsida står för samma saker 

som du själv gör? 

Fråga 8 Hur mycket känner du till om din 
 
favoritklädhemsida och vad de står för? 
 

 

 

Hemsidor som säljer ett varumärke 
 
När du svarar på dessa frågor ska du endast tänka på hemsidor som säljer sitt eget varumärke 

och inte någon annans. Exempel, men inte begränsat till dessa är HM.se, Nike.com, 

Adidas.com, Zara.com, Uniqlo.com, Gant.com, Axelarigato.com, Grandfrank.com, 

Dressmann.com, Jackjones.com, Indiska.com 

 

Fråga 9 När jag jämför min favoritklädhemsida med 

andra liknande hemsidor gör jag det på ett 

objektivt sätt. 

Fråga 10 Hur mycket bättre tycker du att din 

favorithemsida är jämfört med liknande 

hemsidor? 

Fråga 11 Om en annan person jämförde din 

favoritklädhemsida med andra liknande 

hemsidor, hur pass säker är du på att din 
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bedömning av alternativen stämmer 

överens med dennes? 

Fråga 12 Hur viktigt är det för dig att din 

favoritklädhemsida står för samma saker 

som du själv gör? 

Fråga 13 Hur mycket känner du till om din 
 
favoritklädhemsida och vad de står för? 
 

 

 

Bilaga 3 - Snitt antal köp 

 

Då respondenterna svarade inom ett spann har antalet köp beräknats utifrån medianen inom 

varje spann. För alternativet 20+ har en median på 21 antagits. 
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Bilaga 4 - Utbud av produkter på olika hemsidor, 4 augusti 2018 

 

 


