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Förord 

Vi vill börja med att tacka våra respondenter som har tagit sin tid och deltagit i intervjuerna vilket 

gjort studien möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Kjell Ljungbo som tillsammans 

med opponentgrupperna, har väglett oss och bidragit med värdefulla samt givande insikter. 

Tillsammans har dem hjälpt oss föra studien framåt. 

Slutligen vill vi tacka oss själva för ett starkt samarbete mellan varandra genom dessa tuffa veckor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



	

  

Sammanfattning  

Titel: Handlingar talar starkare än ord - en kvalitativ undersökning om konsumenters attityd och 

beteende inom Fast Fashion 

Syfte: Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form 

av hur deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem 

kan se ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form 

Word of Mouth. 

Forskningsfrågor: 

• Hur ser konsumenternas bild ut av ett varumärke inom Fast Fashion och vad beror detta på? 

• Hur ser skillnaden ut mellan konsumenters attityd och beteende gentemot ett Fast Fashion 

varumärke? 

• Hur ser konsumenters lojalitet ut i helhet till ett Fast Fashion varumärke baserat på 

attitydmässiga samt beteendemässiga faktorer?  

Metod: Studien är av kvalitativ ansats och datan har samlats in med hjälp av fokusgrupper samt 

djupintervjuer i form av semistrukturerade intervjuer. 

Teoretisk referensram: De teorier som används i denna studie är Varumärkesbild, 

Varumärkesattityd, Varumärkeslojalitet, Lojalitetsmodell samt Lojalitetsindelning av Dick och Basu 

(1994), Lojalitetspyramiden av Aaker (1991) och slutligen Word of Mouth. 

Slutsatser: Slutsatserna är att respondenterna har en negativ varumärkesbild av H&M som varumärke. 

Det identifierades även en motsägelse mellan respondenters attityder och beteenden då de skilde sig åt 

markant. Respondenternas lojalitet till varumärket visade sig vara väldigt svag. De negativa attityderna 

visade sig även ha stor påverkan på Word of Mouth som sprids konsumenter emellan. 

Nyckelord: Fast Fashion, varumärke, gen-z, varumärkeslojalitet. 

 

  

 

 



	

Abstract  

Title: Actions speak louder than words - a qualitative research about consumers attitudes and 

behaviour in Fast Fashion 

Aim: The aim of this study is to search for a deeper understanding of Gen-Z’s consumer loyalty in the 

form of their attitudes and behaviour towards Fast Fashion and how the relationship between these 

factors can look like. Furthermore this study aims to identify the consequences of the the different 

perceptions in the form of Word of Mouth. 

Research questions: 

• What does consumers brand image look like when it comes to a Fast Fashion brand and what 

does it depend on? 

• What are the differences between consumers attitudes and behaviour towards a Fast Fashion 

brand? 

• What does consumers loyalty look like in its whole to a Fast Fashion brand based off 

attitudinal and behavioural factors? 

Method: This study is based on a qualitative approach and the data has been collected through semi-

structured interviews. Both focus groups and individual interviews have been conducted. 

Theoretical framework: The theories that have been applied are Brand Image, Brand Attitude, Brand 

Loyalty, Loyalty Model and Loyalty Classification by Dick & Basu (1994), Loyaltypyramid (Aaker 

1991) and finally Word of Mouth. 

Conclusions: The conclusions are that the respondents has got a negative image of H&M as a brand. 

A contradiction was also identified between the respondents attitudes and behaviour considering they 

were very different. The loyalty towards the brand was not very strong. The negative attitudes of the 

respondents had an significant influence on the brands Word of Mouth. 

Keywords: Fast Fashion, brand, gen-z, brand loyalty. 

  

 

 

 



	

  

Begreppsdefinition  

Fast Fashion - Fast Fashion är en strategi som används av modeföretag inom detaljhandeln 

där det handlar om att företagen kopierar catwalk-looks och brukar använda extremt effektiva 

försörjningskedjor för att släppa dessa kollektioner snabbt och sälja dem snabbt. (Financial 

Times Lexicon, u.å) 

Varumärke - Ett varumärke är ett lagligen skyddat namn eller kännetecken som har givits till 

varor eller tjänster av ett företag. Varumärken har en stark betydelse för individualisering och 

för dess marknadsföring. Den vanligaste typen av varumärken är ordmärken, logotyper eller 

särskilda figurer. (Nationalencyklopedin, u.å) 

Gen z - Generation Z består av personer som är födda omkring år 1995 och framåt (Priporas 

et al. 2017, s. 376). 

Varumärkeslojalitet - Varumärkeslojalitet är ett mått på en konsuments tillgivenhet till ett 

varumärke. Det reflekterar hur troligt en konsument kan komma att byta till ett annat 

varumärke om det första varumärket skulle göra pris- eller produktförändringar. (Aaker 1991, 

s. 39) 
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1.0 Inledning 
__________________________________________________ 

Detta avsnitt förklarar inledningsvis bakgrunden till ämnet som ska undersökas vilket sedan mynnar 

ut i en problemdiskussion. Därefter identifieras forskningsfrågor samt syftet med studien. Slutligen 

presenteras studiens avgränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Vi lever i ett konsumtionssamhälle där människor konsumerar mer än någonsin  (Sveriges Television 

2017). Detta syns specifikt inom modebranchen, och hemsidan Medvetenkonsumtion (u.å) redogör för 

att det är en av världens största industrier som fortsätter att växa. Konsumtion i många 

produktkategorier handlar om det mänskliga behovet att uttrycka sig själv och skapa en identitet, 

speciellt när det handlar om mode, då kläder är något människor ständigt visar upp (McNeill & Moore 

2015, s. 212). Specifikt en studie gjord av Kuruvilla, Joshi och Shah (2009, s. 722) rapporterar att 

kvinnor oftare genomför köp inom kläder och mode än vad män gör. 

Det finns olika typer av mode men något som verkligen har tagit modebranschen med storm de 

senaste 20 åren är utvecklingen av Fast Fashion industrin (Bhardwaj & Fairhurst 2010, s. 165). 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) använder sig av Fernie och Sparks (1998) för att definiera Fast Fashion 

fenomenet som ett sorts uttryck vilket har accepterats av en bred grupp av individer. Över tiden har det 

karaktäriserats av en rad olika marknadsföringsfaktorer som högimpulsköp, kort livscykel, låg 

förutsägbarhet, och en hög variation hos efterfrågan på marknaden (Bhardwaj & Fairhurst 2010, s. 

168). Vidare förklarar Online tidskriften Goodonyou (2018) att Fast Fashion är smakprov på billiga 

trendiga plagg från antingen catwalks eller kändiskulturer som kan hittas i vanliga butiker med 

banbrytande hastighet. H&M och Zara är typiska exempel på Fast Fashion varumärken med tanke på 

att de i dagsläget är två av de största företagen i branschen (Forbes 2019).   

Många menar dock att uppsvinget av Fast Fashion har avtagit. Byttner (2018) skriver i Veckans 

Affärer att ‘’generation Z’’, det vill säga individer som är födda efter mitten av 1990-talet fokuserar 

allt mer på hållbarhet och kvalitet i sina klädesplagg. Vidare framför skribenten ett resonemang 

baserat på rapporten ‘’Investors Beware: Gen Z is Changing the Landscape Again’’ gjord av 

storbanken Bank of America Merill Lynch. De menar att det finns ett mycket svagare intresse för 

denna typ av mode då generationen anser att kvalitet och hållbarhet i plaggen är de två viktigaste 
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faktorerna samt drivkrafterna till ett köp. Hansson (2018) tillägger även i det skandinaviska 

fackmagasinet Habit att tiderna av hetsig konsumtion av billigare modeplagg är förbi, samtidigt som 

hon understryker Byttners (2018) yttrande om att den nya generationen väljer färre men dyrare plagg. 

(Hansson 2018) 

Dock kan viljan att passa in i sociala normer och viljan att vara modemedveten, överväga viljan att 

vara moralisk eller hållbar, eftersom konsumenter vill skapa en individuell identitet genom mode. 

(McNeill & Moore 2015, s. 212) 

1.2 Problemdiskussion   
Fast Fashion är en snabbt växande detaljhandelsstrategi som ständigt utvecklas på grund av dess 

förmåga att anpassa sortimentet efter nya trender och skiftande konsumentbehov (Collett et al. 2013, s. 

62). Trots det kraftiga uppsvinget av Fast Fashion påvisar massmedier negativa sidor som fenomenet 

medför, där dem bland annat ifrågasätter hur hållbart det är att konsumera från dessa typer av 

varumärken. Bick, Halsey och Ekenga (2018, s. 1) menar att det som brister med Fast Fashion är att 

det inte anses vara hållbart. De miljömässiga och sociala kostnader som uppstått är miljontals ton 

textilavfall och även dåliga arbetsförhållanden för arbetare (Bick, Halsey & Ekenga 2018, s. 1). Dessa 

hållbarhetsfrågor samt etiskt uppförande har under det senaste decenniet börjat spela allt mer roll i 

modebranschen (Anamma et al. 2012, s. 274) och i samband med detta så har individer blivit mer 

miljömedvetna avseende sin konsumtion. Affärstidningar såsom Veckans Affärer och Dagens Industri 

har under det senaste året belyst om hur Generation Z väljer att ta allt mer avstånd från snabbmode på 

grund av de icke hållbara aspekterna. 

Eftersom att Fast Fashion fenomenet anses vara icke-hållbart har det medfört en del negativa attityder 

hos konsumenter. En tidigare studie utförd av Noh och Johnsson (2019, s. 14) belyste hur 

konsumenter ansåg att det var av låg kvalitet, imiterande och att det hade en alldeles för kort livscykel. 

Gabrielli, Baghi och Codeluppi (2013, s. 219) belyste även i sin studie hur konsumenter associerade 

fenomenet med en rad negativa nyckelord, liknande dem som Noh och Johnsson (2019, s. 14) nämner, 

baserat på tidigare personliga erfarenheter och känslor. Motsättningen i att konsumenter ser Fast 

Fashion som något negativt men ändå väljer att konsumera menar Gabrielli, Baghi och Codeluppi 

(2013, s. 219) symboliserar en kompromiss mellan vad konsumenter egentligen vill kunna köpa och 

vad de faktiskt har råd med. En liknande argumentation förs av Beard (2008, s. 449f) som trycker på 

att bekvämligheten med Fast Fashion och de trendiga plaggen till låga priser, överskuggar 

konsumentens oro över den etiska inverkan på miljö och människor som deras köpbeteende har. 

Med detta sagt identifierades en motsättning bland unga Fast Fashion konsumenter som ofta bryr sig 

om miljöfrågor, men trots det tar del av konsumtionsmönster som anses oetiska mot miljön. Anamma 
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et al. (2012, s. 273ff) menar att Fast Fashion tillfredsställer en viktig aspekt av unga konsumenters 

behov, även om det ger upphov till en icke-hållbar och disponibel livsstil och därmed har det blivit 

svårt för konsumenter att balansera sitt behov för nytt mode med deras engagemang till hållbarhet. 

Scherhorn (1993) menar att trots att konsumenter bryr sig om de negativa sidorna med modeindustrin, 

så kräver detta eftertänksamma beteende en uppoffring för konsumenten. Denna uppoffring är inte 

alltid värt det för konsumenten och därför finns det inga tydliga samband mellan attityd och beteende. 

(Scherhorn 1993 se Dickson 2000, s. 28) 

Med detta sagt är det praktiska problemet för denna studie att konsumenters attityder inte verkar 

stämma överens med beteendet gentemot Fast Fashion och det kan påverka konsumenters lojalitet till 

Fast Fashion varumärken på ett negativt sätt. Kim, Choo och Yoon (2013, s. 256) menar att negativa 

föreställningar som erhålls av dessa varumärken har en betydande effekt på konsumentens 

beteendemässiga avsikt till att konsumera från dem. Det är dessutom ett problem för dessa typer av 

varumärken eftersom negativa attityder kan skapa en dålig Word of Mouth som i sin tur kan skrämma 

iväg potentiella nya kunder. Kundlojalitet är nämligen en avgörande faktor för varumärken vid 

upprätthållandet av affärer (Pourdehghan 2015, s. 44).  

I denna studie har det upptäckts att det ligger ett kritiskt forskningsgap kring konsumenter ur 

kundsegmentet Generation-Z och skillnaden i deras attitydmässiga samt beteendemässiga lojalitet till 

Fast Fashion varumärken. Generation Z hänvisas hädanefter till som Gen-Z. 

1.3 Forskningsfrågor 
• Hur ser konsumenternas bild ut av ett varumärke inom Fast Fashion och vad beror detta på? 

• Hur ser skillnaden ut mellan konsumenters attityd och beteende gentemot ett Fast Fashion 

varumärke? 

• Hur ser konsumenters lojalitet ut i helhet till ett Fast Fashion varumärke baserat på 

attitydmässiga samt beteendemässiga faktorer?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att söka djupare förståelse för Gen-Z konsumenters lojalitet i form av hur 

deras attityder och beteende skiljer sig mot Fast Fashion handel och hur sambandet mellan dem kan se 

ut. Vidare syftar denna studie att identifiera konsekvenserna av de olika uppfattningarna i form Word 

of Mouth. 
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1.5 Avgränsning 
Denna studie avgränsar sig till att enbart undersöka den svenska detaljhandelsmarknaden. Endast ett 

varumärke berörs i denna studie, vilket är H&M. Anledningen till detta är att det är ett av de största 

varumärkena i Fast Fashion industrin (Forbes 2019). Varumärket är inte huvudfokuset i denna studie 

utan används endast som ett verktyg för att studera konsumenters lojalitet. Med detta sagt är det 

huvudsakliga fokuset på konsumentperspektivet i denna studie. 

Konsumentgruppen som denna studie avser undersöka är Gen-Z då det ligger ett forskningsgap bland 

dessa konsumenter. Priporas et al. (2017, s. 376) definierar Gen-Z som individer födda omkring år 

1995 och framåt. Det har dock valts att avgränsa fram till år 2004 då yngre individer inte anses vara 

lämpliga för denna studie med tanke på att vårdnadshavare bör kontaktas gällande deltagande av 

intervju enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 9) 

Denna studie avgränsar sig ytterligare till att endast undersöka konsumenter som identifierar sig som 

kvinnor med tanke på att kvinnor har rapporterats till att konsumera mer mode än män. (Kuruvilla, 

Joshi och Shah 2009, s. 722) Studien genomförs under vårterminen år 2019. 
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2.0 Teori 
___________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras modeller och teorier som ligger till grund för denna studie, och vidare 

beskrivs det hur de tillämpats. Teorierna och modellerna för denna studie är Varumärkesbild, 

Varumärkesattityd, Varumärkeslojalitet, Lojalitetsmodell samt Lojalitetsindelning av Dick och Basu 

(1994), Lojalitetspyramiden av Aaker (1991) och slutligen Word of Mouth. 

__________________________________________________________________ 

2.1 Varumärkesbild (Brand Image) 
Keller (1993, s. 3) definierar varumärkesbild som uppfattningar en konsument har om ett varumärke 

baserat på dess associationer av själva varumärket som byggs upp i deras minnen. Varumärkesbild är 

med andra ord ett resultat av olika intryck som konsumenten erhållit av olika källor angående 

varumärket. Dessa olika källor kan vara allt från produktens paketering och varumärkets namn till att 

faktiskt ha provat en produkt från varumärket. (Pars & Gulsel 2011, s. 228) 

Pars och Gulsel (2011, s. 229) menar att varumärkesbild är helheten av konsumenternas tilltro till 

varumärket och hur de värderar det. Det är viktigt att konsumenter har en positiv varumärkesbild då 

det är själva bilden de köper och inte produkten (Pars & Gulsel 2011, s. 229) samt att det bidrar till 

konsumentens avgörande om varumärket är något för hen eller ej (Dolich, 1969 se Bian & Moutinho 

2011, s. 194). Denna teori har delvis använts som ett verktyg för att generera intervjufrågor om 

respondenternas bild av H&M, och dels som ett analysverktyg för att se om den givna 

varumräkesbilden påverkat respondenter i enlighet eller i avvikelse med vad teorin menar. 

2.2 Varumärkesattityd 
Mitchell och Olson (1981, s. 318) definierar varumärkesattityd som en individs övergripande 

utvärdering av ett varumärke och har varit ett viktigt begrepp inom marknadsföring. Attityd anses ofta 

vara en bra indikator på hur en individ beter sig, och är därför användbar för att förutspå 

konsumentbeteende. Författarna påpekar att det är något internt hos konsumenten. Keller (1993, s. 5) 

menar att varumärkesassociationer formar varumärkesattityd. Dessa är attribut och fördelar som 

konsumenter uppfattar om varumärket, och som kan tillfredsställa deras behov. Enligt Spears och 

Singh (2004, s. 57) utgörs varumärkesattityd av både positiva och negativa känslor gentemot ett 

varumärke. Denna teori har använts för att ge denna studie en grund för vad attityder innebär för att i 

sin tur kunna utveckla intervjufrågor om konsumenters attityder. Teorin tillämpas även som ett 

analysverktyg. 
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2.3 Varumärkeslojalitet (Brand Loyalty) 
Enligt Aaker (1991, s.16) är Varumärkeslojalitet den första av de fem kategorierna som ingår i Brand 

Equity som är ett mer omfattande ramverk. Brand Equity går att applicera på både konsumentinriktade 

företag samt industriella, som är produkt eller tjänsteföretag (Aaker 1991, s. XI). 

Varumärkeslojalitet hos konsumenter utgör kärnan i ett varumärke samt att det mäter konsumenters 

tillgivenhet till det. Det vill säga hur sannolikt det är att konsumenten växlar till ett annat varumärke 

baserat på om det finns en skillnad på pris och produktegenskap. Ju mer lojalitet som finns, desto 

mindre känsligt blir företagets kundkrets för konkurrens. (Aaker 1991, s. 39) Detta förstärks av 

Thompson och Liu (2014, s. 2443) som menar att förståelse för varumärkeslojalitet är av strategisk 

betydelse för ett företag då det ger insikter till hur ett företags åtgärder kan motverka att konsumenter 

rör sig till konkurrenter. 

Oliver (1999, s. 34) framhåller varumärkeslojalitet som ett djupt åtagande att fortsätta köpa en produkt 

eller tjänst i framtiden som orsakar repetitiva köp hos samma varumärke, trots situationella influenser 

och marknadsföringsåtgärder som potentiellt kan orsaka att konsumenter byter till ett annat 

varumärke. Ett starkt fokus på kundlojalitet är värt för varumärken att ha som strategi då det är noterat 

att det blir billigare att fokusera på att kvarhålla existerande kunder än det är att söka nya (Oliver 

1999, s. 33). En annan uppfattning av varumärkeslojalitet gjordes av Dick och Basu (1994, s. 99) som 

menar att lojalitet i form av köpbeteende inte är tillräckligt för att korrekt kunna mäta 

varumärkeslojalitet. Författarna menar att fenomenet är tvådimensionellt där den ena dimensionen 

utgörs av beteendemässig lojalitet och den andra av attitydmässig lojalitet. (Dick & Basu 1994, s. 99) 

Denna teori har främst tillämpats i denna studie som ett analysverktyg för att identifiera hur lojaliteten 

påverkas av respondenternas attityder samt beteenden i samband med Dick och Basu’s (1994, s. 99) 

tolkning av lojalitet i komplementerande syfte. 

2.3.1 Beteendemässig & Attitydmässig Lojalitet 

Lojalitet handlar inte bara om beteende, utan är ett mer komplext fenomen som behöver ta hänsyn till 

vad som påverkar konsumenters attitydmässiga dimension i relation till den beteendemässiga 

lojaliteten (Dick & Basu 1994, s. 99). Chaudhuri och Holbrook (2001, s. 82) skriver om 

beteendemässig lojalitet som upprepade köp av ett visst varumärke, och menar att attitydmässig 

lojalitet inkluderar engagemang och känslomässiga associationer som en konsument har till ett 

varumärke. Attitydmässig lojalitet indikerar konsumentens avsikt att köpa/återköpa samt en vilja att 

betala mer för ett varumärke, och är därför inte lika priskänslig (Shankar et al. 2003, s. 155). Eftersom 

attitydmässig lojalitet syftar mer till det engagemang som finns till varumärket så kan det inte mätas 

genom återköp på samma sätt som beteendemässig lojalitet mäts (Shankar, 2003, s. 154). 
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Beteendelojalitet kan enligt Cheng (2011, s. 150) ge upphov till ett återkommande köpbeteende hos 

konsumenten medan attitydmässig lojalitet inte försäkrar en återkommande kund, utan kan istället ha 

en inverkan på den Word of Mouth som sprids om varumärket. Cheng (2011, s.150) menar även att en 

beteendemässigt lojal kund agerar utifrån att göra upprepade köp från ett specifikt varumärke. Shankar 

et al. (2003, s. 154) menar dock att det inte krävs en attitydmässig lojalitet för att bibehålla kunder då 

de kan vara likgiltiga och köpa ändå, och dessa konsumenter har då endast en beteendemässig lojalitet 

till varumärket. Lojala konsumenter är mycket mindre mottagliga till negativ information om en 

produkt eller varumärke än icke-lojala konsumenter. (Ahluwalia et al. 1999 se Shankar et al. 2003, 

s.157) 

Denna teori har som tidigare nämnts, samspelat med teorin om varumärkeslojalitet i analysen i syfte 

till att ge denna studie en bild av hur attityder och beteenden skiljer sig åt lojalitetsmässigt.   

2.3.2 Lojalitetsmodell av Dick och Basu (1994) (A framework for Customer 
Loyalty) 

Dick och Basu (1994) utvecklade lojalitetsmodellen för att kunna förstå samspelet mellan 

beteendemässig- och attitydmässig lojalitet, och även för att mäta varumärkeslojalitet utifrån dessa två 

dimensioner. Modellen redogör för olika faktorer som influerar varumärkeslojalitet och författarna 

menar att graden av lojalitet mot ett varumärke kan mätas genom att analysera relationen mellan de två 

dimensionerna. (Dick & Basu 1994, s. 100) 

Macintosh och Lockshin (1997) tillämpar denna modell i sin studie som undersöker relationer inom 

detaljhandeln. De stödjer teorin och understryker att det krävs en djupare förståelse av lojalitet då det 

är ett komplext förhållande, och deras resultat visar att positiva attityder främjar ett återköpsbeteende. 

(Macintosh & Lockshin 1997, s. 495f) Även Vanauken (2004, s. 225) bidrar till modellens 

trovärdighet som har utfört empiriska tester med hjälp av detta ramverk, och förespråkar att det finns 

starka kopplingar mellan de olika faktorerna som alla bidrar till återköpsbeteende och lojalitet. 

Den attitydmässiga variabeln har delats in i tre kategorier som är olika typer av indikatorer och kan 

påverka attitydsvariablen. Den kognitiva indikatorn förklaras som informativa typer av faktorer om ett 

varumärke. Affektiva indikatorer syftar till faktorer som gör intryck på konsumenters känslor för ett 

varumärke. Konativa indikatorer definieras som faktorer som leder till att konsumenten agerar på 

något sätt. Alla dessa indikatorer kan spela roll i hur attitydmässig lojalitet formas och följaktligen 

dess relation till återköpsbeteende. (Dick & Basu 1994, s. 102) 

Modellen påvisar även hur sociala normer och situationsfaktorer kan påverka återköpsbeteendet, vilka 

är utomstående faktorer som kan påverka lojaliteten. Sociala normer beskrivs som människors åsikter 

om att utföra ett beteende, exempelvis att en konsument inte genomför ett köp i en butik för att nära 
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vänner ogillar butikens höga pris. Situationsfaktorer innebär situationer som antingen kan öka eller 

minska köpbesult, exempelvis sänkta priser på varor eller att en produkt är slut i lager. (Dick & Basu 

1994, s.105) Denna faktor i modellen tas dock inte till hänsyn i studien. Dick och Basu (1994) medger 

att det uppstår konsekvenser av varumärkeslojalitet i form av tillfredsställelse eller missnöje av ett köp 

som i sin tur kan påverka framtida köp hos varumärket. Dessa upplevelser kan leda till att 

konsumenten använder Word of Mouth för att sprida sina positiva eller negativa erfarenheter om 

varumärket. Konsumenten kan även bli mer benägen att motstå påtryckningar från konkurrerande 

varumärken. (Dick & Basu 1994, s. 106f) Denna studie fokuserar enbart på Word of Mouth aspekten. 

 
Figur 1 A framework for loyalty, en förenklad modell inspirerad av Dick & Basu (1994, s.100) 

Denna modell har främst stått till grund för utvecklingen av intervjufrågor om konsumenters attityd 

och beteende samt sociala normers påverkande roll i dessa två faktorer samt hur alla dessa faktorer 

bidragit till Word of Mouth. Vidare används teorin som ett analysverktyg då analysen delats upp i 

olika ämnen som dels är inspirerade från denna modell. 

2.3.3 Lojalitetsindelning modell 

Dick och Basu (1994, s. 101) har vidare utvecklat en modell som är ett bra ramverk för att dela in 

konsumenterna i olika grader av lojalitet. Författarna förklarar i denna modell fyra olika typer av 

lojalitet som en konsument kan ha till ett varumärke, beroende på en hög eller låg nivå av 

attitydmässig- respektive beteendemässig lojalitet. Ngobo (2017) har empiriskt testat denna modell på 

livsmedelsmarknaden, och menar att konsumenters lojalitet kan förändras över tid och skifta mellan de 
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olika nivåerna. Studien framför att modellen inte går att tillämpas på alla marknader utan fungerar bäst 

på marknader som har hög konkurrens. (Ngobo 2017, s. 231) 

Ingen lojalitet är en effekt av låg beteendemässig lojalitet och även låg attitydmässig lojalitet. Detta 

innebär att konsumenten inte köper/planerar på att köpa ett varumärkes produkter i samband med att 

det finns en dålig attityd till varumärket. För varumärket är detta en stor nackdel, då konsumenten 

istället kan välja ett annat konkurrerande varumärke. (Dick & Basu 1994, s. 101) 

Falsk lojalitet är ett resultat av låg attitydmässig lojalitet tillsammans med hög beteendemässig 

lojalitet, vilket innebär att konsumenten även här har en dålig attityd till varumärket men ändå 

konsumerar. Författarna menar att det kan bero på att konsumenter inte ser så stor skillnad bland 

varumärken inom samma kategori på grund av det låga engagemanget, samt sociala influenser och det 

låga priset. (Dick & Basu 1994, s. 101) 

Latent lojalitet är enligt Dick och Basu (1994, s. 102) grundat på hög attitydmässig lojalitet och låg 

beteendemässig lojalitet. Denna grad av lojalitet syftar till konsumenter som starkt föredrar ett 

varumärke, men trots det har en låg köpfrekvens. Orsaken till det kan vara att sociala normer och 

situationsfaktorer kan komma i vägen, och författarna menar att en konsument kan bortse från sina 

egna preferenser för att anpassa sig till sin sociala omgivning. 

Sann lojalitet är enligt Dick och Basu (1994, s. 102) den mest föredragna nivån av lojalitet. Här har 

konsumenten hög grad av både attitydmässig- och beteendemässig lojalitet, vilket bidrar till en stark 

varumärkeslojalitet. 

 

Figur 2 Lojalitetsindelning av Dick och Basu (1994, s. 101) 
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Eftersom Dick och Basu’s (1994) lojalitetsmodell har stått till grund för en större del av 

intervjufrågorna samt analysen, har även denna modell tillämpats för att analysera hur olika 

lojalitetsnivåer bland konsumenter ser ut gentemot H&M som Fast Fashion varumärke. 

2.4 Lojalitetspyramiden                                  
  
Aaker (1991, s. 39) talar om att det finns olika nivåer av varumärkeslojalitet som alla representerar 

olika tillgångar och utmaningar som existerar inom marknadsföring, vilka bör hanteras samt utnyttjas. 

Denna lojalitetspyramid illustrerar de fem olika nivåer av lojalitet som Aaker (1991, s. 39) har tagit 

fram.                                         

På botten av pyramiden återfinns switchers/price sensitive - denna nivå utgörs av en grupp 

konsumenter som beskrivs som illojala och är likgiltiga till ett varumärke. Konsumenterna ser på flera 

olika varumärken som dugliga och kan därmed anses vara priskänsliga (Aaker 1991, s. 40). Aaker 

(1991, s. 43) menar att det går att bestämma grad av lojalitet genom att studera huruvida konsumenter 

repeterat handlar från ett visst varumärke.                                                                                   

  

Strax efter hittas satisfied/habitual buyers - konsumenterna i denna nivå har inget behov av att byta till 

ett varumärke eller på något sätt anstränga sig då de är tillräckligt nöjda med det befintliga varumärket 

(Aaker 1991, s. 40). Dessa konsumenter är för det mesta vana vid att köpa ett visst varumärke, i och 

med att de inte har ett behov av att byta varumärke så blir dem svårare att nå ut till. (Aaker 1991, s. 

40)  

Därefter illustreras den tredje nivån som är satisfied buyers with switching cost/switching cost loyalty - 

konsumenter som tillhör denna nivå är redan nöjda och har en så kallad byteskostnad. Det kan 

innebära att ett byte av varumärke kan kosta konsumenten i form av tid, pengar eller prestation. Men 

Aaker (1991, s. 40) menar att de ändå kan tänka sig byta varumärke om företagen kan locka dem med 

erbjudanden och fördelar som kan kompensera det som riskeras i första hand. (Aaker 1991, s. 

40)                                                                                                    

Sedan kommer likes the brand, considers it a friend - denna nivå består av konsumenter som har 

investerat emotionellt till ett viss varumärke och som faktiskt gillar det. Aaker (1991, s. 40) menar att 

ordet Liking kan vara svårt att definiera eller koppla till något specifikt som konsumenten gillar med 

varumärket. Men genom att koppla samman ord som berör huruvida konsumenten har fattat tycke för 

varumärket, ord som exempelvis förtroende, respekt, vänskap osv så underlättar det att förstå vad för 

relation konsumenter har till varumärket. (Aaker 1990, s. 41) 
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Slutligen återfinns committed buyer på toppen av pyramiden som är den starkaste nivån av 

varumärkeslojalitet. Här har konsumenter stolthet i att dem handlar från ett visst varumärke. 

Varumärket kan antingen vara viktigt för dem på ett funktionellt sätt eller att de upplever att det 

representerar en del av hur de vill bli framställda. Commitment är den egenskap med störst påverkan 

på varumärkeslojalitet och förutsätter hur konsumenter beter sig i relation till varumärket. 

Kommunicerar konsumenter med andra om varumärket? Sprider de det? (Aaker 1991, s. 

41)                    

      

  

Figur 3 Loyalty Pyramid (Aaker 1991, s.40) 

Lojalitetspyramiden används i denna studie som ett instrument för att analysera hur lojaliteten kring 

konsumenterna ser ut gentemot H&M som Fast Fashion varumärke. 

2.5 Word of Mouth (WOM) 
Kirby och Marsden (2006, s. 164) definierar Word of Mouth som: “Oral, person-to-person 

communication between a receiver and a communicator whom the receiver perceives as non-

commercial, concerning a brand, a product or a service.” 

Hädanefter hänvisas Word of Mouth som WOM. WOM är en viktig form av marknadsföring och 

kommunikation (Sweeney et al. 2008, s. 344), och Derbaix och Vanhamme (2003, s. 99) menar att det 

är en tvåvägskommunikation som har blivit en av de viktigaste sätten för konsumenter att 

kommunicera med varandra. WOM har möjligheten att ge potentiella konsumenter en bild av hur 

upplevelsen skulle vara av att konsumera från ett specifikt företag eller varumärke. Styrkan med denna 
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teori ligger i att det finns mer trovärdighet i det eftersom det tenderar att spridas mellan en konsument 

och dess vänner och familj, och inte från kommersiella informationskällor som styrs av företag. 

(Derbaix and Vanhamme 2003, s. 100) 

WOM kan vara antingen positivt eller negativt, där det positiva enligt Buttle (1998, s. 243) är att 

konsumenter yttrar sig om sin nöjdhet med ett företag eller varumärke, och negativ WOM är det 

motsatta. Enligt studier av Arndt (1967 se Buttle 1998, s. 242) går det att anta att negativ WOM har 

större påverkan på konsumenter än positiv WOM. Ytterligare en studie av Technical Assistance 

Research Program (1986 se Buttle 1986, s. 242) rapporterade att missnöjda kunder sannolikt sprider 

WOM till två gånger så många personer som nöjda kunder. 

Eftersom Dick och Basu (1994) menar att WOM är en konsekvens av lojalitet, tillämpas WOM i 

studien för att framställa intervjufrågor gällande hur konsumenter talar om H&M som Fast Fashion 

varumärke och även för att analysera hur det kan påverka dessa konsumenters syn på varumärket. 

2.6 Teoretisk Tillämpning 
Dessa teorier och modeller som presenterats ovan har tillsammans varit av stor betydelse och relevans 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Den varumärkesbild som konsumenten erhåller påverkar i sin tur hur de värderar självaste varumärket. 

Teorin används i denna studie för att kartlägga den bild av varumärket som uppfattas och bidrar alltså 

med underlag till analysen ur ett konsumentperspektiv. Specifikt om hur konsumenters 

varumärkesbild eventuellt kan påverka lojaliteten de har för ett visst varumärke. 

Eftersom att studien syftar till att undersöka konsumenters varumärkeslojalitet ger teorin om 

varumärkeslojalitet ett underlag för begreppets innebörd och en förståelse för konsumenters val av 

varumärke. Dock menar Dick och Basu (1994, s. 99) att lojalitetsfenomenet är tvådimensionellt och att 

det blir otillräckligt att endast se det från ett perspektiv. Därmed har teorin om både attitydmässig 

lojalitet samt beteendemässig lojalitet tillämpats i ett komplementerande syfte. 

I och med att Dick och Basu (1994, s. 99) formade tanken om två olika teoriperspektiv av lojalitet har 

Lojalitetsmodellen (Dick & Basu 1994, s. 100) även tillämpats i denna studie eftersom att både teorin 

och modellen är grundade av dem. 

För att vidare bedöma hur lojaliteten kan se ut, har modellerna  Lojalitetsindelning (Dick & Basu 1994 

s. 101) och Lojalitetspyramiden ( Aaker 1991, s. 40) använts för att kunna analysera olika nivåer av 

konsumenters lojalitet till varumärket. Syftet till att två lojalitetsindelningsmodeller har tillämpats är 

för att utvinna en analys av två olika perspektiv om hur lojalitet kan se ut. 
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Eftersom Dick och Basu (1994) anser att WOM är en konsekvens av lojalitet, tillämpas teorin i denna 

studie för att se hur konsumenters uppfattningar påverkar andra konsumenter, och vilken effekt det 

kan ha på varumärket. 

Dessa teorier utgör grunden för analysen i denna studie. Tillsammans bidrar de till att skapa förståelse 

för hur lojalitet ser ut och påverkas. Placeringen av modellerna och teorierna presenteras i en följd som 

visar hur de olika parametrarna sammankopplas. 
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3.0 Metod 
___________________________________________________________________ 

I detta avsnitt  presenteras metodvalen som grundar studien. Kapitlet redogör för den 

forskningsmetod som valts, urval som gjorts, och hur intervjuerna genomförts. Dessutom görs det en 

kvalitetsbedömning av studien. Avslutningsvis presenteras studiens deltagande respondenter i tabeller. 

___________________________________________________________________ 

3.1 Forskningsansats 
Bryman och Bell (2013, s. 49) samt Ahrne och Svensson (2015, s. 10) menar att en kvalitativ 

forskningsansats lägger större vikt på ord och sammanhang vid insamling av data via intervjuer, 

istället för siffror som förekommer i en kvantitativ forskning. Denna ansats ansågs vara ett lämpligt 

val för studien då syftet bland annat var att söka en djupare förståelse för hur sambandet mellan attityd 

och beteende kan se ut för Gen-Z konsumenter. Justesen och Mik-Meyer (2012, s. 13) poängterar även 

att en kvalitativ metod avser att tolka samt uppnå en ökad förståelse av ett visst fenomen. Detta stärkte 

valet av ansatsen med studiens syfte i åtanke. 

Den kvalitativa metoden i studien har tillämpats via semistrukturerade intervjuer med respondenter. 

Då denna studie hade som utgångspunkt att basera slutsatserna på det empiriska materialet som 

samlats in, blev studiens huvudsakliga inriktning av en induktiv ansats (Alvehus 2013, s. 109). Detta 

gjordes genom tillämpningar av olika teorier inom marknadsföring som stod till grund för 

frågeschemat för studiens respondenter. På så sätt samlades empirin in, som sedan analyserades med 

hjälp av ytterligare kända teorier inom marknadsföring för att vidare kunna diskuteras och dra 

slutsatser från. 

3.2 Forskningsfilosofi 
Bryman och Bell (2013, s. 620) menar att det finns olika ståndpunkter inom epistemologi och 

ontologi. Om en kvantitativ metod appliceras så tas en ställning för en naturvetenskaplig modell inom 

epistemologi, det vill säga positivism, samt en  objektivistisk världsbild inom ontologi. Om en 

kvalitativ metod tillämpas innebär det oftast att studien tar ställning för ett tolkningsperspektiv, i detta 

fallet hermeneutik, inom epistemologi samt konstruktionism som ståndpunkt inom ontologi. (Bryman 

och Bell 2013, s. 620) 
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3.2.1 Epistemologi 

Epistemologi är filosofin om kunskap, vad det är och hur kunskapen kommer till (Kvale & Brinkmann 

2014, s. 69). Goertz och Mahoney (2012, s. 206) belyser de två skillnaderna som finns inom 

epistemologi i en kvantitativ respektive kvalitativ ansats. I ett kvantitativt tillvägagångssätt är 

svårigheterna i att generera kunskap oftast intimt kopplade till felaktigheter. I ett kvalitativt 

tillvägagångssätt ligger utmaningarna i det ”oklara.” (Goertz & Mahoney 2012, s. 206) 

Positivism förespråkar en användning av naturvetenskapliga metoder vid undersökning av sociala 

verkligheten och förespråkar att ”riktig” kunskap är sådant som bekräftas via respondenters 

sinneserfarenhet (Saunders, Thornhill & Lewis 2009, s. 113). I och med att positivismen förespråkar 

kvantitativa metoder då det bygger på observationer (Bryman & Bell 2013, s. 36f) samt att hypoteser 

används för att vidare kunna utveckla teorier (Saunders, Thornhill & Lewis 2009, s. 113) ansågs det 

lämpligare för denna studie att ta ställning för ett tolkningsperspektiv, i detta fallet hermeneutiken. I 

denna studie har avsikten varit att skapa förståelse för bland annat respondenternas attityder samt 

beteende genom att tolka deras intentioner och avsikter via deras språk, vilket Patel (2017, s. 29) 

menar är det som hermeneutiken går ut på. 

Bryman (1984, s. 78) nämner att det i en kvalitativ studie kräver kontextuell förståelse för att ett visst 

beteende ska kunna förstås i ett sammanhang av ett meningssystem som används av en viss grupp eller 

samhälle. Det är alltså nödvändigt att engagera sig i att se den sociala världen från konsumentens 

synvinkel. (Bryman 1984, s. 77)  Detta går hand i hand med denna studies syfte som har ämnat att 

söka förståelse för sambandet av Gen-Z konsumenters attityder samt beteende. Genom att det har 

använts kvalitativa metoder i form av fokusgrupper för att samla data från respondenter på en djupare 

nivå fanns det en större chans att erhålla en kontextuell förståelse. 

3.2.2 Ontologi 

Goertz och Mahoney (2012, s. 12) menar att ontologi innebär att specificera vad som är viktigt i det 

empiriska fenomenet som undersöks och även vad det bygger på. Objektivism och konstruktionism är 

de två olika ståndpunkterna som finns inom ontologin. (Bryman & Bell 2013, s. 42) 

Objektivism enligt Bryman och Bell (2012, s. 42) innebär att människan möter sociala händelser i 

form av yttre fakta som är bortom människans tankeförmåga och som inte går att påverka. Till skillnad 

från detta menar konstruktionism att sociala händelser faktiskt går att påverka och styra och att det är 

sociala aktörer som kontinuerligt skapar sociala händelser som inte blir slutgiltiga utan fortsätter 

bearbetas. (Bryman & Bell 2013, s. 43) 
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Kvalitativa forskare antar ett semantiskt tillvägagångssätt där de arbetar med att identifiera samt förstå 

vad som är av väsentlighet för ett fenomen och betydelsen av det (Goertz & Mahoney 2012, s. 205). 

Med andra ord handlar det om att forskare vill studera förståelse av specifika karaktäriseringar som 

bildar en verklighetsuppfattning (Goertz & Mahoney 2012, s. 207). 

Denna studie antog konstruktionism som verklighetsuppfattning där det söktes fördjupad förståelse för 

vad som påverkar Gen-Z konsumenter uppfattningar samt handlingar gentemot Fast Fashion. 

3.3 Forskningsdesign 
För att uppfylla studiens syfte samt besvara forskningsfrågorna har denna studie tillämpat en 

tvärsnittsdesign. Denna design tillämpas oftast när mer än ett fall undersöks i syfte till att få mer 

variation, samt att det i stort sett sker vid en tidpunkt (Bryman & Bell 2011, s 77) till skillnad från 

exempelvis experimentell design där respondenterna ‘’undersöks’’ vid två tillfällen, en gång innan 

experimentet genomförts samt en gång efter (Bryman & Bell 2011, s 78). Med detta till grund ansågs 

tvärsnittsdesign vara fördelaktigt i och med att skribenterna ville undersöka ett antal olika 

respondenter för att få variation i empirin och endast under en tidpunkt då syftet med intervjuerna var 

att få en inblick av konsumenters attityd och beteende gentemot Fast Fashion. Dessutom var denna 

studiens syfte ur ett beskrivande perspektiv där målet var att redogöra för dessa samband med hjälp av 

empirin, vilket Levin (2006, s. 24) menar är innebörden av tvärsnittsdesign.  

Tvärsnittsdesign har tillämpats i denna studie i kombination med en kvalitativ forskningsmetod, där 

semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data, vilket även är det vanligaste sättet att 

tillämpa det på (Bryman & Bell 2013, s. 81). 

3.4 Population & Urval 
En studies population utgörs av alla enheter av en kategori som ska undersökas och urvalsramen är en 

underkategori av populationen som deltar i studien Denscombe (2010, s. 23). Med detta sagt utgörs 

denna studies population av individer som tillhör Gen-Z, det vill säga de som är födda år 1995 och 

fram (Priporas et al. 2017, s. 376). I denna studie har det dock valts att avgränsa till år 2004 som lägsta 

ålder eftersom att yngre individer ansågs vara för unga. Urvalsramen för denna studie består av 

individer som identifierar sig som kvinnor samt som brukar handla från H&M. Anledningen till att 

urvalsramen blev kvinnor berodde på att de konsumerar mer mode än män (Kuruvilla, Joshi och Shah 

2009, s. 722). Det bidrog även till att studien fick en mer homogen urvalsram. 

Denna studie har utförts baserats på icke-sannolikhetsurval som kallas bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Snöbollsurval anses till viss del vara ett bekvämlighetsurval men är fördelaktigt då det 

lyfter fram människor som är av intresse för den undersökning som sker (Bryman & Bell 2013, s. 
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206f). Ett snöbollsurval har vanligtvis till en början endast ett fåtal respondenter, och dessa 

respondenter kan i sin tur nominera andra individer som är av relevans för studiens tema (Denscombe 

2010, s. 37). I denna studie handplockades därmed fem stycken respondenter ur ett 

bekvämlighetsurval. Dessa respondenter var tillgängliga i skribenternas omgivning som matchade 

populationen och urvalsramen. Varje respondent fick därefter rekommendera ytterligare två individer. 

Detta fortsatte tills tjugofem respondenter uppnåtts. Denscombe (2010, s. 37) framför att en fördel till 

denna strategi är att individer värms upp mentalt för att ställa upp som respondent i och med att deras 

bekanta redan har introducerat dem till detta. Just att respondenterna var mentalt beredda och villiga 

att delta i undersökningen var av extremt stor vikt då det tidigare bestämts att använda 

bekvämlighetsurval, dock gick det inte att fullfölja på grund av en motvillighet bland respondenter att 

delta i en längre intervju. Därmed ansågs snöbollsurval komplettera denna studie. 

Denna metod används vanligtvis för att komma åt personer från populationen i de fall där forskaren 

väntar sig svårigheter att skapa en representativ urvalsram av populationen (Cohen & Arieli 2011, s. 

427). I och med att det det ligger svårigheter i att skapa ett representativt urval när det används icke-

sannolikhetsurval, blir det därav även svårt att generalisera empiriska resultat. Därmed fastställdes det 

att mängden respondenter för denna studie skulle vara 25 stycken i syfte till att försöka få ett större 

perspektiv trots generaliseringssvårigheterna. 

3.5 Intervjuer 
Intervjuer används generellt sett för att samla data vid kvalitativa studier där forskarna vill få djupare 

insikt av exempelvis åsikter, attityder eller beteenden (Rowley 2012, s. 261). För denna studie ansågs 

semistrukturerade intervjuer vara den lämpligaste intervjumetoden då flexibiliteten och de öppna 

svaren bidrog till att  respondenten fick chans till att utveckla sin tankegång (Denscombe 2010, s. 175) 

vilket var av stor vikt för denna studie. Detta gjorde i sin tur att respondenterna kunde utveckla sina 

ideer och tala mer öppet och fritt kring tankar och åsikter. 

Kallio et al. (2016, s. 2963) förklarar att en noggrann utvecklad och strukturerad intervjuguide bidrar 

till studiens objektivitet och trovärdighet. Det krävs en litteraturbaserad grund och det är även viktigt 

med pilot-test som förstärker studien (Kallio et al. 2016, s. 2963). Intervjuguiden för denna studie 

utformades av 17 huvudsakliga frågor baserade på teorierna och modellerna vars syfte var att 

undersöka respondenternas varumärkesbild, attitydmässiga lojalitet, beteendemässiga lojalitet, samt 

WOM (se bilaga 1). 

De semistrukturerade intervjuerna innebar att frågorna vid olika intervjuer kunde skiljas åt en aning då 

moderatorn anpassade en del frågor utefter intervjuns riktning och samtalets gång för att guida 
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respondenterna och se till att den data som behövs samlades in. Dock så skedde intervjuerna 

huvudsakligen under liknande struktur. 

3.5.1 Enskild intervju 

Intervjuerna skedde i form av enskilda intervjuer samt fokusgrupper. Den vanligaste formen av 

intervjuer är enskilda intervjuer där det är ett möte mellan en forskare och en respondent. Det är en 

populär intervjuform eftersom den är relativt enkel att arrangera och dessutom erhålls synpunkter och 

åsikter från en enda källa - den intervjuade respondenten. Ytterligare fördelar är att dessa typer av 

intervjuer är lätta att kontrollera och även lätta att transkribera då det endast är en persons idéer och 

åsikter som ska följas. (Denscombe 2010, s. 176) Denna studie bestod alltså av sju enskilda intervjuer 

som gav insiktsfulla åsikter och synpunkter om det diskuterade ämnet. 

3.5.2 Fokusgrupp 

En fokusgrupp består av en liten grupp individer som har samlats av en moderator (i detta fall studiens 

skribenter) i syfte till att undersöka attityder och uppfattningar om ett specifikt ämne. (Denscombe 

2010, s. 177) Denna studie har genomfört tre fokusgruppsintervjuer vilka bestod av grupper om sex 

respondenter. Denscombe (2010, s. 177) menar att det är en lagom storlek för att få med en rad olika 

perspektiv och åsikter, utan att det blir svårt för moderatorn att hantera diskussionen. Fokusgrupper är 

ett mycket bra sätt för forskare att bättre förstå vad respondenter tänker eller känner angående ett 

specifikt ämne (Kreuger & Casey 2015, s. 2). 

Tanken bakom att både enskilda intervjuer och fokusgrupper har tillämpats i denna studie var att de på 

ett sätt kompletterar varandra. Författarna Acocella (2011, s. 1133)  och Alvehus (2015, s. 87) menar 

att nackdelen med att intervjua respondenter i grupp är att de kan känna sig dömda i närvaron av andra 

människor, detta kan i sin tur påverka hur sanna svaren är som genereras samt att svar kan 

undanhållas. Enskilda intervjuer eliminerar dessa svårigheter. Fokusgrupper gör dock att respondenter 

kan påverkas av varandra på ett positivt sätt då de kan tänka i andra banor än vad dem möjligtvis hade 

gjort i enskilda intervjuer. 
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3.6 Genomförande 

Denna studie baseras främst på primärdata i form av intervjuer vilket utgör empirin. Samtliga 

intervjuer utfördes mellan 18 april och 1 maj 2019. De enskilda intervjuerna genomfördes på platser 

bestämda av respondenterna själva, i syfte till att de skulle känna sig bekväma och avslappnade i 

miljön. Fokusgruppsintervjuerna tog plats i ett grupprum på Södertörns Högskola då skribenterna 

föreslog tid och plats och respondenterna gick med på det.  

I denna studie deltog det sammanlagt 25 respondenter där intervjuerna genomfördes på 30 minuter 

upp till 90 minuter beroende på hur lång tid det tog tills moderatorerna ansåg att tillräckligt med 

värdefulla insikter genererats, vilket Rowley (2012, s. 263) menar är en vanlig tumregel för tid vid 

insamling av data genom intervjuer. Det genomfördes totalt sju stycken enskilda intervjuer, samt tre 

stycken fokusgruppsintervjuer med sex stycken respondenter i vardera grupp, därmed deltog 25 

respondenter sammanlagt. Samtliga fokusgrupper har indelats efter ålder för att uppnå en så jämn 

åldersfördelning som möjligt.  

Innan påbörjandet av intervjuerna, klargjordes det för alla respondenter att samtalen skulle spelas in 

samt att de hade all rätt till att dra sig ur deltagandet vid behov utan konsekvenser. Studiens syfte 

lästes även upp och det talades om att intervjuerna skulle ligga till grund för studien. Moderatorerna 

inledde intervjun med att ställa ett par kortare frågor om respondenternas bakgrund såsom ålder och 

sysselsättning. Sedan sattes den djupare delen av intervjun igång där frågor ställdes utifrån 

frågeschemat, men det förekom även olika följdfrågor under samtliga intervjuer beroende på samtalets 

riktning. 

Efter datainsamlingen transkriberades de på så sätt att skribenterna tillsammans lyssnade av ljudfilerna 

och skrev ned det som sagts ordagrant. Fokusgrupperna prioriterades och transkriberades direkt efter 

intervjutillfällena eftersom det var större diskussioner som tog plats och de enskilda intervjuerna 

transkriberades efter all data samlats in då ljudfilerna var lättare att hantera med tanke på att endast en 

respondent talade. 

Respondentvalidering (Torrance 2012, s. 114) har tillämpats i denna studie för att kontrollera att datan 

var korrekt, därmed skickades den första transkriberingen ut till samtliga respondenter för att 

kontrolleras. 
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3.7 Kvalitetsbedömning 
Att bedöma kvalitativ forskning är inte lika lätt som för kvantitativ forskning. Eftersom det inte går att 

replikera en social miljö på samma sätt som det går att replikera ett experiment, menar Denscombe 

(2014, s. 297) att det är svårt att kontrollera kvaliteten genom validitet och reliabilitet. Vidare beror det 

på att forskaren har en tendens att bli nära inblandad i datainsamling och analys vilket förhindrar andra 

forskare från att upprepa metoden och producera identisk data och slutsatser. Fastän kvalitativ 

forskning inte kan replikeras, behöver den fortfarande verifieras. (Denscombe 2014, s. 297) I denna 

studie behandlas begreppen trovärdighet och äkthet som bedömningskriterier för att verifiera 

undersökningen. 

3.7.1 Trovärdighet 

Enligt Kallio et al. (2016, s. 2963) bidrar en noggrann utvecklad och strukturerad intervjuguide till 

objektivitet och trovärdighet i studien. Frågeschemat har därmed strukturerats upp efter varje ämne 

som studien undersöker, baserat på de teorier som tillämpats. Trovärdigheten har fyra delkriterier vilka 

är tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmering. (Bryman & Bell 2013, s. 402). 

Tillförlitlighet syftar till vilken omfattning kvalitativa forskare kan visa att deras data är korrekt och 

lämplig. Lincoln och Guba (1985 se Denscombe 2014, s. 297) menar att det finns åtgärder som kan 

stödja att datan är rimlig, sannolik och har kontrollerats i enlighet med god praxis. 

Respondentvalidering är en av dessa åtgärder som innebär att deltagande respondenter får kontrollera 

att den första formen av data är korrekt (Torrance 2012, s. 114). I denna studie skickades därför den 

första transkriberingen av intervjuerna ut till samtliga respondenter som skulle granska att deras 

åsikter blev korrekt tolkade under intervjun, eller om de ansåg att något uttalande skulle strykas från 

intervjun. 

Eftersom forskarna är nära involverade i datainsamlingsmetoder inom kvalitativ forskning, blir det 

svårt för andra forskare att replikera studien och komma fram till likadana resultat och slutsatser. 

Därför avser pålitligheten i en studie att motverka dessa svårigheter. (Denscombe 2014, s. 298) Enligt 

Bryman och Bell (2013, s. 405) görs detta genom att skapa en fullständig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocesser, samt att dessa faser granskas ordentligt. Under uppsatsens gång har opponenter 

därmed fungerat som granskare för att bedöma studiens kvalitet och procedurer, och deras kritik har 

tagits till hänsyn för att förbättra studien. 

Eftersom denna studie baseras på intensiva studier av ett mindre antal fall, menar Denscombe (2014, s. 

299) att det försvagar representerbarhet och generaliserbarhet för studien. Ett alternativt sätt att 

analysera dessa faktorer är istället överförbarhet som syftar till hur det som studerats kan appliceras 

vidare på andra studier och andra fall. Forskaren behöver alltså tillhandahålla läsaren med en ordentlig 
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beskrivning och information av studiens genomförande och deltagande respondenter, för att bidra till 

generaliserbarheten. (Denscombe 2014, s. 299) Därför har det i denna studie gjorts en gedigen 

sammanställning över studieobjekten för att förstärka överförbarheten, samt en utförlig beskrivning av 

intervjuernas genomförande. 

Konfirmering innebär att forskaren försöker säkerställa att han eller hon har agerat i god tro (Bryman 

& Bell 2013, s. 405). Eftersom kvalitativ data är en produkt av en tolkningsprocess finns det 

svårigheter med objektivitet då forskarnas egna åsikter och värderingar kan förhindra dem från att ha 

ett öppet sinne. Detta kan i sin tur påverka resultaten och analysen eftersom att forskarna är så pass 

involverade i datainsamlingen. (Denscombe 2014, s. 300) För att uppnå hög konfirmering i denna 

studie har det därför strävats efter att inte låta personliga åsikter och värderingar påverka studiens 

utförande och att vara så öppensinnade som möjligt. 

3.7.2 Äkthet 

Äkthet handlar om generella frågor som berör forskningspolitiska konsekvenser och Bryman och Bell 

(2013, s. 405) beskriver ett antal delkriterier till äkthet och en av dessa är rättvis bild. Eftersom denna 

studie avser undersöka lojalitet ur ett konsumentperspektiv ges det en rättvis bild av fenomenet och 

studieobjekten då det är konsumenter som intervjuas och inte varumärken. Resterande faktorer handlar 

om en studie kan skapa utvecklingsmöjligheter för studieobjekten (Bryman & Bell 2013, s. 405). 

Dessa faller utanför ramarna för denna studie då det endast analyseras över respondenternas attityder 

och beteende, och inte hur dessa kan utvecklas. 

3.8 Respondenter 
Nedan presenteras en sammanställning av samtliga respondenter som har deltagit i intervjuerna. Här 

återfinns information om respondenternas ålder, sysselsättning och när intervjuerna genomfördes. 

Enskilda intervjuer 

Namn Ålder Sysselsättning Datum 

Lana 16 Studerande 18/4-19 

Dilara 17 Studerande 18/4-19 

Nina 21 Studerande och extrajobb 19/4-19 

Saron 21 Studerande och extrajobb 19/4-19 

Desmina 15 Studerande 22/4-19 
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Yasmine 23 Heltidsarbetande 24/4-19 

Katarina 18 Studerande 24/4-19 

  
Figur 4 Respondentlista för enskilda intervjuer 

Fokusgruppsintervju 1 

Genomförd 26/4-19 

Namn Ålder Sysselsättning 

Helene 22 Deltidsjobb och studerande 

Aliza 20 Heltidsarbetande 

Maria 22 Heltidsarbetande 

Nicole 19 Studerande 

Amanda 17 Studerande 

Tara 15 Studerande 

 
Figur 5 Respondentlista för fokusgruppsintervju 1 

Fokusgruppsintervju 2 

Genomförd 29/4-19 

Namn Ålder Sysselsättning 

Marwa 20 Studerande 

Amanda 16 Studerande 

Ronja 16 Studerande 

Bahar 17 Studerande 

Sandra 19 Studerande 

Rimonda 20 Studerande 

 
Figur 6 Respondentlista för fokusgruppsintervju 2 
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Fokusgruppsintervju 3 

Genomförd 1/5-19 

Namn Ålder Sysselsättning 

Anna 23 Heltidsarbetande 

Adiba 20 Studerande och extrajobb 

Elina 15 Studerande 

Maryam 15 Studerande 

Lisette 19 Studerande och extrajobb 

Najma 17 Studerande 

 
Figur 7 Respondentlista för fokusgruppsintervju 3 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



	 24	

4.0 Empiri 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av empirin som har samlats in. Det är endast de mest 

centrala delarna av djupintervjuerna för denna studie som framförs och de presenteras i en struktur 

som förhåller sig till intervjustrukturen samt teoristrukturen. 

__________________________________________________________________________ 

4.1 Varumärkesbild 
De allra flesta respondenter påpekade att deras helhetsintryck av H&M som varumärke var ‘’billigt.’’ 

Begreppet billigt användes både i den mening att plaggen såldes för billiga priser (positivt betingat) 

samt att plaggen ansågs vara billiga utifrån materialet (negativt betingat). Majoriteten av 

respondenterna i både djupintervjuerna samt fokusgrupperna hade gemensamt att de ansåg att 

kvaliteten på plaggen var väldigt dåliga. Utifrån egna erfarenheter hävdade dem att materialet som 

plaggen tillverkats av presterade dåligt gällande egenskaper och passform efter tvättningar och flitigt 

användande. 

Ett återkommande negativt intryck var hur varumärket inte anpassat sina plagg storleksmässigt efter 

ett större omfång av kroppstyper. Det ansågs att klädstorlekarna lutade sig alldeles för mycket mot 

smalare kroppstyper samt att det inte var tillräckligt inklusivt. Ytterligare framgick det att en hel del av 

respondenterna ansåg att H&M var icke hållbara som varumärken när det kom till miljö samt sociala 

aspekter. 

‘’Mitt helhetsintryck av H&M är väl att det är ett jättestort globalt varumärke som ses lite som 

bovarna i branschen.’’ - Rimonda, 20 år & studerande 

Även om det nämndes att varumärket var väldigt flitigt på att producera nya och trendiga plagg, 

efterföljdes det av kommentarer om hur det ändå var negativt på grund av att massproduktionen gav 

upphov till miljöförstörelse. 

‘’De kommer snabbt ut med det som är populärt så det kan vara en positiv sak för mig som kund men 

jag tänker negativt kring det också för jag funderar över hur stor massproduktion det är när jag hör 

varumärkets namn.’’ - Najma, 17 år & studerande 

Positiva bilder som respondenter hade av varumärket var att de hade ett väldigt stort sortiment samt 

utbud av plagg, tillsammans med att varumärket har placerat sina butiker väldigt tillgängligt för 

konsumenterna. Sammanfattningsvis har det visats att majoriteten av respondenterna erhåller en 
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varumärkesbild som huvudsakligen lutar åt det negativa hållet på grund av faktorer som kvalitet samt 

icke hållbarhet. 

4.2 Attitydmässig samt beteendemässig lojalitet 
Resultaten visar att respondenterna hade blandade attityder och känslor mot H&M, men att det lutade 

mer åt det negativa hållet. Det diskuterades att hållbarhet började ta allt mer plats i olika verksamheter 

och att företag var tvungna att ta mer ansvar och vara miljömedvetna. Respondenterna tyckte att H&M 

gjorde bra försök till att visa upp en hållbar sida i sin marknadsföring. En del respondenter kände även 

till att varumärket har en klädinsamling i butiker där kunder kan lämna in gamla kläder i en låda som 

sedan skulle återvinnas, och det uttrycktes en positiv inställning till detta initiativtagande. Dock ansågs 

det att det fanns alltför många negativa sidor av H&M som vägde tyngre i deras åsikter och attityder 

om varumärket. Respondenterna nämnde att de inte ville stödja varumärket genom att handla där på 

grund av de giftiga utsläpp som uppstår i samband med produktion och dåliga arbetsförhållanden för 

textilarbetare. Det ansågs därför vara omoraliskt att fortsätta handla från H&M med tanke på dessa 

miljöeffekter och sociala orättvisor. 

“Ju mer jag lär mig om hur de arbetar desto mindre lust får jag att handla där” - Elina, 15 år & 

studerande 

Trots detta framkom det under intervjuerna att även om respondenterna känner till dessa saker och 

bryr sig om miljömässig och social hållbarhet, är det inte vad som huvudsakligen styr när de väljer och 

handlar kläder. Respondenter uttryckte att de fick en bättre attityd till varumärken som arbetar med 

hållbarhet men att det inte alls är avgörande i hur de köper och att andra faktorer som till exempel pris 

är viktigare. 

“...jag vill bry mig och jag hyllar företag som gör det men sen så är det inte en påverkande faktor i 

vart jag väljer att handla tyvärr.” - Maryam, 15 år & studerande 

Majoriteten av respondenterna påstår att de inte kände något känslomässigt band till varumärket. Dock 

var det en stor andel deltagare som nämnde att H&M kändes familjärt då de handlat där sen barnsben 

och även att det kändes som hemma eftersom att det är svenskägt. Därför hade det också blivit 

naturligt att fortsätta handla från H&M samt att det har blivit som en vana att gå in i deras butiker vid 

shoppingturer. Respondenterna medgav dock att de främst handlar för produkterna som H&M 

erbjuder, och inte för varumärket i sig. 

“Det finns nog inget med varumärket som jag vill stötta på så sätt men de har många produkter med 

ett bra utbud till ett bra pris.” - Marwa, 20 år & studerande 
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En av intervjufrågorna handlade om konsumenter kan tänka sig betala mer för ett plagg som säljs från 

ett hållbart varumärke även om det finns ett liknande billigare plagg hos ett icke-hållbart varumärke. 

En del av respondenterna svarade att de var villiga att göra det beroende på hur stor prisskillnaden är 

och om det innebär bättre kvalitet. Ett sådant köp skulle också bidra till ett bättre samvete och en 

känsla av bidragande. Majoriteten uppgav dock att de önskade och hade velat göra det men att de 

troligtvis hade valt det billigare alternativet om det bara var prislappen som skilde åt. Dels på grund av 

deras ekonomiska situation och att de har andra prioriteringar, och dels för att det förväntas mer 

fördelar hos dyrare produkter. 

“Ja… Nej… Eller alltså det är svårt för det blir lite egoistiskt sättet man handlar på, vissa saker är 

inte hållbara och det vet man om. Så det känns fel att säga att man tänker på det när man faktiskt inte 

alltid tänker på det. Vill gärna säga att jag tar det dyrare men vet inte om jag skulle göra det i 

verkligheten.“ - Bahar, 17 år & studerande 
  

“...alltså jag tror man hade betalat mer om det ger en vinning för en själv också och inte bara miljön, 

man vill ha något extra för det extra som man betalar.” - Helene, 22 år,  deltidsarbetande & 

studerande  

Uppskattat hälften av respondenterna ansåg att de regelbundet konsumerar från H&M. Resterande 

hälften menade att de inte konsumerade regelbundet men att de definitivt var aktiva kunder hos 

varumärket. Det framgick att respondenterna tenderar att besöka H&M när de är på shoppingturer, 

men att varje besök nödvändigtvis inte leder till ett köp. För många av respondenterna har det blivit en 

standard att ha kläder från H&M i garderoben. 

“...men man handlar ju därifrån ändå för det är sån stor rutin och det är så enkelt att göra det för det 

finns liksom överallt.” - Saron, 21 år, extra arbetande & studerande 

“Jag minns inte när jag handlade sist men jag skulle säga att 40% av mina kläder kommer från 

H&M.” - Yasmine, 23 år och heltidsarbetande 

Samtliga respondenter uppgav att dem faktiskt hade intentioner till att fortsätta konsumera från H&M. 

Anledningen till detta var att de billiga priserna på plaggen var svåra att motstå samt att H&M hade ett 

så pass stort utbud att det var svårt för respondenterna att inte konsumera där om de hade bråttom och 

akut sökte efter plagg. De faktorer som respondenterna ansåg sig påverkas mest av och som var 

avgörande vid ett klädinköp var pris, kvalitet, och passform. 

“Det är viktigt att kläderna sitter bra och helst till ett bra pris.” - Lana, 16 år & studerande 
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4.3 Sociala influenser 
I stora drag visade det sig att studiens respondenter påverkas i sina köp av människor i sin omgivning. 

Vanligtvis i form av vad andra individer, vänner samt främlingar, hade på sig och hur plaggen såg ut 

på deras kroppar. Om det såg snyggt ut så fanns det nämligen stor chans att respondenterna skulle ge 

sig iväg och shoppa liknande mode. En del kände att de behövde bekräftelse av vänner för att kunna 

avgöra om ett plagg var fint eller inte samt om det var svårt att välja bland olika plagg. 

‘’ ...man frågar ju om något är snyggt för att få en viss bekräftelse om man är förvirrad över om något 

är snyggt eller inte.’’ - Dilara, 17 år & studerande  

‘’Man behöver råd ibland om vad som passar bäst sen vad den personen säger kan ibland bli 

övervägande beroende på hur osäker man själv är. ‘’ - Desmina, 15 år & studerande  
  

‘'Om jag ser något snyggt hos en kompis så kan jag kanske härma och köpa samma sak och fråga om 

det är okej. Om nån är skitsnygg i ett plagg så vill man ju också, det är en positiv grej.’’ - Katarina, 

18 år & studerande  

Den övervägande majoriteten förklarade att det var mycket mer troligt att de skulle konsumera från ett 

varumärke ifall deras vänner hade förespråkat detta varumärke för dem. De menade att dem troligtvis 

hade mycket gemensamt med sina vänner när det kom till klädstil samt hur de värderar bra respektive 

dåliga plagg, och att dem utifrån detta skulle ta vännerna för deras ord. Samtidigt menade vissa att det 

möjligtvis inte behövde leda till ett köp men att dem definitivt skulle ta en titt på vad varumärket hade 

att erbjuda. 

‘’Ja om de talar gott om varumärket och säger till exempel ‘’det här varumärket har jättebra kläder.’’ 

Jag vet inte riktigt hundra om jag kommer köpa men jag kommer definitivt ta mig dit och kolla sen 

avgöra lite själv, det finns ju andra faktorer som spelar roll men...’’ - Aliza, 20 år & heltidsarbetande  

‘’Ja, jag litar på mina vänners omdömen. Dessutom har vi ju samma stil på kläder och har samma 

åsikter om vad som utgör bra och dåliga plagg.’’ - Ronja, 16 år & studerande  

Få respondenter ansåg att de inte följde trendvågorna i butiken utan majoriteten bedömde att dem hade 

faktiskt gjorde det men att dem samtidigt utvecklat en personlig stil där dem inkorporerade dessa 

trender men inte lät dem ta över. De var noga med att särskilja det faktum att dem inte följer trender 

enbart då dem är trender utan att dem köpte dem plaggen som var snygga enligt sig själva. 

Respondenterna menade även att man sannolikt omedvetet följde trender som fanns i butikerna 

eftersom att det var det dem såg och vande sig vid. 
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‘’ ...I stora drag så gör jag nog det. För att de kan typ vara att beige blir en trendig färg och då blir 

det att man köper mer beige för alla butiker kommer ut med massa fina plagg som är beiga’’ - Sandra 

, 19 år & studerande  

‘’Ja, följer trender men jag gör också trender till min egna grej så att det passar mig och min 

personliga stil, köper inte plagg enbart för att de är trendiga. ‘’ - Tara, 15 år & studerande  

4.4 Word of mouth (WOM) 
Resultaten av djupintervjuerna samt fokusgrupperna visar att de flesta respondenter väljer att inte 

rekommendera H&M som varumärke till andra individer samt att de talar mer negativt än positivt om 

varumärket. I stora drag svarade majoriteten att de inte skulle kunna rekommendera H&M till 

individer som en sorts ‘’quick fix.’’’ Men att de inte skulle kunna göra det för varumärke i sig då dem 

inte kan stå för det. 

‘’Ja jag skulle väl kunna rekommendera det som en quick fix om någon verkligen behöver ett plagg 

asap.’’ - Nicole, 19 år & studerande  

‘’...Inte som varumärke helt ärligt men ja om de behöver vissa plagg ganska snabbt så. Tex 

kostymbyxor.’’ - Aliza, 20 år & heltidsarbetande  

‘’Om det är akut så kommer jag liksom ‘’kom vi går till H&M och köper.’’ Men annars nej eftersom 

jag vill inte supporta dem på det sättet för de förstör för invånarna i Indonesien. De kan inte ens 

dricka sitt vatten på grund av alla kemikalier som släppts ut’’ - Nina, 21 år, studerande & extra 

arbetande  

Samtidigt menade en del av respondenterna att de faktiskt var nöjda med med varumärket men att det 

inte var nödvändigt att tala gott om H&M till andra individer då varumärket redan var så pass välkänt 

samt att dem redan var globala. 

Majoriteten av respondenterna talade, som tidigare nämnts, negativt kring varumärket och detta 

berodde på olika faktorer. Dels så ansågs kläderna inte vara av tillräckligt bra kvalitet utan de sågs 

som billiga. Respondenter bedömde att varumärket inte var hållbart utifrån både miljö samt sociala 

aspekter, med tanke på massproduktionen som fabrikerna stått för, samt de usla arbetsförhållandena 

som ägt rum. Det framgick även att respondenterna inte var nöjda med hur varumärket inte hållit vad 

de lovat när det kom till hållbarhetsarbete inom verksamheten. Ytterligare en faktor som bidragit till 

det negativa är de sociala skandaler, gällande rasism, som varumärket varit del av dem senaste åren. 
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‘’...absolut mer negativt för att de som varumärke irriterar mig i och med att de lovar att de ska 

arbeta en massa med hållbarhetsfrågor men de gör ju inte det egentligen.’’ - Amanda, 17 år & 

studerande  

‘’...när det händer skandaler så vill jag ju bojkotta så då pratar jag negativt.’’ - Sandra, 19 år & 

studerande 
  

‘’Ja exakt och sen för några år sen var det ju en hel incident där de hade betett sig jätterasistiskt mot 

ett barn. Det fick en att bli irriterad och vilja avstå från att handla där och jag minns att alla sa 

bojkotta H&M.’’ - Marwa, 20 år & studerande  

Majoriteten av respondenterna som faktiskt brukade rekommendera H&M som varumärke samt talade 

om dem på ett positivt sätt gjorde det på grund av att de hade ett väldigt bra utbud samt ansåg att deras 

plagg var trendiga. 
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5.0 Analys 
___________________________________________________________________ 

I detta avsnitt analyseras resultatet och kopplas till teorin som tillämpats för denna studie för att 

identifiera vidare överensstämmelser respektive avvikelser 

___________________________________________________________________ 

5.1 Varumärkesbild 
En varumärkesbild skapas baserat på intryck av exempelvis erfarenhet av att ha provat produkter, 

utseendet av produkter samt varumärkets namn (Keller 1993, s. 3) 

Denna studies respondenter visade att majoriteten hade en negativ erfarenhet av hur kläder från H&M 

presterade då de upplevt att det var väldigt dålig kvalitet. Varumärkets namn påverkade respondenter 

på ett sådant sätt att det främjade en negativ varumärkesbild av H&M då namnet var sammanlänkat till 

massproduktion och miljöförstörelse. Utbudet av plaggen samt att de ansågs vara trendiga bidrog till 

de positiva aspekterna av respondenternas varumärkesbild. 

Dessa olika faktorer har bidragit till att respondenterna i överlag har fått en sämre varumärkesbild. Det 

fanns som sagt faktorer som påverkade varumärkesbilden på ett bra sätt, men respondenternas 

erfarenhet av plaggen samt intryck av varumärkets namn vägde tyngre. 

Pars och Gulsel (2011, s. 228) menar att den bild man har av varumärket delvis avgör om 

konsumenten känner att ett varumärke är för hen eller ej. Våra resultat visade som tidigare nämnts att 

respondenterna erhöll en dålig varumärkesbild av H&M, dock så uppgav samtliga respondenter att 

dem faktiskt hade intentioner till att fortsätta konsumera från H&M. Därmed kan det identifieras att 

resultatet avviker från teorin som tillämpats. 

5.2 Attitydsmässig samt beteendemässig lojalitet 
Enligt Chaudhuri och Holbrook (2001, s. 82) inkluderar attitydmässig lojalitet det engagemang och 

känslomässiga associationer som en konsument har till ett varumärke. Majoriteten av respondenterna 

påstod att de inte kände något känslomässigt band till varumärket. De medgav även att de främst 

handlar hos H&M för produktsortimentet som erbjuds och att de inte känner något engagemang till 

varumärket i sig. Det är kombinationen av ett stort och trendigt utbud till ett bra pris som fick 

respondenterna att vilja handla hos H&M. 
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Det var dock en del respondenter som nämnde att H&M kändes familjärt då de handlat där sen 

barnsben samt att de hade en positiv attityd till dem på grund av att de var svenskägda då det kändes 

som ‘’hemma.’’ Detta betonar Kellers (1993, s. 5) ståndpunkt om att varumärkesassociationer formar 

varumärkesattityd och även Spears och Singh (2004) mening om att varumärkesattityd utgörs av både 

positiva och negativa känslor gentemot ett varumärke (Spears & Singh 2004, s. 57). 

Ahluwalia et al. (1999 se Shankar et al. 2003, s.157) menar att lojala konsumenter är mycket mindre 

mottagliga till negativ information om en produkt eller varumärke än vad icke-lojala konsumenter är. 

Denna studies respondenter hade en positiv inställning och attityd till varumärkets olika försök till 

hållbarhet, men trots detta ansågs det finnas alltför många negativa aspekter av H&M som vägde 

tyngre i deras åsikter och attityder om varumärket. Resultaten framförde att respondenternas attityder 

påverkas på ett dåligt sätt när de bemötte negativ information om varumärket. Exempel på sådan 

negativ information var exempelvis hur massproduktionen påverkar miljön samt de dåliga 

arbetsförhållandena som ägde rum i fabrikerna. Respondenterna kände ingen vilja att stödja 

varumärket genom att handla där på grund av de negativa miljöeffekterna och sociala orättvisorna då 

det skulle kännas omoraliskt att fortsätta. 

Attitydmässig lojalitet indikerar konsumentens avsikt att köpa/återköpa samt en vilja att betala mer för 

ett varumärke, och är därför inte lika priskänslig (Shankar et al. 2003, s. 155). Resultaten visar att 

respondenterna inte vill ha som avsikt att fortsätta köpa från H&M. Respondenterna uttryckte att de 

fick en bättre attityd till varumärken som arbetar med hållbarhet men att det inte är avgörande i hur de 

köper, utan det främsta skälet till att de handlade hos H&M var det låga till priset. Majoriteten var inte 

heller villiga att betala mer för ett varumärke som arbetar med hållbarhet om det bara var priset som 

skilde åt. Detta för att det förväntas mer personliga fördelar hos produkter som är dyrare, och även att 

de har andra prioriteringar på grund av deras ekonomiska situation. Studiens respondenter är alltså 

väldigt priskänsliga då de inte känner en vilja att betala för H&M i sig utan handlar endast för att det 

är billigt. Resultaten indikerar alltså att respondenterna inte är attitydmässigt lojala till H&M. Dock 

menar Shankar et al. (2003, s. 154) att det inte krävs en attitydmässig lojalitet för att bibehålla kunder 

då de kan vara likgiltiga och köpa ändå, och dessa konsumenter har då endast en beteendemässig 

lojalitet till varumärket. 

Chaudhuri och Holbrook (2001, s. 82) skriver om beteendemässig lojalitet som upprepade köp av ett 

visst varumärke. Detta påvisas i studien då uppskattat hälften av respondenterna svarade att de 

regelbundet konsumerar från H&M. Resterande hälften menade att dem inte konsumerade regelbundet 

men att de definitivt var aktiva kunder hos varumärket. Beteendelojalitet kan ge upphov till ett 

återkommande köpbeteende hos konsumenten och Cheng (2011, s. 150) menar att en beteendemässigt 

lojal kund agerar utifrån att göra upprepade köp från ett specifikt varumärke. Detta framgick under 

intervjuerna då respondenterna väldigt ofta tenderar att besöka H&M när de är på shoppingturer, 
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eftersom det har blivit lite av en vana. För många av respondenterna har det blivit en standard att ha 

kläder från H&M i garderoben. 

Oliver (1999, s. 34) framhåller lojalitet som ett djupt åtagande att fortsätta köpa en produkt eller tjänst 

i framtiden som orsakar repetitiva köp hos samma varumärke och samtliga respondenter uppgav att de 

faktiskt hade intentioner till att fortsätta konsumera från H&M, trots de negativa attityderna som 

påvisats. Anledningen till detta var att de billiga priserna var svåra att motstå. De faktorer som 

respondenterna ansåg sig påverkas mest av och som var avgörande vid ett klädinköp var pris, kvalitet, 

och passform. 

5.3 Lojalitetsindelning 
Dick och Basu (1994, s. 101) utvecklade en modell som är ett bra ramverk för att dela in 

konsumenterna i olika grader av lojalitet beroende på en hög eller låg nivå av attitydmässig- respektive 

beteendemässig lojalitet. Studiens respondenter hade mestadels negativa attityder till varumärket 

vilket medförde en låg attitydmässig lojalitet, och en hög beteendemässig lojalitet då respondenterna 

fortfarande handlade och även hade intentioner att fortsätta handla. Enligt Dick och Basu (1994, s. 

101) resulterar detta i en falsk lojalitet eftersom att respondenterna har en dålig attityd till varumärket 

men handlar ändå. Vidare menar de att det kan bero på att konsumenter inte ser så stor skillnad bland 

varumärken inom samma kategori på grund av det låga engagemanget och det låga priset (Dick & 

Basu 1994, s. 101). Detta verkar stämma överens med studiens respondenter då de inte kände något 

engagemang till H&M i sig, och påverkades mycket av prisfaktorer vid klädinköp. 

Aaker’s Lojalitetspyramid (1991, s. 39) delar upp varumärkeslojalitet i olika nivåer, och denna studies 

respondenter visade sig vara på botten av denna pyramid, i nivån switchers/price sensitive. Dessa 

konsumenter beskriver Aaker (1991, s. 39) som illojala och likgiltiga till ett varumärke, och de anser 

flera olika varumärken vara dugliga och kan därmed vara priskänsliga. Som det tidigare nämnts 

påverkas respondenterna mycket av prisfaktorer, och eftersom de inte kände något större engagemang 

till H&M i sig kan de med säkerhet klassas till denna lägsta nivå av lojalitet. 

5.4 Sociala influenser 
Resultaten överensstämmer med teorin av Dick och Basu (1994, s. 105) som nämner att sociala 

normer kan påverka återköpsbeteendet. Respondenterna medgav att sociala influenser i form av 

exempelvis trender är något som påverkar deras köpbeteende oavsett om det görs medvetet eller 

omedvetet. 

Sociala influenser i form av vänners åsikter var även en faktor till respondenternas köpbeteende då de 

förklarade att deras bekräftelse, eller brist av, i många fall avgjorde om de skulle köpa vissa plagg. 
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Resultaten understryker ytterligare en gång Dick och Basu’s (1994, s. 105) teori om hur sociala 

aspekter kan påverka konsumtion då respondenterna menade att de handlade från varumärken som 

sina vänner förespråkat då de var mer benägna till att lyssna eftersom de antingen litade på sina vänner 

eller hade liknande klädstil samt värderingar som dem. 

5.5 Word of Mouth (WOM) 
Enligt Dick och Basu (1994, s. 106f) kan konsumenters tillfredsställelse respektive missnöje av olika 

köp från ett varumärke leda till att dem använder WOM för att sprida sina positiva eller negativa 

erfarenheter om varumärket. Detta speglades i denna studie på så sätt att de flesta respondenterna inte 

ville rekommendera H&M som varumärke, samt att de spred en negativ WOM till andra individer på 

grund av sitt missnöje med dem som varumärke. Missnöjet grundade sig både i att de kände att de inte 

kunde ställa sig bakom varumärket på grund av dem icke hållbara aspekterna, samt att kvaliteten på 

kläderna inte var bra. Detta var tillräckligt för respondenter att ta sina ställningar och tala negativt om 

varumärket för andra individer. 

En studie av Technical Assistance Research Report (1986 se Buttle 1986, s. 242) framför att det är 

mycket mer sannolikt att negativ WOM sprids av missnöjda konsumenter, än det är att en positiv 

WOM sprids av nöjda konsumenter. Detta kan tillsynes stämma med tanke på att dem flesta som valde 

att tala om varumärket för andra var dem som var missnöjda. De respondenter som kände sig nöjda 

med varumärket uppgav att de inte kände ett vidare behov av att tala gott om dem. 

WOM:s styrka ligger i att det finns mer trovärdighet i det eftersom det tenderar att spridas mellan en 

konsument och dess vänner och familj. (Derbaix and Vanhamme, 2003 s.100) Därmed lutade sig 

majoriteten av respondenterna på sina vänners åsikter som stöd för att kunna fatta beslut vid 

konsumtion av kläder. 

Buttle (1998) talade om att en negativ WOM har en större påverkan på konsumenten än vad en positiv 

WOM har (Arndt 1967 se Buttle s. 242). Resultatet från denna studie understryker Buttle’s (1998) 

argument då respondenternas negativa attityder till viss del formades av vad dem hört om H&M’s 

påverkan på miljön. 
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6.0 Diskussion 
___________________________________________________________________________ 

I detta kapitel förs en avslutande diskussion av resultaten där egna tolkningar, resonemang samt 

generaliseringar lyfts fram och kopplas till studiens problemdiskussion och syfte. Diskussionen ligger 

även till grund för de slutsatser som sedan formas. 

___________________________________________________________________________ 

Empirin visar att respondenterna har en negativ bild och attityd av H&M. Frågan är om 

massproduktion samt miljöförstörelse är de egentliga orsakerna till de negativa varumärkesbilderna 

och attityderna, eller om respondenterna endast känner sig benägna till att svara på det sättet då det 

ingår i en social norm att ha ett hållbarhetstänk. Anamma et al. (2012, s. 274) har i deras studie 

framfört hur etiskt uppförande samt hållbarhetsfrågor har blivit viktiga aspekter att diskutera och 

förhålla sig till för individer samt inom modebranschen. Resultaten och analysen har tydligt bekräftat 

det faktum att sociala normer har en stor påverkan på individer. Det kanske är rädslan att överskrida 

dessa sociala regler och normer som styr respondenterna till att tala om hållbarhet, som om det har en 

essentiell påverkan på dem trots att det inte är så. Detta med tanke på att resultaten för denna studie 

visade att de mest avgörande faktorerna vid ett klädinköp var pris, kvalitet, och passform. 

Förvånansvärt nog nämndes inte hållbarhet som en av de mest avgörande faktorerna, trots det faktum 

att mycket negativt uttryckts gentemot H&M baserat på hållbarhetsaspekter. 

Det intressanta låg i att Pars & Gulsel (2011, s. 228) menade att den varumärkesbilden respondenterna 

hade skulle bidra till avgörandet om varumärket var något för individen eller inte. I motsägelse till 

detta uppgav samtliga respondenter att de hade som intention att fortsätta konsumera från varumärket 

eftersom de låga priserna var svåra att motstå. Detta understryker ytterligare att prisfaktorn dominerar 

köpbeteendet och inte hållbarhet. 

 

Det upptäcktes en avsevärd skillnad mellan respondenternas attityder och beteende gentemot H&M då 

samtliga respondenter hade intentioner på att fortsätta konsumera från varumärket trots att de för det 

mesta erhöll negativa attityder. De fortsatta köpintentionerna verkade mestadels bero på de billiga 

priserna, vilket var intressant då empirin och analysen visade att priserna dominerade respondenternas 

beteende till den gräns att respondenterna var villiga att gå emot sin moral. Det förhåller sig till de 

tidigare studierna utförda av Anamma et al. (2012, s. 273) och Scherhorn (1993 se Dickson 2000, s. 

28) som båda framfört att Fast Fashion utgör ett dilemma för konsumenter där de har svårt att 

balansera sitt engagemang till hållbarhet och konsumtionsbehov för nytt mode. Att den fortsatta 
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konsumtionen av Fast Fashion symboliserar en kompromiss mellan vad konsumenter vill köpa samt 

vad de har råd med (Gabrielli, Baghi och Codeluppi 2013, s. 219) framgick verkligen i denna studie då 

prisfaktorn visade sig ligga till största grund för den beteendemässiga lojaliteten. 

Sociala influenser har även visat sig vara en stor anledning till att respondenters attityder skiljer sig 

från beteendet då behovet av att passa in i sin omgivning när det gällde mode vägde tyngre än det 

moraliska tänkandet. Ytterligare sociala normer och influenser som kan ha påverkat respondenterna är 

att dagens individer förväntas ha ett hållbarhetstänk. Av den anledningen kan det ha varit så att 

respondenterna framfört en skenbild av deras egentliga attityder för att de kände sig pressade till att 

anpassa svaren till dessa rådande normer. Många respondenter påpekade att de enbart var kunder hos 

H&M på grund av de låga prisklasserna. I eftertanke kan detta egentligen ha varit ett sätt för 

respondenterna att rättfärdiga sina köpintentioner, genom att skylla den fortsatta konsumtionen av Fast 

Fashion på sin ekonomiska situation. 

Ett eftertänksamt köpbeteende kan kräva uppoffringar (Scherhorn 1993 se Dickson 2000, s. 28) som 

respondenterna i denna studie inte verkade vara villiga att göra. Därmed bör de avgöra om de ska vara 

moraliska eller själviska i sina klädinköp. Detta är troligtvis en inre konflikt som respondenterna stöter 

på med Fast Fashion mode i allmänhet, och som resultaten indikerar vinner nästan alltid den själviska 

sidan då de fortsätter att konsumera. 

Den ovanstående diskussionen belyser ytterligare analyseringen som skett av respondenternas 

lojalitetsindelningar. Det vill säga, att respondenterna kategoriserades som ‘’falsk lojalitet’’, utifrån 

Dick och Basu’s Lojalitetsindelningsmodell (1994, s. 101), samt klassades ‘’priskänsliga’’ utifrån 

Aakers Lojalitetspyramid (1991, s. 39). 

I och med att analysen påvisade en relativt svag lojalitet till H&M, kan det antas att studiens 

respondenter inte hade prioriterat H&M ifall ett liknande varumärke med billigare prisklasser växte 

fram på marknaden. Enligt Pourdehghan (2015, s. 44) är kundlojalitet en avgörande faktor för 

varumärken att kunna upprätthålla affärer. Eftersom lojaliteten till H&M inte visade sig vara speciellt 

stark, är detta riskabelt för varumärket. Hade det dock funnits ett större känslomässigt engagemang till 

varumärket hade lojaliteten kunnat vara starkare då det är svårare att förlora en känslomässigt bunden 

konsument. 

Eftersom att attityderna mot H&M som varumärke för det mesta var negativa, bidrog det följaktligen 

till en negativ WOM om varumärket. Det intressanta var att Rapporten av Technical Assistance 

Research (1986 se Buttle 1986, s. 242) hade rätt angående sannolikheten att de missnöjda 

konsumenterna talar dåligt om varumärket är större än att de som är nöjda talar bra. Det kanske beror 

på att respondenterna kände sig pressade till att sprida en negativ WOM angående hållbarheten med 

tanke på att det har börjat spela allt mer roll det senaste decenniet. 
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De respondenter som var nöjda kanske inte ville sprida en positiv WOM om just H&M då de är ett 

varumärke som påverkar miljön och arbetare på ett negativt sätt samt att dem kanske inte vågade 

uttrycka sin nöjdhet med plagg i rädsla av att överskrida dem sociala normerna. 

Detta kan vara skadligt för varumärken då analysen har visat att konsumenter påverkas mer av en 

negativ WOM än de gör en positiv, samt att WOM som sprids mellan vänner är väldigt kraftfull då det 

påverkar konsumenten en hel del. 
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7.0 Slutsatser 
__________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras slutsatserna på denna studies forskningsfrågor samt syfte, som har härletts 

från analys samt diskussions kapitlet 

___________________________________________________________________________ 

  

·       De flesta av konsumenterna hade en negativ bild av H&M som varumärke. Utifrån 

empirin framgår det att den negativa varumärkesbilden främst beror på hur detta Fast 

Fashion varumärke lämnar dåliga avtryck på miljön samt hur de bidrar till att 

individer arbetar under dåliga arbetsförhållanden. Dock så har analysen och 

diskussionen även påvisat att sociala influenser, i form av negativ WOM och det 

faktum att hållbarhetsfrågor samt etiskt uppförande är en viktig fråga i dagens 

samhälle, har varit en stor bidragande faktor till den negativa varumärkesbilden. 
 

·       En stor motsägelse identifierades i respondenternas attitydmässiga lojalitet och 

beteendemässiga lojalitet till Fast Fashion varumärket H&M. Attityderna mot 

varumärket var generellt sett negativa samtidigt som beteendet indikerade fortsatta 

köpintentioner. 
 

·       Respondenternas lojalitet till H&M visade sig vara på den lägsta nivån utifrån Dick 

och Basu’s Lojalitetsindelningsmodell (1994, s. 101) samt Aakers Lojalitetspyramid 

(1991, s. 39). Respondenterna erhöll en så kallad falsk lojalitet och visade sig vara 

priskänsliga. Med detta sagt är det priset som styr lojaliteten vilket i sin tur innebär att 

de har lätt att byta till andra varumärken som kan erbjuda billigare priser. 
 

·       Om konsumenterna har negativa attityder om ett Fast Fashion varumärke är det 

mycket mer troligt att WOM påverkas i form av att det talas negativt om varumärket. 

Konsumenter som har positiva attityder gentemot ett Fast Fashion varumärke är 

mindre troliga till att sprida WOM varumärket. 
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8. Reflektion kring arbetet 
________________________________________________________________ 

I detta kapitel utförs en reflektion av studiens metod- och teorival och hur dessa hade kunnat 

utvecklas, dessutom presenteras det hur forskningsetiska riktlinjer har tillämpats i denna studie. 

___________________________________________________________________________ 

8.1 Teorikritik 
Lojalitetsmodellerna av Dick & Basu (1994) och Lojalitetspyramiden av Aaker (1991) är äldre 

modeller. Det kan kritiseras varför dessa modeller valdes att användas i denna studie då de utvecklades 

för mer än 20 år sedan och om de verkligen är relevanta. Dessa modeller var dock de mest 

väletablerade Lojalitetsmodellerna som passade undersökningens syfte. I och med att problemet med 

studien berör gapet i konsumenters attityd respektive beteende gentemot Fast Fashion konsumtion, var 

Dick & Basu’s (1994) modeller väldigt relevanta då de diskuterar de två perspektiven. Modellerna har 

även hämtats från originalkällor, det hade föredragits att hitta ytterligare vetenskapliga källor som 

stödjer dessa modeller men det svårt att hitta passande källor. 

De sociala aspekterna visade sig vara intressanta utifrån empirin. Dock var teorin om sociala 

influencer inte tillräckligt djupgående eller omfattande som den skulle kunna ha varit för att få ett 

djupare perspektiv på studien. En djupare förståelse för hur konsumenter påverkas av sociala faktorer 

hade möjligtvis bidragit till en fylligare analys. 

8.2 Metodkritik 
Metodvalet för denna studie kan kritiseras på ett antal olika sätt. Urvalsmetoden kan kritiseras då det 

genomfördes ett icke-sannolikhetsurval vilket sänker generaliserbarheten för studiens resultat. Ett 

sannolikhetsurval hade varit att föredra, dock var det nästintill omöjligt att genomföra ett 

sannolikhetsurval med studiens population med anledningen av brist på resurser. Hade ett större urval 

gjorts skulle det kunna göra studien mer representativ, dock användes en kvalitativ metod där de 

semistrukturerade intervjuerna blev långdragna. En större mängd data hade även varit mycket svårare 

att hantera vid databearbetningen. 

Vidare går det att kritisera valet av snöbollsurval som metod då Denscombe (2018, s. 70) framför att 

snöbollsurval vanligtvis används när en urvalsram helt och hållet saknas och att det blir svårt för 

forskarna att identifiera lämpliga deltagare till studien. I försvar till detta vill skribenterna till denna 

studie påpeka, som även tidigare nämnts, att bekvämlighetsurval till en början var den valda metoden 
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men att det snabbt uppfattades att respondenter inte ville delta i långa intervjuer. I och med 

svårigheterna att finna 25 respondenter som var villiga att ta sin tid till att delta i långdragna intervjuer 

valdes det att fortsätta studien med ett snöbollsurval, där de befintliga respondenterna hjälpte till med 

att finna ytterligare individer som ville delta i studien. 

Den största kritiken som kan riktas till denna studie är att den endast undersöker problemet utifrån ett 

konsumentperspektiv. Till en början var syftet med denna studie att även undersöka ur ett 

företagsperspektiv för att kunna jämföra med konsumentperspektivet. Dock upplevde skribenterna, 

efter många försök att nå ut till olika företag inom Fast Fashion industrin, att de inte var villiga att 

delta i denna studie. 

8.3 Forskningsetiska riktlinjer 
De forskningsetiska riktlinjerna existerar för att skapa normer för förhållandet mellan forskare och 

respondenter. Forskaren bör ta hänsyn till dessa riktlinjer för att respondenterna ska känna sig säkra. 

Dessa etiska riktlinjer delas in i fyra allmänna krav. Dessa forskningsetiska riktlinjer är antagna av 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet i mars 1990. (Vetenskapsrådet 2002, s. 6) 

Informationskravet: Detta krav berör forskarens uppgift att informera respondenterna om syftet med 

studien som de deltar i samt vad deras uppgift i studien är (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Skribenterna 

till denna studie anser sig själva ha förhållit sig till detta krav genom att läsa upp studiens syfte till 

respondenterna innan intervjuerna påbörjats samt berättat att datan som samlats in genom intervjuerna 

kommer vara underlag för hela studien. Respondenterna har fått information om att de kan förbli 

anonyma vid önskan samt att dem haft rätt till att avbryta sin medverkan under studiens gång. 

Samtyckeskravet: Detta krav går ut på att det måste finnas ett samtycke mellan forskaren och 

respondenten, med andra ord ska respondenterna själva uttrycka att de gått med på att medverka i 

studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Detta har uppfyllts i denna studie genom att konkret fråga om 

respondenterna är villiga att medverka i studien samtidigt som det dokumenterats på inspelare innan 

intervjun sattes igång. 

Konfidentialitetskravet: Detta krav syftar till att skydda studiens respondenter genom att 

sekretessbelägga deras personliga information för att den inte ska spridas vidare till obehöriga 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Detta har i denna studie tillämpats på så sätt att respondenterna har fått 

möjligheten att välja falska namn vid dokumenteringen av intervjuerna. 

Nyttjandekravet: Data eller uppgifter som har samlats in om enskilda respondenter under studiens 

gång får endast användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). I detta fall har all data 

samt uppgifter enbart används till denna studies forskningsändamål.  
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9. Förslag på vidare studier 
___________________________________________________________________________ 

I detta slutliga kapitel presenteras olika förslag på hur vidare forskning kan utföras. 

___________________________________________________________________________ 

Efter att ha genomfört denna studie har det identifierats olika faktorer som skulle kunna användas för 

att fördjupa studier i detta ämne. Ett antal infallsvinklar som framtida forskare kan fundera över 

presenteras nedan. 

Syftet med denna studie var till en början att undersökningen skulle ske ur både ett företagsperspektiv 

samt konsumentperspektiv för att sedan analysera samband respektive avvikelser som förekom för att 

få bredare slutsatser. Som sagt var dessa slags varumärken inte samarbetsvilliga vilket resulterade i att 

företagsaspekten var tvungen att slopas. I framtida studier skulle det vara intressant om forskare skulle 

kunna komma i kontakt med ett eller fler Fast Fashion varumärken för att kunna identifiera olika 

marknadsföringsstrategier de använder sig av, för att sedan kunna jämföra detta med ett 

konsumentperspektiv där man identifierar hur varumärkeslojaliteten påverkas i form av attityd samt 

beteende. Detta skulle även gå att ta ett steg längre genom att utföra en komparativ studie mellan ett 

större och ett mindre varumärke som arbetar på en regional respektive global marknad. Detta för att se 

om lojalitet skiljer sig mellan mindre varumärken respektive större varumärken. 

Efter datainsamlingen för denna studie uppmärksammades det av respondenter att en bidragande 

faktor som var av vikt till varför de fortsatte att konsumera från Fast Fashion varumärken, var på 

grund av deras ekonomi. Det billiga priset var den största påverkande faktorn på köpbeteendet. Det 

skulle kunna vara till nytta att undersöka skillnaden mellan attityderna och beteendent gentemot Fast 

Fashion varumärken genom att använda sig av två urval av populationen Gen-Z. Där det ena urvalet 

har en inkomstkälla från ett arbete och där det andra urvalets enda inkomstkälla är CSN-bidrag. Detta 

för att bredda studien en aning och undersöka andra orsaker till det attitydmässiga samt 

beteendemässiga gapet annat än priset. 

I denna studie intervjuades enbart kvinnor då de konsumerar mer mode än män. Det hade dock varit 

intressant att vidare studera detta ur ett manligt perspektiv. Detta för att bredda på ämnet och även 

kunna jämföra om det existerar skillnader i attityder och beteenden mellan kvinnor och män. 
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Bilaga 
  

Intervjuguide (frågeschema till intervjuerna) 
  

Frågor om varumärkesbild 
• Skulle du kunna förklara vad du har för helhetsintryck av H&M som varumärke? 

·       Baserat på varumärkets namn? Varför? 
·       Vilket intryck får du av dem när det gäller hur trendiga de är och hur kommer det sig? 
·       Vilket intryck får du av produkterna när det gäller kvalitet och passform? Motivera 

gärna. 
  

Attitydmässiga frågor 
• Om du fick förklara din attityd mot varumärket med egna ord hur skulle du göra de? 

• Vad vet du om hur varumärket arbetar med hållbarhetsfrågor? 

• Vad tycker ni om det och hur påverkar det hur du ser på detta varumärke? 

• Bryr du dig om ett varumärke arbetar med hållbarhet i sin verksamhet? Isåfall hur och varför? 

• Känner du att du har ett känslomässigt band mellan dig och varumärket? 

• Känner du engagemang till att köpa på grund av varumärket, eller på grund av produkterna? 

• Kan du tänka dig att betala lite mer pengar för ett plagg som kommer från ett varumärke som 

arbetar med hållbarhet, även om samma plagg finns fast billigare finns hos ett varumärke som 

inte arbetar med hållbarhet för? 

• Vet du om du brukar handla från varumärken som arbetar med hållbarhet? 

  

Beteendemässiga frågor 
• Ungefärligt hur ofta brukar du handla från detta varumärke? 

• Kommer du fortsätta handla från detta varumärke? 

·       Varför? 
• Vilka faktorer skulle du säga påverkar ditt beteende vid ett köp? 

  

Utomstående faktorer (avgränsat till dem sociala) 
• Påverkas dina klädinköp av människor i din omgivning? 

• Köper du vanligtvis kläder som är trendiga? 

·       Varför? 
• Om en person i din omgivning tycker om ett varumärke, är det troligt att du då köper från det 

varumärket? 



	 47	

  

Word of mouth 
• Brukar du rekommendera detta varumärke till andra? Isåfall varför? 

• Hur skulle du säga att du talar om detta varumärke? 

·       Negativt/positivt? 
·       Varför? 

 

 

 

 

 

 

  

 

	


