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Abstract 

 

With an increasingly fashion and trend-oriented market, where short lead times are demanded 

to be able meet consumer’s expectations and demands of fashion oriented and trendy 

garments at the right time and in the right place. Today's clothing market has evolved 

increasingly towards a more dynamic business environment with a fast changing business 

climate. This market can today be referred to as the "fast fashion" market. While brand loyalty 

and recurring consumers are becoming more and more important in today's business 

environment, the dynamic fast fashion market have difficulties retaining the loyalty among 

their consumers. Based on this background, this study examines how consumers in the fast 

fashion market act based on the concept of brand loyalty. To carry out the study, the 

following research question have been answered:" What emerges consumers' behavior 

regarding brand loyalty within the fast fashion market?" 

 

The study used Aaker and his model on brand loyalty as a theoretical basis for the 

implementation of the analysis to the study's empirical material. The study's methodology is 

claiming five semi structuring interviews with selected persons where all respondents were 

active consumers in the fast fashion market. The conclusion of the study are that the majority 

of consumers in the fast fashion market were less loyal because consumers tend to switch 

brands if the price where relevant to the garments design and quality. 
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III 

Sammanfattning 

 

Med en allt mer mode och trend inriktad marknad där kortare ledtider efterfrågas för att kunna 

tillgodose sina konsumenter med mode inriktade och trend riktiga plagg i rätt tid och på rätt 

plats så har dagens klädmarknad utvecklats till en allt mer dynamisk affärsmiljö med ett 

snabbare affärsklimat. Denna marknad kan idag refereras som ”fast fashion” marknaden. 

Samtidigt som brand loyalty och återkommande konsumenter blir allt viktigare och viktigare i 

dagens affärsklimat så blir det i den allt mer dynamiska fast fashion marknaden allt svårare att 

upprätthålla lojaliteten bland konsumenterna. Mot denna bakgrund undersökte denna studie 

hur konsumenterna inom fast fashion marknaden agerar utifrån brand loyalty konceptet. För 

att genomföra denn ställdes följande forskningsfråga för att besvaras: Hur framstår 

konsumenters brand loyalty genom deras agerande och köpbeteende inom fast fashion 

marknaden? 

 

Studien använde sig av Aaker och hans modell rörande brand loyalty som teoretisk 

utgångspunkt för genomförandet av analysen av studiens empiriska material. Studiens metod 

utfördes med fem stycken semi strukturerande intervjuer med utvalda personer där alla 

respondenter var aktiva konsumenter inom fast fashion marknaden. Studiens slutsats fann att 

ett flertal konsumenter inom fast fashion marknaden var mindre lojala på grund utav att 

konsumenterna var benägna till att byta till ett annat varumärke om priset hade en bättre 

relevans till plaggets design och kvalité. 
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1 Introduktion 

 
Det här kapitlet kommer att introducera bakgrunden till problemet, relaterade studier inom 

forsknings området samt presentera problem formuleringen. Därefter kommer syftet med 

studien att identifieras tillsammans med forskningsfrågan. Slutligen kommer 

litteraturgenomgången att presenteras som innehåller fast fashion konceptet samt brand 

loyalty konceptet. 

 

1.1 Bakgrund 

 

I dagens marknad är en sak säker, marknads förändringar sker i en allt snabbare takt. Även 

konsumenterna ändras i antal, deras krav, behov och köpkraft ändras också i en allt snabbare 

takt. Detta har tydligt märkts av i klädesbranschen, där företagen har ökat och även deras 

produktion för att svara mot den ökade antalet konsumenter och deras behov (Bhardwaj & 

Fairhurst, 2010). Detta hävdar Gabrielli, Baghi och Codeluppi (2012) har bidragit till att 

konsumenternas konsumtionsvanor och konsumenternas livsstil och beteende har förändrats 

på grund av det ökande utbudet av klädesplagg. 

 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) menar att den ständigt föränderliga dynamiken i 

modebranschen har drivit återförsäljare till att pressa kostnaderna och ökat flexibiliteten i 

design, kvalitet och hastighet till marknaden. De menar även att målet är att uppfylla 

marknadens behov för att behålla en lönsam position på en allt mer krävande marknad. Hwa 

Kyung och Van Dyke (2013) lägger också tyngd på att metoden för att producera enorma 

mängder plagg till ett lågkostnads pris har påverkat dagens klädhandel. 

 

Detta fenomenen kan också definieras som fast fashion enligt Bhardwaj och Fairhurst (2010). 

Fast fashion konceptet bygger på införandet av en snabbare modeaffärsstrategi inom 

klädhandeln som baseras på förkortade ledtider för att kunna tillgodose sina konsumenter med 

mode inriktade och trend riktiga plagg i rätt tid och på rätt plats. Detta skapar då en väldigt 

dynamisk affärsmiljö med en snabb förändringstempo där företagen måste anpassa sig till nya 

trender inom modebranchen (Joung, 2014).  Hwa Kyung och Van Dyke(2013) påpekar också 

att fast fashion har en väldigt kortvarig utvecklingscykel vilket har resulterat till att fast 

fashion företag blivit allt skickligare på att uppdatera sina produkter så att butiker och 

webbplatser erbjuder ett ständigt förnyat sortiment. I studien av Gabrielli, Baghi och 

Codeluppi (2012) beskriver de att fast fashion industrins framgång beror mycket på 

företagens förmåga att anpassa sig till förändringar i marknaden. Dock så ligger 

problematiken i att fast fashion även har bidragit till att antalet företag inom klädesbranschen 

och konkurrensen bland dessa har ökat i en jämn takt med den föränderliga marknaden för att 

ständigt kunna svara konsumenternas behov (Barnes & Lea‐Greenwood, 2006). Gabrielli, 

Baghi och Codeluppi menar att konsumenternas aptit för mode inriktade och trend riktiga 

plagg som är inne med tiden också har ökat med den föränderliga marknaden då 

konsumenternas livsstil och konsumtionsvanor ständigt speglas efter det ökade utbudet och 
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säsonger som klädesföretagen presenterar. Michelidou och Dibb (2009) hävdar att detta har 

resulterat till att konsumenternas valmöjligheter har ökat drastiskt vad gäller konsumtion och 

köp av klädesplagg. De fortsätter med att konsumenter som söker efter variation i klädesplagg 

och varierande produktkategori har en större tendens och benägenhet att vara icke lojala och 

har förmågan att byta varumärke om de anser att det är gynnsamt.  

 

Jacoby och Kyner (1973) definierar lojalitet, som ett koncept som består till stor del av 

återköp samt de anledningar och beslut en kund baserar sina köp på. De anledningar som är 

bakomliggande till lojalitet och återköp av varor hos ett specifikt märke inom fast fashion 

branschen är enligt Choi (2013) varans design, kvalité, pris och varumärke. Både Thompson, 

Newman och Liu (2014) och Mao (2010) menar att uppfylla konsumenternas behov samt 

skapa kund lojalitet är ytterst viktigt för att lyckas i dagens dynamiska affärsmiljö.  

1.2 Relaterade studier  

 

Rörande de relaterade studierna som finns inom området gällande fast fashion marknaden och 

hur konsumenter inom denna marknad ser på lojalitet, så finns det i nuläget endast två studier 

rörande detta område. Dessa två studier belyser vilka typer av faktorer som påverkar 

konsumenternas lojalitet inom fast fashion marknaden men också relationen mellan 

konsument lojalitet och fast fashion marknaden. 

Choi (2013) undersöker i sin studie ”The Effects of Marketing Mix Elements of Fast Fashion 

brand on benefits and brand Loyalty” hur marknadsföringsmixen och dess element kan 

influera brand loyalty aspekten hos konsumenter inom fast fashion marknaden. Choi (2013) 

klargör i sin slutsats att brand loyalty aspekten hos konsumenter inom fast fashion marknaden 

påverkas av design, kvalité, varumärke, pris och annonsering. 

Yeon (2014) granskar relationen mellan varumärkes uppfattning, konsumentens uppfattning 

av varumärkets kvalitet och brand loyalty i studien ” Effect of Global Fast Fashion Brand 

Experience on Customer-Brand Relationship Quality and Brand Loyalty ”. Yeon (2014) når 

slutsatsen rörande brand loyalty att konsumentens uppfattning av varumärkets kvalité har en 

positiv påverkan på brand loyalty inom fast fashion marknaden. 

1.3 Problemformulering 

 

Fast fashion konceptet har bidragit till en ökad konsumtion och produktion av de senaste 

modetrenderna samt att konkurrensen bland klädföretagen genom pressade priser och ökad 

flexibilitet i design som ett resultat av en alltmer fluktuerande marknad. Detta har i sin tur 

påverkat hur företagen inom fast fashion marknaden arbetar för att attrahera kunderna till nya 

köp och hur de behåller kunderna, som konsekvens så har detta påverkat konsumenternas 

lojalitet gentemot varumärken. Thompson, Newman och Liu (2014) och Mao (2010) menar i 

deras studier att det är allt svårare men samtidigt viktigare att upprätthålla relationen med 

kunderna och deras lojalitet i en fluktuerande marknad. Brand loyalty syftar till hur starkt 

band och långsiktigt engagemang kunden har med ett specifikt varumärke, hur väl 
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varumärkets produkter tillfredsställer kundens behov samt konsumenters återkoppling och 

rekommendationer till ett visst varumärke (Gezelius & Wildenstam, 2007; Aaker, 1991; 

Jacoby & Kyner, 1973). 

 

För att kunna svara den fluktuerande marknaden samt konsumenternas omättliga efterfrågan 

har företagen minskat ledtiderna, ökat antalet kollektioner per säsong och även outsourcat sin 

produktion till utvecklingsländer där mindre krav har ställts på de producerade varorna då det 

är större krav på att de stora volymerna blir producerade och levererade i tid. Detta har 

bidragit till att kläderna som produceras i mindre utvecklade länder håller en lägre kvalité i 

både material och sömnad (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chang 2012). Michaelidou och 

Dibb (2009) hävdar att konsumenter har en högre tendens att byta varumärken om inköpta 

produkter av ett specifikt varumärke är av dålig kvalité eller att snarlika produkter kan köpas 

någon annanstans betydligt billigare. 

 

Tidigare forskning har enbart undersökt vilka faktorer som påverkar konsumenten rörande 

brand loyalty, dock ligger det kritiska forsknings gapet i det faktum att det finns relativt få, 

nästintill inga studier som undersöker hur konsumenter agerar gällande brand loyalty inom 

fast fashion marknaden. 

1.4 Studiens syfte  

 

Syftet med denna studie är därmed att undersöka samt skapa en tydlig förståelse kring det 

outforskade området angående hur fast fashion konsumenter agerar och hur lojalitet framstår 

hos konsumenten. Därmed är undersökningen av studien utformad utifrån konsumenternas 

perspektiv vilket innebär att forskarna inte har några ambitioner att undersöka företagets 

perspektiv. För att uppfylla syftet med studien, så kommer forskarna till denna studie att 

noggrant undersöka konsumenter inom fast fashion marknaden och identifiera deras lojalitet 

till varumärken. Dessutom så vill forskarna bidra med kunskap och kännedom kring 

problemområdet till studenter och forskare som vill genomföra vidare studier inom området. 

1.5 Forsknings frågan 

 

För att fylla forsknings gapet samt uppfylla syftet med denna studie så kommer följande 

forsknings fråga att besvaras: 

 

 Hur framstår konsumenters brand loyalty genom deras agerande och köpbeteende 

inom fast fashion marknaden? 

1.6 Litteraturgenomgång 

 

Med utgångspunkt i studiens frågeställning vill forskarna genom litteraturgenomgången 

påvisa de begrepp, definitioner och koncepten som utgör de centrala ståndpunkterna som 
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studien omfattar. Dessa ståndpunkter gör gällande begreppen “fast fashion” och “brand 

loyalty”. 

1.6.1 Fast fashion 

 

Fast fashion konceptualiserades och blev ett populärt modeord redan vid 70-talet bland 

västerländska textil och klädesföretag och har sina rötter inom utvecklingen av Quick 

Response (QR). Flera forskare definierar QR som företagens förmåga att förse och möta sina 

kunders efterfrågan genom att tillföra rätt mängd, sort och kvalitet i rätt tid till rätt plats för 

rätt pris (Harrison & Hoek, 2008; Lin & Parlaktürk, 2011; Barry, 2004; Christopher, Lowson 

& Peck 2004). 

 

Termen fast fasthion används olika beroende på organisation enligt Hines och Bruce (2007) 

men de förklarar att fast fashion företagen har liknade karaktäristiska drag. Dessa drag 

karakteriseras av företag som har ett stort inflytande från deras konsumenter och från de 

senaste trenderna i dagens mode värld. Fast fashion företag måste då arbeta kontinuerligt med 

nya trender och med snabba ledtider enligt Hines och Bruce (2007).  

 

Barnes och Lea‐Greenwood (2006) hävdar att fast fashion är en affärsstrategi som företagen 

adopterar som fördel mot sina konkurrenter genom att minska inköps processen samt korta 

ned led tider inom distributionskedjan för att kunna öka antalet kollektioner per säsong i syfte 

att flexibelt kunna svara de fluktuerande mode trenderna samt efterfrågan på marknaden. 

Barnes och Lea-Greenwood (2006) och även Guercini (2001) menar i deras studier att 

klädföretagen tidigare drevs av fasta säsonger som planerades månader innan 

försäljningssäsongen och baserades mestadels på tidigare försäljningsdata. Men behovet för 

klädföretagen att snabbt reagera mot det fluktuerande mode trenderna samt efterfrågan på 

marknaden har tvingat klädföretagen att gå från planerade försäljningssäsonger till att skapa 

mindre kollektioner oftare vilket har resulterat till approximativt tjugo säsonger per år. 

Bhardwaj och Fairhurst (2010) påpekar i deras studie att utöver kortare ledtider och ökade 

antalet säsonger bland klädesföretag inom fast fashion branschen så har även marknadsföring 

och kapitalinvesteringar varit två tydliga drivkrafter för att konkurrera inom fast fashion 

branschen.  

 

Konsumenternas omättliga efterfrågan på nya trender och organisationers möjlighet till att 

outsourca produktionen till utvecklingsländer har bidragit till den stora framgången med fast 

fashion konceptet (Barnes & Lea‐Greenwood, 2006; MacCarthy & Jayarathne (2010). Enligt 

Bruce och Daly (2006) så är det de stora volymerna som kan produceras samt de låga lönerna 

i utvecklingsländerna som har bidragit till att klädföretagen kan pressa ner slutpriset till 

slutkonsumenten. Följaktligen menar Joy et al (2012) att klädföretagen är medvetna om att 

majoriteten av kläderna som producerats i mindre utvecklade länder håller en lägre kvalité i 

både material och sömnad. 

 

I dagsläget har de flesta ledande företagen inom klädhandeln outsourcat sin produktion till 

låglönadeländer. Tillsammans med de pressade priserna till slutkunden, den höga produktions 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S026323731400022X#b0260
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S026323731400022X#b0260
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S026323731400022X#b0125
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S026323731400022X#b0170
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volymer och en välfungerande värdekedja så kan de ledande företagen erbjuda snabba 

påfyllningar och nyheter av de senaste trenderna inom klädindustrin var och varannan vecka 

(Joy et al, 2012). Företag som Marks & Spencer och Zara som tidigare producerade sina 

produkter inrikes har även dessa valt att outsourca stora delar av sin produktion till mindre 

utvecklade länder för att ta del av fördelarna (Tokatli, 2008; Tokatli, Wrigley & Kizilgün 

2008). Klädföretagens adoption av fast fashion konceptet med snabbare lageromsättning och 

ständiga förnyelser i produktlivscykeln har därmed resulterat till att konsumenter handlar 

mode riktiga kläder mer, billigare och oftare än förr (Byun & Sternquist, 2011; Bruce & Daly, 

2006). 

1.6.2 Brand loyalty  

 

Brand loyalty är ett begrepp som har en stor mångfald i hur det definieras och mäts. Ett flertal 

författare har gjort definitioner, mätningar och studerat brand loyalty utifrån konsumenters 

beteenden och hur den ändras över tiden (Dick & Basu, 1994; Jacoby & Chestnut, 1978; 

Jacoby & Kyner, 1973). Andra författare har följt Oliver’s (1997) teori som angår olika 

etapper i brand loyalty som syftar till olika mätningar rörande attityd kring brand loyalty där 

de funnit att kundnöjdhet inte automatiskt ökar upprepande köp förrän brand loyalty har 

uppnåtts (Lee, Shin, Park & Kwon, 2010). En annan studie av Back (2003) som använder 

samma teori fann att nöjda kunder hade en betydande indirekt effekt på beteendes lojalitet när 

det förmedlats av varumärkets attityd lojalitet, inklusive kognitiv affective conative lojalitet 

stadier. 

 

Parment och Söderlund (2010) presenterar två lojalitetsdimensioner som gäller relationen 

mellan kunden och objektet över tid för att kunna skapa lojaliteten gentemot en produkt eller 

varumärke, dessa två dimensioner är kundens beteende och kundens mentalitet. Roy (2011) 

har också tagit fram ett ramverk som kombinerar tre psykologiska lojalitets dimensioner; 

Kognitiv lojalitet, Beteende lojalitet och Emotionell lojalitet samt tagit hänsyn till Kotler, 

Brown, Adam, Bruton & Armstrongs (2007) teori om segmentstorlek och tillväxtpotential, 

attraktivitet och företagets mål och resurser och Aakers (1991) teori om hur brand equity 

skapar kundvärde. 

 

Alla dessa brand loyalty begrepp har olika tolkningar på lojalitet i samband med ett 

varumärke, detta har varit varierande beroende på författarens tolkning. Tolkningen som 

Aaker (1991) gör i sin bok “Managing Brand Equity” omfattar vad brand loyalty är och dess 

klassificering, egenskaper och dimensioner. 

 

Det finns studier som utvärderar Aakers varumärkeskapital modell där brand loyalty är 

centralt. Hossein och Amirusefi (2011) utvärderar Aakers varumärkeskapital modell genom 

att testa modellen gentemot elektronik företagen LG och Samsung. Hossein och Amirusefi 

(2011) drar slutsatsen att Aakers modell har 95 % konfidensintervall som kan ha en relevant 

påverkan på varumärkeskapitalet. En annan studie av Gill och Dawra (2010) studerar 

omfånget av Aakers varumärkeskapital modell inom tandkräm produkter, där drar Gill och 

Dawra (2010) slutsatsen att Aakers modell av varumärkeskapital är otillräcklig för att förklara 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S026323731400022X#b0225
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S026323731400022X#b0230
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S026323731400022X#b0230
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0148296314002033#bb0060
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0148296314002033#bb0135
http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/article/pii/S0148296314002033#bb0140
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varumärkets värde. Utav de dimensioner som Aaker föreslår kunde endast 34,9 procent av 

varumärkets värde förklaras genom denna modell. Detta innebär att i fallet av tandkräms 

produkter finns det andra faktorer för varumärkets kapital som ytterligare kommer att bidra 

till varumärkets kapital. 

 

Trots att det finns begränsningar och andra faktorer utanför Aakers modell som påverkar 

varumärkets kapital så är det fortfarande en relevant modell som kan används och som inte 

bedöms påverkar studiens syfte. Aakers (1991) modell tar hänsyn till brand loyalty och hur 

konsumenter agera enligt olika nivåer av lojalitet. Vilket är en central del av vad forskarna i 

denna studie har valt att studera Hur framstår konsumenters brand loyalty genom deras 

agerande och köpbeteende inom fast fashion marknaden? Därför är Aakers (1991) tolkning 

av brand loyalty ytterst relevant för att svara på forsknings frågan, tillsammans med fast 

Fashion konceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 7 - 

2 Teoretiska ramverket 

 
Syftet med det teoretiska ramverket är att ge insikt och fördjupad förståelse om det valda 

fenomenet samt basera analysen av det insamlade empiriska materialet på teorin. Det 

teoretiska ramverket skall också fungera grund för att kunna besvara frågeställningen till 

fullo. 

 
I föregående kapitel så beskrivs brand loyalty och fast fashion konceptet samt syftet med 

studien som resulterade i en problemformulering och forskningsfråga. Det konstaterades att 

tidigare studier gällande området kring brand loyalty inom fast fashion är väldigt få. Därför 

vill forskarna undersöka hur konsumenters brand loyalty framstår genom deras agerande när 

de konsumerar på fast fashion marknaden. Samt att forskarna vill bidra med ny kunskap till 

det outforskade forskningsområdet. 

 

Detta kapitel kommer först presentera en översikt av det teoretiska ramverket för att få insikt i 

hur brand loyalty beskrivs enligt Aaker. Teoretiska ramverket kommer innehålla Aakers 

modell som påvisar och beskriver olika nivåer utav brand loyalty och hur konsumenter kan 

klassificeras inom dess nivåer för att sedan användas som bas för att utforma det empiriska 

materialet samt besvara forskningsfrågan. 

2.1 Brand loyalty 

 

Brand loyalty enligt Aaker (1991) är grunden för varumärkeskapital, om konsumenten inte 

bekymrar sig om själva varumärket så skulle de basera sina köp enbart utifrån funktionalitet, 

pris och bekvämlighet. Aaker (1991) menar att brand loyalty är en mätning på hur mycket 

tillgivenhet en kund har för ett visst varumärke samt är direkt kopplat till företags framtida 

vinst. Brand loyalty speglar sannolikheten till att konsumenter byter varumärke, särskilt om 

ett varumärke ändrar sina prisnivåer eller den specifika produktens funktionalitet. Resultat av 

stark brand loyalty visar att konsumenter som är hängivna till ett specifikt varumärke inte har 

en tendens att byta varumärke trots om konkurrenterna skulle erbjuda någon fördel (Aaker 

1991). Aaker (1991) menar även att konsumenters lojalitet gentemot varumärken kan 

påverkas utav dimensioner som varumärkeskännedom, varumärkes association och 

varumärkets upplevda kvalitet. 

 

Aaker (1991) hävdar också att kundernas lojalitet kan variera kraftigt mellan vissa 

produktklasser, beroende på antalet konkurrerande varumärken och vilken typ av produkt det 

handlar om. Till exempel så finns det en del konsumenter som handlar över 80 % av ett och 

samma varumärke när det kommer till produkter som salt, papper och djur schampo, och 

under 40 % när det gäller produkter som bensin, bildäck, konserverade grönsaker och 

soppåsar. 
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2.1.1 Att kategorisera brand loyalty 

 

Det som är intressant för studien är att kategorisera fashion konsumenter genom deras 

agerande rörande brand loyalty enligt Aakers (1991) modell. Denna modell kan användas för 

att kartlägga olika typerna av konsument lojalitet och hur konsumenterna relaterar till ett 

specifikt varumärke. Aakers (1991) modell identifierar konsumenter genom actual behaviour, 

switching cost, satisfaction, liking och commitment för att sedan kunna kartlägga och 

kategorisera konsumenternas nivå av lojalitet genom att placera konsumenterna i den 

kategorin av lojalitet där konsumenten i relationen till sin lojalitet bäst kan placeras enligt 

figur 1,1. Dessa nivåer baseras på en hierarkisk ordning från lägsta nivån av pyramiden 

“Switchers/price buyer” till den högsta nivån i hierarkin som benämns som “Commited 

buyers”. Dock står dessa nivåer inte i beroende till varandra då de lägre nivåerna inte behöver 

uppfyllas för att en högre nivå skall vara möjlig att uppnå, en konsument klassificeras därmed 

direkt i en av nivåerna. 

2.1.2 Nivåer på brand loyalty 

 

Enligt Aaker (1991) så finns det fem olika nivåer av brand loyalty, dessa nivåer illustreras i 

Figur 1.1 och nivåerna är: 

 

 
Figur 1 Aakers Loyalty pyramid. Genom att placera och kategoriser konsumenterna enligt Aaker (1991) 

lojalitets pyramid så kan man förstå och förhålla sig till Aakers (1991) teori om brand loyalty inom fast fashion 

marknaden.  

 

Switchers/price buyer identifieras av konsumenter som är pris känslig, därför tenderar dessa 

konsumenter till att byta varumärke på grund av priset, eller om det är mer bekvämt att köpa 

ett annat varumärke. Konsumenter som klassificeras sig i denna kategori är oftast väldigt 

olojala och byter lätt varumärke (Aaker 1991). 

 

Aaker (1991) hävdar att genom studera konsumenternas actual behaviour vilket refereras till 

konsumenternas köp och beteende mönster så kan man direkt avgöra kundens lojalitet till 
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varumärket. Aaker (1991) påpekar att då man kan mäta återköp av ett visst varumärke så kan 

det direkt ses som en indikation på konsumenters lojalitet. Aaker (1991) klargör också att 

informations insamling rörande konsumenternas beteende även kan ha begränsningar. Det kan 

vara besvärligt eller dyrt att erhålla, och ger endast en begränsad diagnos om framtiden. Det 

kan även vara problematiskt att urskilja mellan konsumenter som faktiskt byter varumärke 

och de som konsumerar olika produktkategorier inom ett varumärke. 

 

Den andra nivån är enligt Aaker (1991) Satisfied/Habitual byuers, dessa konsumenter är nöjda 

med varumärket och har därför inget behov att byta till ett annat varumärke. Eftersom de inte 

har något behov till att byta till ett annat varumärke så är konsumenter i denna kategori svåra 

att nå ut till. Konsumenter som klassificeras i denna kategori är oftast vana med att köpa ett 

visst varumärke (Aaker 1991). 

 

Satisfied buyers with Switching cost/Switching cost loyal är den tredje nivån enligt Aaker 

(1991). Dessa konsumenter är redan nöjda med varumärket fast de kan tänka sig byta 

varumärke om de finner fördelar med ett annat varumärke. Aaker (1991) menar att 

kostnaderna för att behålla eller att attrahera nya kunder kan vara att företagen satsar mer tid 

och pengar för att skapa föredelar.   

 

Både Satisfied buyers with switching cost och Satisfied/Habitual buyers är konsumenter som 

kan påverkas av Switching cost och enligt Aaker (1991) är detta kostnader som kan stimulera 

konsumentens lojalitet. Switching cost är därmed handlingar som företag utför med syfte att 

bibehålla existerande konsumenter samt attrahera nya kunder till företaget men detta leder till 

att företag kan gå miste om kunder.  Dessa kostnader kan vara produkt investeringar för att 

förbättra produkten för konsumenten hävdar Aaker (1991). Genom att analyserar dessa 

kostnader så kan man tyda vilka produkt investeringar som har medfört kunder och dess 

lojalitet (Aaker 1991). 

 

Den fjärde nivån är Likes the brand/Considers it a friend. Aaker (1991) menar att inom denna 

nivå så uppfattar konsumenterna varumärket som en symbol för hög kvalité. Konsumenterna i 

denna kategori har emotionellt investerat i varumärket och skapat en stark relation till 

företaget. Liking refereras till konsumentens tycke om varumärket enligt Aaker (1991). 

“Gillar“ konsumenten varumärket? Eller, vilka känslor associerar konsumenten varumärket 

med? Liking är alltså enligt Aaker (1991) känslor som kunden har till varumärket som 

exempelvis kan vara respekt, vänskap, tycke och förtroende.  

 

Aaker (1991) påstår även att det är svårt att definiera vad konsumenter gillar med ett 

varumärke. Men genom att kategorisera liking genom respekt, vänskap, tycke och förtroende 

så kan man förstå varför konsumenter tycker om ett visst varumärke (Aaker 1991). Ett annat 

mått på om konsumenter gillar varumärket kan återspeglas i det pris som konsumenter är 

beredda att betala för att erhålla varumärket (Aaker 1991). 

 

Committed buyers är den femte nivån och är den starkaste nivån utav brand loyalty i Aakers 

modell. Aaker (1991) förklarar att i denna nivå så uppfattar konsumenter varumärket så starkt 
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så att varumärket utstrålar en image för hur konsumenter vill bli sedda och uppfattade. Aaker 

lägger också tyngd på att dessa konsumenter har ett sådant positivt intryck av varumärket att 

de rekommenderar och förmedlar det till andra i deras omgivning. 

 

Commitment är det attribut som har störst påverkan på brand loyalty och dess värde enligt 

Aaker (1991). Dessa konsumenter identifieras genom deras beteende då de interagerar och 

kommunicerar med varumärket (Aaker, 1991). Pratar konsumenter om varumärket? 

Rekommenderar konsumenter varumärket till andra? Påverkar varumärket konsumenternas 

personlighet positivt? Tycker konsumenterna att det är trevligt med att använda varumärket? 

Aaker (1991) hävdar att commitment kan härledas genom att ta hänsyn till dessa typer av 

frågor. Genom att placera och kategorisera konsumenterna enligt Aakers (1991) lojalitets 

modell så kan man bilda en uppfattning, förståelse och förhålla sig till hur konsumenterna 

agerar inom fast fashion marknaden och hur deras lojalitet påverkas gentemot varumärken. 
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3 Metod 

 
Vikten med metod kapitlet är att beskriva och ge läsaren en omfattande bild och förståelse av 

studiens motiv, val av metod som har gjorts och forskningsprocessen. 

 
I föregående kapitel så presenterades det teoretiska ramverket vilket beskriver och förklarar 

brand loyalty enligt Aakers (1991) lojalitets pyramid. Det teoretiska ramverket används som 

en kunskapsbas för att skapa relevanta intervjufrågor samt förstå fenomenet i praktiken och ge 

en stabil grund i studien. 

 

Detta kapitel kommer att förklara forskningsplanen och de metodval som använts för att 

undersöka forskningsproblemet i detalj. Detta omfattar: Studiens forsknings ansats där 

forskarna introducerar hur studien har gått tillväga, sedan beskrivs vilka datainsamlings 

metoder som har används. Sedan beskriver forskarna användningen av det teoretiska 

ramverket, urvalet och analysprocessen. Slutligen kommer forskarna att diskutera studiens 

trovärdighet.  

3.1 Forskningsansats  

 

Studier inom brand loyalty och fast fashion som forskarna vill undersöka har utforskats 

separat av tidigare forskare (Choi, 2013; Yeon, 2014; Aaker, 1991), vilket resulterade till att 

forskarna inledde forskningen med en explorativ forskning som är processen för att skapa en 

djupare förståelse i det valda fenomenet (Recker, 2013). Recker (2013) menar att syftet med 

explorativ forskning är att avslöja underliggande förståelse och anseende samt skapa en 

omfattande och multi-perspektiv uppfattning om det valda fenomenet. Det har även 

argumenterats för att användandet av en kvalitativ ansats när man gör en explorativ forskning 

då det är särskilt hjälpsamt när gränserna mellan fenomen och sammanhang inte är fullt 

begripligt, helt utvecklat eller när man vill studera ett särskilt fenomen på djupet (Bryman & 

Bell, 2011; Recker, 2013). Kvalitativ ansats fokuserar på text och strävar efter att fånga 

sociala och kulturella kontexter av människors erfarenheter, uppförande och åsikter om ett 

specifikt fenomen, ämne eller händelse (Bryman & Bell, 2011). Recker (2013) menar att 

kvalitativ forskning försöker hitta förklaringar och förståelser för varför fenomenet inträffade 

och undersöker fenomenet på djupet. Den kvalitativa forskningen är av induktiv karaktär, 

vilket innebär att teorin kan växa fram från det insamlade materialet (Bryman & Bell, 2011). 

Den induktiva tillvägagångssättet innebär att bygga teori eller generaliseringar från insamlade 

empiriska iakttagelser och material tillsammans med teori som tidigare nämnts om ett visst 

fenomen (Recker, 2013). 

 

Med en kvalitativ ansats och explorativa forskning i åtanke valde forskarna att samla in data 

med kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner med syfte att skapa en djupare förståelse och 

verklighet inom forskningsområdet där fenomenet existerar. Intervjuer används vanligtvis i 

explorativ forskning och kvalitativ forskning eftersom fokus ligger på att avslöja flera 

individuella perspektiv av fenomenet (Recker, 2013). Det insamlade materialet analyserades 
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sedan med den valda teorin som analysverktyg för att uppnå syftet med studien och kunna 

besvara studiens forskningsfråga. 

3.2 Semistrukturerade interjuver 

 

Denna studie är genomförd med hjälp utav semi strukturerade intervjuer och det är dessa 

intervjuer som legat till grund som metod för insamlingen av studiens empiriska material. En 

semi strukturerad intervju beskrivs enligt Bryman och Bell (2011) som en form av kvalitativ 

intervju vilket kännetecknas för sin flexibilitet. Bryman och Bell (2011) belyser kvalitativa 

intervjuer som den intervjuform där respondentens intresse sätts i fokus till skillnad från den 

kvantitativa intervjun där intresset är snarare att fokusera på kvantitativ data. 

Bryman och Bell (2011) beskriver den semi strukturerade intervjun som en metod där 

intervjuaren har tagit fram en lista av frågor och eller diskussions områden som denne vill ta 

upp, vilket refereras som en intervjuguide, detta ger den semi strukturerade intervjun 

möjlighet till en stor variation i sina frågeställningar. Frågorna som återfinns i intervjuguiden 

behöver inte ställas i någon specifik ordning, påträffar intervjuaren något av intresse i svaren 

från respondenten så finns det även möjlighet för intervjuaren att komma med följdfrågor 

rörande området även ifall dessa inte finns med i intervjuguiden (Bryman & Bell 2011). 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en kvalitativ intervju som en vardaglig konversation 

rörande vardagliga aspekter ur respondentens synvinkel. Kvale och Brinkmann (2009) 

redogör även för den kvalitativa intervjun som en metodform som involverar ett specifikt 

tillvägagångssätt och teknik för frågeställandet. Kvale och Brinkmann (2009) exemplifierar en 

kvalitativ semi strukturerad intervju som en intervjuform som bör ha sin grund i öppna 

frågeställningar då respondenten ges möjlighet till ett utförligt, fritt och beskrivande svar. 

Efterföljande frågor inom en semi strukturerad intervju bör utgå ifrån respondentens svar, 

genom efterfrågan av förtydliganden och fördjupande av dennes svar (Kvale & Brinkmann 

2009). Direkta frågeställningar bör inom den kvalitativa intervju formen i största möjliga mån 

förskjutas till de senare delarna av intervjun då respondenten har givits utrymme till att 

självmant och fritt beskrivit dennes svar (Kvale och Brinkmann 2009). 

Fördelarna med intervjun som metodval beskrivs av Denscombe (2009) som en intervju som 

kan generar mer djupgående och detaljerad data, vilket kan ge intervjuaren djupare insikter 

inom det specifika området. Intervjun kan också generera en hög grad av flexibilitet och 

validitet (Denscombe 2009). Denscombe (2009) beskriver även nackdelarna med intervjun 

som en tidskrävande metod, en metod där tillförlitligheten kan vara dålig men även att 

intervjun baseras på vad respondenten säger och inte vad den faktiskt gör, detta är inte alltid 

överensstämmande.  

Intervjuguiden som har legat till grund för studiens semi strukturerade intervjuer har 

framställts utefter Kvale och Brinkmanns (2009) exemplifiering av utformningen av en 

intervjuguide som beskrivits ovanför. Studiens intervjuguide är framtagen genom att 

inledningsvis ställa allmänna och öppna frågor till respondenten angående dennes shopping 
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rutiner för att få en allmän bild av respondentens shoppings vanor. Efter dessa allmänna 

frågor bad forskarna respondenten att så detaljrikt som möjligt beskriva dennes shopping 

process allt för att få respondenten att med så stor frihet som möjligt få möjligeten att beskriva 

porcessen med egna ord. I samband med respondentens beskrivning av sin shopping process 

tog forskarna möjligheten att ställa följdfrågor angående områden som respondenten berörde i 

sin beskrivning. Utöver dessa frågor inkluderades även ett antal direktare frågor till 

intervjuguiden utifall dessa skulle vara nödvändiga vid intervjuens slut om forskarna ansåg att 

de inte fått tillräckligt täckande svar. 

För att garantera att respondenternas svar skulle vara relevanta till studien så exemplifierades 

och beskrev forskarna de karakteristiska dragen av ett fast fashion företag till respondenterna 

enligt Bruce och Hines (2007). Detta för att som nämnt ge respondenternas svar relevans till 

de ställa frågorna och för att skapa en insikt och förståelse hos respondenterna rörande fast 

fashion marknaden.    

3.3 Användning av de teoretiskaramverket 

 

Det valda teoretiska ramverket som har använts i denna studie har tidigare studerats av ett 

flertal forskare inom brand loyalty. Andra modeller och teorier kring brand loyalty tenderar 

att inte vara lika omfattande som Aaker’s modell (1991). Det valda teoretiska ramverket var 

den mest omfattande modellen och sammanfattade resterande modeller på ett bra sätt vilket 

resulterade till att den ansågs vara den lämpligaste modellen för denna studie enligt forskarna. 

Syftet med det teoretiska ramverket var att bidra med förståelse angående Aakers (1991) 

modell inom brand loyalty konceptet för att applicera det inom fast fashion marknaden. Med 

hjälp av det teoretiska ramverket kunde forskarna analysera det empiriska materialet med 

avsikt att uppnå syftet med studien och möjlighet att kunna besvara forskningsfrågan. 

Inledningsvis var det teoretiska ramverket betydelsefullt för att forskarna skulle förstå hur 

brand loyalty betraktas av konsumenter i praktiken samt stå till grund för hela studien. 

Avslutningsvis användes teoretiska ramverket som ett analys verktyg tillsammans med det 

insamlade empiriska materialet med avsikt att kunna kartlägga hur varumärkes lojala och 

trendkänsliga konsumenter är inom fast fashion branschen. Följaktligen kunde ett slutgiltigt 

resultat erhållas och forskarna kunde besvara hur konsumenter inom fast fashion marknaden 

agerar och framstår gällande brand loyalty konceptet. 

3.4 Analysprocessen av det empiriska materialet 

 

Enligt Bryman och Bell (2011) är analysprocessen av det empiriska materialet betydelsefullt 

för det övergripande resultatet av forskningen. Recker (2013) menar att analysen av det 

empiriska materialet, insamlat ifrån kvalitativa metoder som exempelvis semi-strukturerade 

intervjuer, vanligtvis eftersträvar att hitta underliggande förståelser och nya koncept. Bryman 

och Bell (2011) menar att tematisk analys syftar att hitta teman utifrån ord och fraser som 

upprepats ofta under intervjuerna för att hitta samband och skillnader mellan det empiriska 

materialet och den presenterade teorin. Forskarna i denna studie använde tematisk analys för 
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att fastställa teman som upprepats frekvent under intervjuerna som identifierades under analys 

processen, de teman som eftersöktes genom den tematiska analysen var de begrepp som 

belystes i kapitel 2, teoretisk referensram i Aakers (1991) brand loyalty modell. Syftet med 

analysen var att viktig och relevant information om hur konsumenter inom fast fashion 

marknaden agerade gällande brand loyalty. 

Presentationen av respondenterna i empirin och analysen strukturerades genom att varje 

respondent klassificerats individuellt till och börja med. Detta gjordes för att kunna få en så 

noggrann och tydlig bild av varje respondent som möjligt, för att sedan i analysen kunna 

presentera ett uppriktigt sammanfattade av konsumenterna inom fast fashion marknaden. 

3.5 Urval 

 

Populationen är en komplett uppsättning av relevanta personer som kan delta i forskningen 

medan urvalet är en delmängd av hela populationen. Behovet av att ta en delmängd beror 

främst på att det oftast är omöjligt att samla in och analysera data och information ifrån en hel 

population (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Bryman och Bell (2011) menar att det finns 

ett flertal metoder att använda sig av när man väljer delmängd. Bekvämlighets urval är en 

process där syftet är att utse en delmängd som är mest tillgänglig och lämplig för forskarna. 

Denna studie handlar om hur konsumenter agerar kring brand loyalty inom fast fashion 

branschen, därmed valdes urvalet utefter tillgänglighet samt hur vidare trendkänsliga 

respondenterna ansåg sig vara och att de inhandlade kläder ifrån företag med fast fashion 

karakteristiska drag, vilket resulterade till att forskarna kunde definiera intervju objekten som 

fast fashion konsumenter.   

Urvalet bestod av både män och kvinnor i tjugo-års åldern och totalt var de sex personer som 

deltog i studien. Dock kunde en av de sex personerna inte definieras som en fast fashion 

konsument då denne inte ansåg sig själv vara trendkänslig. De resterande respondenternas 

olika bakgrunder och ställningar var avgörande och oerhört värdefulla för att forskarna skulle 

kunna anamma en djupare förståelse om konceptet och fenomenet i praktiken med syfte att 

kunna genomföra en omfattande analys tillsammans med det presenterade teoretiska 

ramverket. Personerna som varit involverade i intervjuerna kommer hädanefter kallas efter ett 

antaget alias av forskarna då syftet är att göra dem anonyma i denna studie. 

Under genomförandet av de fem intervjuerna med respondenterna till denna studie förekom 

det mer frekvent ju fler intervjuer som genomfördes återkommande segment av liknande 

svarsmönster hos respondenterna. Därav upplevdes en mättnad av data efter de fem intervju 

tillfällena och det insamlade empiriska materialet ansågs relevant för att uppnå studiens syfte. 

3.6 Studiens trovärdighet 

 

Bryman och Bell (2011) menar att trovärdigheten, reliabiliteten och validiteten är viktig för 

att fastställa graden av kvalité i forskningen. Allt som forskarna kan implementera eller 

genomföra i syfte att förbättra kvalitén på forskningen kommer även i allmänhet också 
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förbättra trovärdigheten av forskningen (Malterud, 2014). Det är viktigt att det insamlade 

empiriska materialet med hjälp av ett antal olika insamlingsmetoder har en hög kvalité då 

analyseringen av det empiriska materialet skall i enhetlighet beskriva verkligheten och det 

sociala fenomenet som studeras. Validitet och reliabilitet handlar om att beskriva hur studien 

har samlat in och bearbetat det empiriska materialet på ett systematiskt sätt (Malterud, 2014). 

Validitet och reliabilitet har formulerats som ett koncept, som kan användas av utomstående 

för att utvärdera kvalitén på en forskning. 

Trovärdigheten i studien är starkt kopplad till hur studien har genomförts och hur det 

insamlade empiriska materialet erhölls och behandlats. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) 

hävdar att inspelning och transkribering av intervjuer kan minimera observations fel, vilket 

har beaktats av forskarna. Ejvegård (2003) menar dock att användning av teknisk utrustning 

såsom diktafoner, datorbaserade programvaror för bandinspelning och 

ordbehandlingsprogram också påverkar trovärdigheten av det insamlade empiriska materialet 

och kan därmed vara inhibitorisk för vissa intervjupersoner. Forskarna antecknade samt 

spelade in med hjälp av diktafon under alla intervjuer för att sedan gå tillbaka och klargöra 

något som missades eller var osäkert under intervjuerna eftersom forskarna ansåg att 

fördelarna med att använda inspelningsverktyg översteg nackdelarna. Detta resulterade till att 

forskarna kunde transkribera det empiriska insamlade materialet.  

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009), kan forskarna utgöra ett hot mot trovärdigheten 

av det insamlade empiriska materialet. Forskarna kan omedvetet ha påverkat 

intervjupersonerna genom att ställa ledande frågor under intervjun eller att intervjuarens 

värderingar eller utgångspunkter penetrerar frågorna snarare än att vara objektiv. Ett annat hot 

är att de tillfrågade inte kanske vill dela någon information på grund av ämnet eller 

personkemin mellan intervjuare och intervjupersoner. För att förhindra att dessa två hot 

uppstår, såg forskarna till att intervjufrågorna var relevanta och allsidiga. Forskarna 

förberedde intervjufrågor baserat på syftet med studien, forsknings frågan och teorier om 

brand loyalty och fast fashion vilket minskade risken för att ställa ledande frågor.  

Dessutom hoppas forskarna att de intervjuade har varit öppna och ärliga under intervjun, 

vilket Recker (2013) anser vara en utmaning och brist med intervjuer då respondenterna kan 

svara det som intervjuarna vill höra, vilket är ett hot då forskarna är ute efter 

intervjupersonernas berättelser, erfarenheter och hur de förstår det specifika fenomenet. 

Forskarna i denna studie har beaktat detta och enligt Malterud (2014) kallas det för 

reflexivitet, vilket innebär att forskarna varit skeptiska i förhållande till och aktivt 

konfronterat respondenternas svar för att ta reda på sanningen och deras riktiga identitet. 

Dock menar Saunders, Lewis och Thornhill (2009) att personer som blir intervjuade är mer 

belägna att vara ärliga och öppna om de är medvetna om att de kommer vara anonyma i 

studien. Forskarna har beaktat detta och givit alla personer som varit involverade i 

intervjuerna ett antaget alias i studien och även informerat personerna om detta innan 

intervjuerna genomfördes. 
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4 Empiriskt material 

 
Det empiriska materialet presenterar och sammanställer den insamlade data ifrån de semi-

strukturerade intervjuerna som har genomförts med fast fashion konsumenter. 

 
I det föregående kapitlet har författarna kartlagt forskningsplanen och valet av metod för 

genomförandet av denna studie. För att forskarna skall kunna besvara forsknings frågan och 

uppfylla studiens syfte med valet av metod så behövdes det empiriska materialet baseras på 

ett stabilt grundad teoretiskt ramverk.  

Det empiriska material som presenteras i detta kapitel har strukturerats genom en presentation 

som utformats respondent för respondent och utefter hur var och en utav respondenterna gav 

sin berättelse rörande de ställda intervjufrågorna. Forskarnas har sedan återberättat 

respondenternas berättelser. Denna struktur har valts för att underlätta den senare analysen 

utav varje respondents individuella berättelser för att först kunna klassificera respondenterna 

för sig för att sedan fram ta och analysera den sammanfattade uppfattningen av fast fashion 

konsumenten och på så vis kunna svara på studiens frågeställning. 

4.1 Ingela 

 

Namn: Ingela 

Kön: Kvinna 

Ålder: 24 

Sysselsättning: Studerande 

Ingela ser sig själv vara en trendkänslig konsument, något som hon ser som viktigt "jag följer 

inte trender till punkt och pricka men jag anser att det är viktigt för mig ändå"(Ingela, 2015-

05-04). Ingela hämtar sin modeinspiration ifrån sociala medier. Ingela exemplifierar att hon 

shoppar på nätet och hämtar inspiration från Instagram genom att kolla vilket varumärke 

produkten hon tycker om tillhör och köper den sedan från varumärkets hemsida. Om Ingela 

ser ett plagg hon efterfrågar men som är utanför hennes tänkta prisklass så försöker hon hitta 

ett substitut plagg som är snarlikt men billigare. Ingela estimerar att hon köper ungefär tio 

plagg per månad och att hon lägger ut ungefär 3400 kr i månaden. 

 

Ingela beskriver att bekvämlighet och tillgängligt är omständigheter som kan påverka henne 

när hon handlar och att bekvämlighets och tillgänglighets faktorer kan påverka i 

utsträckningen att hon inte tar sig tar sig utanför sin ”bekvämlighets zon” för att inhandla fast 

fashion plagg "jag tror inte att det är så stor chans att jag skulle åka till Göteborg för just ett 

speciellt plagg, då går jag in på hemsidan istället"(Ingela, 2015-05-04). Ingela menar att 

hennes köp oftast sker över internet men om flertalet plagg inte finns i Ingelas närområde så 
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kanske hon kan tänka sig ta sig ut ur sin ”bekvämlighets zon” för att inhandla plaggen som 

inte finns tillgänglig i hennes närområde. 

 

Ingela förklarar att H&M och Zara är de fast fashion företag som hon oftast vänder sig till, 

detta på grund att hon upplever att dessa varumärken erbjuder bra kvalité och att kvalitén är 

relevant till priset. Om Ingela ser en produkt som tilltalar henne men där varumärket inte är 

känt så letar hon igenom H&M och Zara för att försöka hitta ett snarlikt substitut plagg. 

Ingela ser sig själv som en priskänslig konsument. Ingela förklarar att det är sällan hon köper 

ett plagg som kostar mer än 500 kronor "jag köper inte kläder om de kostar mer än 500kr, för 

jag vet att det finns budget plagg som är nästan likadant"(Ingela, 2015-05-04), vid en sådan 

situation är priset en av de avgörande faktorerna i valet av varumärke och om priset är rimligt 

för Ingela är det designen och passformen som är den avgörande faktorn. Ingela anser också 

service är något som kan påverka hennes val med en stor utsträckning gällande återkommande 

köp ”jag skulle kunna gå till en butik flera gånger för att de har jättebra service"(Ingela, 

2015-05-04). Ingela lägger också tyngd på att dålig service kan leda till att hon byter 

varumärke. Utöver servicen kan också ett brett utbud vara en faktor som påverkar Ingela så att 

hon kommer tillbaka för ett återkommande köp. 

4.2 Anna 

 

Namn: Anna 

Kön: Kvinna 

Ålder: 24 

Sysselsättning: Studerande 

Anna anser sig själv som en trendkänslig konsument som är lättpåverkad när det kommer till 

trender inom mode ”Jo, men det är jag nog, jag är ganska lättpåverkad vad gäller 

trender"(Anna, 2015-05-05). Anna handlar kläder ungefär sex till sju gånger under en månad. 

Hon förklarar att hon lägger 1000 till 3000 kronor på fast fashion plagg per månad, men att 

det varierar mycket, ofta beroende på vilken typ av plagg det är hon köper. Anna förklarar att 

hon inte lägger så mycket baktanke i sina köp, ”Jag lägger inte så mycket eftertanke i mina 

köp, utan det blir väldigt mycket spontan shopping" (Anna, 2015-05-05). De gånger som 

Anna lägger eftertanke i sina köp är vid köp av dyrare produkter som jackor eller skor. 

 

Anna berättar att hon inte heller lägger någon vikt vid att jämföra priserna hos olika 

varumärken utan det är mest impuls köp som det handlar om ”Många av mina inköp sker 

spontant, om jag skall till frisören och märker att jag får lite tid över, då kan jag gå in i en 

butik" (Anna, 2015-05-05). Valet av butik spelar inte heller stor roll för Anna "jag lägger 

ingen eftertanke om Jag skall besöka en specifik butik utan jag råkar bara trilla in i någon 

butik"(Anna, 2015-05-05). Anna anser att priset kan påverka i den utsträckningen att spontan 
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shopping blir enklare vid lägre priser. Hon förklarar att bekvämlighet och tillgänglighet kan 

påverka hennes köpprocess, men hon påpekar att fast fashion företagens butiker är strategiskt 

placerade och då blir det lätt, bekvämt och tillgängligt för en impulsköpare att handla. 

 

Utav de utbud som tilltalar Anna inom fast fashion företag är Zara en favorit "Zara gillar jag, 

jag gillar deras utbud"(Anna, 2015-05-05). Anna menar att Zara har plagg som är snygga till 

bra priser och därför spelar det ingen roll om du tröttnar på plagget enligt Anna. Anna tycker 

att Zara har en bra design av sina kläder men också att deras butiker är bra uppbyggda. Hon 

förklarar att Zara är duktiga på att ta fram och marknadsföra sina produkter i butiken och att 

det är en trevlig omgivning i butiken.Anna förklarar också att om hon inte skulle vara bosatt i 

ett "bra" geografiskt läge, där fast fashion företagen finns, så skulle hon troligvis valt att köpa 

fast fashion plagg på internet istället för att ta sig till en fysisk butik för att handla. Anna anser 

också att om ett plagg inte skulle finnas i rätt storlek så skulle hon inte söka efter ett 

substitutplagg hos ett annat varumärke utan hon skulle då söka efter plagget i rättstorlek i 

andra butiker inom samma företag. 

 

Anna tycker att service är en viktig aspekt när man ska handla, men förväntar sig inte någon 

”bättre” service ifrån fast fashion företagen. Anna favoriserar Zara även om hon ser deras 

personal som otrevlig med dålig service. Men Anna menar att Zara har plagg som är snygga 

till ett bra pris, och därför spelar det ingen roll om hon tröttnar på plagget. Trots att Anna 

tilltalas av Zara så pratar hon inte varmt om Zara eller några andra varumärken inom fast 

fashion marknaden.  

Anna anser själv att hon är en olojal kund inom fast fashion marknaden. Anna anser att det 

enda som behöver inträffa för att hon skall byta varumärke är att hon upptäcker en ny produkt 

av ett annat varumärke som hon är förtjust i "För att jag skall byta varumärke så krävs det att 

jag ser ett annat plagg jag tycker om"(Anna, 2015-05-05). Anna anser också att den snabba 

trend känsliga marknaden bidrar till olojalitet då fast fashion företgens kollektioner kan passa 

henne ena månaden medan ett annat företags kollektion kan passa henne nästa månad. 

4.3 Gabriella 

 

Namn: Gabriella 

Kön: Kvinna 

Ålder: 20 år 

Sysselsättning: Studerande 

Gabriella ser sig som en trendkänslig konsument som får inspiration genom modemagasin, 

människor på stan och genom modebloggar ”Det kan vara människor jag ser på gatan som 

jag tycker klär sig fint, bloggar läser jag också, där kan jag få inspiration, sen kan det vara 

magasin och internet"(Gabriella, 2015-05-07). Gabriella köper ungefär tre till fyra 
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klädesplagg i månaden och anser sig spendera cirka 1000 till 1500 kronor i månaden på 

klädesplagg. Gina Tricot och H&M ser hon som sina favorit varumärken därför hon anser att 

dessa varumärken får in nya och fräscha kläder veckovis, vilket tilltalar Gabriella. 

 

Gabriella försöker alltid kolla igenom Gina Tricots och H&Ms sortiment så fort hon är ute 

efter ett nytt klädesplagg, men ser gärna också igenom utbudet hos de andra varumärkena 

”Det blir ofta att jag går till H&M och Gina först, det brukar inte vara så att jag missar 

H&M eller Gina"(Gabriella, 2015-05-07). Klädinköpen för Gabriella påverkas mycket utifrån 

hennes ekonomiska situation, har hon en god ekonomi för tiden vid inköpet så spelar priset 

mindre roll och då kommer plaggets design i första hand. Skulle hennes ekonomiska situation 

se sämre ut så påverkas hon av plaggets pris i större utsträckning Överlag är dock priset viktig 

för Gabriella, men hon kan även välja ett dyrare plagg men då måste kvaliteten vara relevant 

till priset. Gabriella ser kvalité som en utav de avgörande faktorerana för val av plagg, skulle 

dock kvalitén på klädesplaggen vara likvärdiga hos två olika varumärken så är priset den 

avgörande faktorn ”Om det är två ungefärligt likadana plagg då kollar jag nog tyget, skulle 

de vara likvärdiga så kollar jag priset"(Gabriella, 2015-05-07). Servicen är även den något 

som Gabriella påpekar kan vara avgörande för valet av varumärke ”Ja, servicen avgör också 

om man återkommer till ett varumärke"(Gabriella, 2015-05-07). 

 

Vid inköp av klädesplagg kan även Gabriella bortse ifrån sin egen bekvämlighet och ta sig till 

ett annat geografiskt område för att på så vis tillgodose sig ett större utbud av varumärken, 

men även specifika varumärken som Zara och Bik Bok lockar om hon skulle ta sig till ett nytt 

geografiskt område. Zara är även ett varumärke som hon också emellanåt rekommenderar för 

sina vänner.   

Om Gabriella skulle vara tillfredställd av ett visst varumärke så påstår hon att det inte krävs 

jätte mycket för att få henne att byta till ett annat varumärke. Den avgörande faktorn skulle i 

så fall vara om ett annat varumärke skulle kunna erbjuda ett klädeslagg med bättre design. 

Dock, om plaggen skulle vara likvärdiga skulle hon då välja favoriter som Gina Tricot 

framför ett annat varumärke ”Det kan vara designen, men är den likvärdig blir det 

automatiskt att jag handlar på Gina för det tillfredsställer mig"(Gabriella, 2015-05-07). 

4.4 Ludwig 

 

Namn: Ludwig 

Kön: Man 

Ålder: 27 år 

Sysselsättning: Studerande 

Ludwig ser sig själv som en trendkänslig konsument "Jag är väl trendkänslig, t-shirt, jeans, 

skor och tröjor är jag nog mer trendkänslig för jämför med kostymer och andra klassiska 



 

- 20 - 

plagg"(Ludwig 2015-05-06). Ludwig får mycket utav hans inspiration gällande de senaste 

trenderna från modemagasin, genom sociala medier som Instagram men även genom att han 

ser vad det är för nyheter som erbjuds i butikerna där han inhandlar sina klädesplagg. Ludwig 

estimerar att han konsumerar ungefär fyra till fem klädesplagg i månaden och att han 

spenderar omkring 1000 till 2000 kronor på kläder i månaden. Utav de varumärken som 

marknaden erbjuder så finns det inga direkta favoriter hos Ludwig men han påpekar att han 

tycker om varumärken som Zara och H&M, men att han inte har något band eller relation till 

dessa varumärken "Zara och H&M passar mig, ganska billigt och bra design"(Ludwig 2015-

05-06). Utav dessa två varumärken så kan han påminna sig att han kan ha rekommendera Zara 

emellanåt. 

 

Ludwig påstår att han försöker att planera sina inköp av klädesplagg i möjligast mån utifrån 

vad han anser sig behöva. Trots detta hävdar han att de flesta av hans inköp sker spontant. 

Ludwig beskriver att trots att han planerar sina inköp så sker de flesta av inköpen spontant när 

han påträffar klädesplagg som han tycker om när han är på plats i butikerna "Jag försöker 

planera mina inköp, men när jag väl kommer ut till butiken så kan jag tänka, men det här 

plagget var snygg och det här var ganska billigt, så inköpen är nog rätt spontana 

ändå"(Ludwig 2015-05-06). 

 

Om Ludwig bestämt sig för att göra ett inköp av ett visst plagg så finns det ingen specifik 

butik som han i första hand vänder sig till "Om jag behöver ett plagg så kollar jag nog runt 

bland varumärkena och inte bara vänder mig till ett specifikt varumärke”(Ludwig 2015-05-

06). Ludwig anser att bekvämlighet och tillgänglighets faktorn är något som kan påverka hans 

inköp av klädesplagg, om han kan ta sig till ett geografiskt område med ett större utbud av 

varumärken så är det något han skulle tänka sig göra. Främst för att han vill få tillgång till ett 

större utbud av varumärken men också om det skulle vara något specifikt varumärke som han 

efterfrågar. 

 

Ludwig förklarar att hans inköp i stor utsträckning påverkas av klädesplaggets pris, om ett 

plagg finns till ett lägre pris så kan detta vara en orsak till att han köper plagget med det lägre 

priset. Ludwig förklara även att en god service kan påverka till att man väljer ett visst 

varumärke "Servicen skulle absolut kunna påverka till vilket varumärke man vänder 

sig"(Ludwig 2015-05-06). 
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4.5 Alice 

 

Namn: Alice 

Kön: Kvinna 

Ålder: 21 år 

Sysselsättning: Arbetsökande 

Alice ser sig som en trendkänslig konsument och hon hämtar merparten av sin inspiration till 

sina klädinköp från modebloggar. Hon estimerar att hon köper någonstans mellan fem till åtta 

klädesplagg i månaden till en kostnad för omkring 2000 kronor. Alice ser Zara som ett 

varumärke som hon tycker mycket väl om, detta eftersom hon anser att de har en snygg 

design på sina plagg tillsammans med en god kvalité "Zara gillar jag mest, de har stilrena 

kläder"(Alice, 2015-05-07). Hon anser sig även prata gott om Zara och rekommenderade dem 

till vänner, det kan även hända att hon ibland rekommenderar varumärket Bik Bok "Det 

brukar vara Zara och ibland Bik bok"(Alice, 2015-05-07) 

När Alice skall inhandla ett specifikt klädesplagg så vänder sig hon relativt omgående till 

Zara för att se ifall deras sortiment omfattar ett liknande plagg "Jag vänder mig till Zara varje 

gång jag är ute och shoppar, även om jag varit där i veckan tidigare"(Alice, 2015-05-07). 

Skulle Alice inte ha tillgänglighet till en Zara butik går hon istället in på deras hemsida för att 

genomgå samma process för att se ifall Zara har ett liknande plagg som hon efterfrågar ”Om 

jag inte skulle ha tillgänglighet till typ Zara så går jag in på deras hemsida och tittar"(Alice, 

2015-05-07). Detta görs oftast innan hon i sådana fall letar efter liknande plagg i någon annan 

butik än Zara. 

Priset är något som påverkar Alice i valet av hennes varumärken, om hon väljer mellan två 

likvärdiga plagg i från två olika varumärken så påverkar priset henne ”Om det är plagg som 

är likadana så köper jag det billigare"(Alice, 2015-05-07). Men endast om hon anser att båda 

klädesplaggen är likvärdiga i sin kvalitet och design ”Det beror på hur bra kvalitet plagget 

har och hur bra de sitter"(Alice, 2015-05-07). Om så skulle vara fallet så väljer hon det 

klädesplagget med ett lägre pris. Därför anser Alice att det enda som skulle kunna få hon att 

byta ifrån ett tillfredsställande varumärke, är om ett nytt varumärke skulle kunna leverera en 

bättre design och kvalitet än det varumärke som redan tillfredsställer henne "Det krävs en 

bättre kvalitet från de andra varumärkena och lika fina kläder"(Alice, 2015-05-07). Alice 

anser dock inte att servicen är något som påverkar henne i sitt val av varumärke. 
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5 Analys 

 
I detta kapitel så analyseras det empiriska materialet där respondenternas berättelser kopplas 

till brand loyalty teorin av Aaker.

 
I förgående kapitlet så presenterades respondenterna och deras återberättade berättelser 

rörande deras köpbeteende inom fast fashion marknaden. I detta kapitel så analyseras det 

empiriska materialet med hjälp av det teoretiska ramverket som har presenterats. I analysen 

presenteras respondenterna en för en, för att identifiera varje respondents berättelse för att 

sedan kunna klassificera varje individ enligt Aakers (1991) brand loyalty modell. En 

övergripande analys görs slutligen för att få en översiktlig bild över respondenternas 

gemensamma agerande rörande brand loyalty inom fast fashion marknaden för att kunna 

besvara studiens forskningsfråga. 

5.1 Ingela 

 

Aaker (1991) hävdar att priskänsliga konsumenter inte är särskilt trogna kunder mot 

varumärken då priset oftast kan avgöra vilket varumärke de handlar ifrån. Ingela ansåg sig 

vara väldigt priskänslig men samtidigt väldigt trogen mot H&M och Zara då Ingela har 

upplevt bra kvalité för priset som betalats. Ingela anser sig vara en trendkänslig konsument 

som söker inspiration ifrån sociala medier och internet. Om någon produkt med ett visst 

varumärke tilltalar Ingela så kommer priset påverka köpbeslutet. Är priset för högt är det 

design som avgör köpbeslutet. 

"Jag köper inte kläder om de kostar mer än 500 kronor, för jag vet att det finns budget 

plagg som är nästan likadant"(Ingela, 2015-05-04). 

Aaker (1991) menar att konsumenter som är i den tredje nivån kan vara tillfredställda med ett 

visst varumärke men fortfarande ha förmågan att byta till ett annat varumärke om de erbjuder 

något mervärde. Ingela påvisar att bekvämlighet är något som hon eftersträvar, samt att Zara 

och H&M är några varumärken som denne favoriserar. Dock, kan priset vara en avgörande 

faktor i köpprocessen vilket innebär att Ingela befinner sig på Satisfied buyers with Switching 

cost/ Switching cost loyal som är nivå tre i Aakers modell. 

5.2 Anna 

 

Aaker (1991) menar att köpmönstret och antalet återköp av ett varumärke kan avgöra hur 

varumärkeslojal man är. När man tydligt kan se vilka faktorer som resulterar till återköp så 

tyder det på att man är varumärkeslojal, när köpmönstret är diffust så tyder det på det 

motsatta. Anna avslöjar att hon oftast är spontan och impuls handlar kläder och att hon oftast 

lägger mindre baktanke när priset inte är särskilt högt, vilket tyder på att hennes köpmönster 

är vagt och för diffust för att kartlägga vilket indikerar på att Anna är en relativt olojal 

konsument vad gäller köp av kläder inom fast fashion marknaden. 
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"Jag lägger inte så mycket eftertanke i mitt köp, utan det blir väldigt mycket spontan 

shopping, oftast råkar jag trilla in i någon butik. Många av mina inköp sker spontant, 

om jag skall till frisören och märker att jag får lite tid över, då kan jag gå in i en butik." 

(Anna, 2015-05-05). 

Anna har påpekat att priset kan vara en avgörande faktor för vilket varumärke hon handlar 

ifrån men poängterar även att om hon funnit intresse för ett plagg ifrån ett specifikt varumärke 

så kommer hon inte leta efter något substitut plagg ifrån något annat varumärke. 

"För att jag skall byta varumärke krävs det att jag ser ett annat plagg jag tycker 

om"(Anna, 2015-05-05). 

Även Anna befinner sig på Satisfied buyers with Switching cost/ Switching cost loyal som är 

nivå tre i Aakers modell då hon inte fullständigt styrs av priskänslighet utan har de 

varumärken hon vanligen besöker när hon är ute och spontanshoppar, dock när det gäller 

dyrare plagg som jackor och skor så lägger hon mer betänketid och undersöker lite djupare. 

5.3 Gabriella 

 

Gabriella hämtar inspiration främst ifrån modebloggar, det senaste ifrån modemagasin och 

människor på stan vilket tyder på att Gabriella är en relativt modemedveten och trendkänslig 

konsument. När det kommer till hennes köpmönster vad gäller kläder i fast fashion 

marknaden så anser hon att kvalitén och designen är viktigare än själva priset men tillägger 

även att hennes ekonomiska situation oftast är den avgörande faktorn för det slutgiltiga 

köpbeslutet vilket tyder på att hon är delvis priskänslig. Gabriella verkar favorisera Gina 

Tricot och är väldigt tillfredställd med deras produkter men tillägger även att det inte krävs 

mycket för att hon skall byta varumärke, utan att det främst skulle vara design som skulle vara 

en avgörande faktor för ett byte av varumärke. Aaker (1991) beskriver att konsumenter i nivå 

två som är Satisfied/Habitual byuers, dessa konsumenter är relativt nöjda med det varumärke 

de handlar ifrån och ser ingen riktig mening med att byta varumärke vilket passar in hos 

Gabriella då hon lägger stor tonvikt på hennes tillfredsställelse till varumärket. 

 

"Det blir ofta att jag går till H&m och Gina först, men det brukar inte vara att jag 

missar h&m eller Gina. Det kan vara designen, men är den likvärdig blir det 

automatiskt att jag handlar på Gina för det tillfredsställer mig"(Gabriella, 2015-05-07). 

5.4 Ludwig 

 

Ludwig är även han en person som söker inspiration ifrån modemagasin och sociala medier 

för att hitta de senaste trenderna och nyheterna vilket även gör honom väldigt modemedveten 

och trendkänslig. 

 

"Om jag behöver ett plagg så kollar jag nog runt bland varumärkena och inte bara 

vänder mig till ett specifikt varumärke” (Ludwig 2015-05-06). 
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Ludwig menar att han inte har något specifikt varumärke han favoriserar när han är ute och 

handlar utan vänder sig till det som passar in hos honom vid det specifika köptillfället. 

Samtidigt tillägger Ludwig att han köpbeslut oftast faller in på priset och påverkas till största 

mån av denna faktor. Ludwig anser även att bekvämlighet och tillgänglighets faktorn är 

otroligt viktigt och besöker han ett köpcentrum som erbjuder flera varumärken så anser han 

att det är bättre och större chans att han hittar något som han gillar. Dessa faktorer stämmer 

bra överens med Aakers (1991) första nivå på modellen som är Switchers/price buyer, då 

priset och bekvämlighets faktorn är de största faktorerna till köp samtidigt som han inte 

favoriserar något specifikt varumärke. 

5.5 Alice 

 

Alice hämtar också merparten av sin inspiration från modebloggar för att hitta de senaste 

trenderna och nyheterna vilket gör henne relativt modemedveten och trendkänslig. Hon 

favoriserar Zara som varumärke och talar oftast gott om varumärket för andra. 

 

"Zara gillar jag mest, de har stilrena kläder. Jag vänder mig till Zara varje gång jag är 

ute och shoppar, även om jag varit där i veckan tidigare. Om jag inte skulle ha 

tillgänglighet till typ Zara så går jag in på deras hemsida och tittar"(Alice, 2015-05-

07). 

 

Priset är också en avgörande faktor för vilket varumärke hon handlar ifrån och att hon oftast 

väljer det billigaste plagget om valet står mellan två likvärdiga produkter i design och kvalité. 

Hon tillägger även att design och kvalité är de faktorer som kan få henne att byta varumärke 

från ett varumärke som hon redan är tillfredställd med, vilket passar in på Aakers (1991) nivå 

tre där han påpekar att konsumenter kan tänka sig byta om det andra varumärket kan erbjuda 

något mervärde. 

5.6 Övergripande analys 

 

Baserad på de individuella analyserna så har vi hittat snarlika och urskiljbara köpmönster hos 

våra intervjupersoner vad gäller kläder i fast fashion marknaden. Samtliga respondenter är 

priskänsliga vilket Aaker (1991) identifierat som en av de största faktorerna till att vara olojal 

mot ett varumärke. Fast fashion marknaden med de kortare led tiderna, ökade kollektionerna 

per säsong har ökat konkurrensen bland klädföretagen samt drivit dem till att outsourca sin 

produktion till utvecklingsländer för att dra ner sina kostnader samt kunna pressa ned 

slutpriset till slutkonsumenten (Bruce & Daly, 2006). Den ökade konkurrensen bland 

klädföretagen tillsammans med att ständigt svara de fluktuerande mode trenderna genom 

ökade kollektioner och pressade priser har resulterat till att konsumenterna inom fast fashion 

marknaden har väldigt mycket variationer vad gäller klädesplagg och att priset oftast är den 

avgörande faktorn, vilket speglas på respondenternas svar ifrån intervjuerna.  
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Majoriteten av respondenterna klassificerades som Satisfied buyers with Switching cost/ 

Switching cost loyal vilket Aaker (1991) hävdar är konsumenter som är relativt tillfredställda 

med ett varumärke men kan tänka sig byta när något annat varumärke erbjuder något slags 

mervärde för konsumenten. Fast fashion syftar till att svara de fluktuerande mode trenderna 

vilket resulterat till att de flesta klädföretag erbjuder snarlika produkter fast till varierande 

kvalité och design. Detta har i sin tur lett till att konsumenten avgör om priset är relevant till 

produktens kvalité och design (Gabrielli, Baghi & Codeluppi, 2012). Anledningen till att 

respondenterna klassificerades som Satisfied buyers with Switching cost/ Switching cost loyal, 

var huvudsakligen för att majoriteten ansåg sig benägna till att byta varumärke om de kunde 

erbjuda något mervärde trots att de var tillfredsställda med ett visst varumärke. 

Dock, visade det sig även att majoriteten av respondenterna favoriserade något specifikt 

varumärke trots att samtliga respondenter på något vis kan ses som olojala konsumenter. 

Detta kan mestadels bero på att fast fashion företag konkurrerar ut företag även genom 

marknadsföring och kapitalinvesteringar trots att deras produkter inte erbjuder något unikt 

mervärde (Bhardwaj & Fairhurst, 2010). Trots att majoriteten av respondenterna favoriserade 

något specifikt varumärke så kunde vi inte utvinna någon information utifrån det insamlade 

empiriska materialet som indikerade på att någon av respondenterna var vidare lojala mot 

varumärken inom fast fashion marknaden. Detta då Aaker (1991) hävdar att lojala 

konsumenter associerar en högre grad av lojalitet mot varumärket genom en emotionell 

förbindelse då konsumenten kan förknippa varumärket med en image om hur denna vill bli 

sedd och uppfattad. 

Aaker (1991) påpekade även att det skulle vara problematiskt att urskilja mellan de 

konsumenter som faktiskt byter varumärke och de som konsumerar olika produktkategorier 

inom ett varumärke. Dock, ansåg vi att det inte var något problem att urskilja dessa 

konsumenter då respondenterna tydligt påvisade att de faktiskt byter varumärke och inte 

enbart produktkategorier inom ett varumärke. 
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6 Diskussion och slutsats 

 
Detta kapitel inleds med en diskussion och fortsätter med att presentera slutsatsen. Kapitlet 

avslutas med utvärdering av studien och förslag till fortsatt forskning.

 
I förgående kapitel så analyseras respondentens empiriska material till det teoretiska 

ramverket. Analysen introduceras respondenterna en för en, för att sedan urskilja varje 

respondents berättelse samt hur individen kategoriseras enligt Aakers brand loyalty pyramid. 

Slutligen sammafattades analysen för att få översikt på hur dessa intervjuobjekt framträder 

och agerande rörande brand loyalty inom fast fashion marknaden. 

 

I detta kapitel så diskuteras analysen, för att sedan dra slutsatser ifrån den framförda 

diskussionen. Metod diskussion för att utvärdera studien diskuteras utifrån metodens 

svagheter och slutligen avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet. 

6.1 Diskussion 

 

Rörande brand lojalty inom fast fashion marknaden så påvisar denna studie att det kan vara 

svårt för en konsument att upprätthålla hög lojalitet gentemot ett visst varumärke. Trots att 

konsumenterna har varumärken som tilltalar dem i högre grad så är de trots detta i många fall 

högst benägna att byta varumärke om det förekommer ett varumärke som genererar ett mer 

värde för konsumenten. 

 

Vi ser det allt större utbudet och ökade konkurrensen bland företag på dagens fast fashion 

marknad som en betydande anledning till denna förekomst. Då fast fashion företagen ständigt 

arbetar för att upprätthålla sina butiker med de senaste och trendigaste plaggen, förekommer 

det sig i många fall så att företagen tar in samma sorts plagg med samma trendmässiga stil. 

Detta ger konsumenten möjligheten att välja utifrån liknande plagg där konsumenten ställs i 

valet mellan att väga kvalité, design och pris gentemot varandra. 

 

Detta är något som vi tror kan generera att konsumenten kan frambringa en olojalitet 

gentemot varumärken genom sin konsumtion inom fast fashion marknaden. Den avgörande 

faktorn blir i detta fall för konsumenten att avgöra vilket utav varumärkena som för tillfället 

kan erbjuda den bäst tänkbara designen och kvalitén i relevans till det pris som företaget 

erbjuder. Detta bidrar till att konsumenten värderar design, kvalité och pris på plagget framför 

ett visst varumärke tror vi. 

   

Vi anser också gällande dagens konsumenter att när det i stor utsträckning handlar om att få 

tag i det trendigaste plagget så kan denna jakt på trendriktiga plagg bidra till att 

konsumenterna blir mer olojala. Detta eftersom man inom fast fashion marknaden ständigt 

kan presentera ny inkommande plagg. Med ständigt ny inkommande plagg konkurrerar 

företagen ständigt om att kunna presentera det trendigaste och ”senaste” plagget för trend 

medvetna konsumenter. Detta bidrar till att konsumenterna skiftar fram och tillbaka mellan 
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varumärken utefter de företagen som kan erbjuda det trendmässigaste utbudet av plagg för 

tillfället. 

6.2 Slutsats 

 

Syften med studien var att identifiera hur konsumenter agerar rörande brand loyalty inom fast 

fashion marknaden. Denna studie har påvisat att konsumenter som handlar kläder inom fast 

fashion marknaden inte når upp till en hög lojalitet, enligt Aakers lojalitets begrepp och 

modell. Därmed kunde följande forskningsfråga besvaras: 

Hur framstår konsumenters brand loyalty genom deras agerande och köpbeteende inom fast 

fashion marknaden? 

Majoriteten av konsumenterna inom fast fashion marknaden är mindre lojala på grund av att 

de är mer benägna till att byta varumärke om priset har bättre relevans till plaggets design och 

kvalité. Detta beskrivs av Aaker som konsumenter som klassificeras som “Satisfied buyers 

with Switching cost/Switching cost loyal ” i hans modell, vilket identifierar konsumenter som 

anser sig benägna att byta till ett annat varumärke om det finns några fördelar för 

konsumenten. Fast fashion marknaden är samtidigt en marknad med hård konkurrens som 

ständigt pressar priser och gör snabba förändringar utefter de senaste trenderna för att 

handskas med trendkänsliga konsumenter. Detta har då skapat en marknads miljö där 

konsumenter agerar utefter sina behov och det som tilltalar dem för tillfället. Detta innebär att 

klädesföretag inom fast fashion marknaden ständigt försöker besvara konsumenternas behov 

vilket har resulterat till att företagen erbjuder produkter med varierande kvalité, design och 

pris vilket betyder att konsumenterna är mer benägna till att byta varumärke. 

6.3 Utvärdering av studien - Metod diskussion 

 

Vi anser att metoden som använts under studiens gång har gett oss god insikt och djup 

förståelse om hur konsumenter agerar rörande brand loyalty inom fast fashion marknaden. 

Anledningen till valet av metod vilket föll på semi-strukturerade intervjuer var att skapa en 

djupare förståelse och tydligare bild av det valda fenomenet, vilket även Bryman och Bell 

(2011) understryker är en av de mest passande metoderna för att undersöka fenomenet djupare 

i praktiken. Fler intervjuer kunde ha genomförts för att få ett bredare perspektiv av problemet, 

dock ansåg vi att de personerna som vi intervjuade gav oss tillräckligt med material för att 

genomföra studien då ett tydligt svarmönster identifierades under intervjuernas gång. 

Dessutom så kunde intervjuguiden haft bättre formulerade intervjufrågor för att generera en 

utförligare beskrivning av konsumentens agerande. Detta då vi insåg vid några tillfällen under 

intervjuernas gång att vi var tvungna att härleda personerna med några extra frågor då de inte 

förstod de öppna frågorna. Dock, så var frågorna tillräckliga för att tillgodose studien med 

relevant information och resultat. 

Vidare vad gäller urvalsprocessen så hade vi en svarfrekvens där majoriteten av 

respondenterna var kvinnor (80 %), vilket vi anser kan ha påverkat resultatet. Dock, var inte 
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syftet att undersöka konsumenternas köpbeteende inom fast fashion marknaden utifrån 

respektive kön, utan vårt mål var att undersöka fast fashion konsumenten och hur denne 

agerar gentemot brand loyalty oavsett kön. Detta resulterade till att vi inte skulle kunna 

identifiera något positivt eller negativt med konsumenternas köpbeteende, vilket betyder att 

resultatet inte skulle påverkas till en större utsträckning, snarare att resultatet hade kunnat 

påvisa en annorlunda klassificering inom Aakers (1991) modell än den vi hittade om 

majoriteten av respondenterna var män. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vår studie har varit en grundläggande del i utredningen av hur konsumenter agerar rörande 

brand loyalty inom fast fashion marknaden, eftersom ingen tidigare forskning tagit upp det 

som i vår studie. Dock, finns det områden i denna studie som kan fördjupas och breddas. 

Det empiriska insamlade materialet inom denna studie har identifierats utifrån fast fashion 

konsumenter i form av kvalitativa intervjuer vilket innebär att forskarna inte har kunnat mäta 

forskningsresultatet. Därmed anser vi att förslag till ytterligare forskningsområden hade 

kunnat vara att utföra en kvantitativ studie i form av enkäter där vikten ligger i att testa den 

existerande teorin gentemot fenomenet i syfte att bekräfta eller validera vår forskning vilket 

kan stärka den objektiva datakvalitén och mätnoggrannheten. Den här typen av metod hade 

kunnat samla in data ifrån en bredare geografiskt område för att få en fördjupning i resultatet. 

Vi anser även att det skulle vara intressant att undersöka hur konsumenter agerar rörande 

brand loyalty inom fast fashion marknaden i något annat land för att se om de kulturella 

skillnaderna skulle påverka resultatet och vara annorlunda gentemot våra resultat då denna 

studie har genomförts enbart inom Sverige. 
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8 Appendix 

 

Allmänna frågor 

 

 Anser du att du är en trend känslig konsument när det gäller  

 Hur ofta handlar du kläder i månaden approximativt? 

 Hur mycket pengar brukar du lägga på kläder i månaden approximativt? 

 Beskriv så detaljrikt som möjligt din köp process av klädesplagg i fast fashion marknaden 

 

Beteende  
1. Anser du att bekvämlighet/tillgänglighet är något som kan påverka din köp process? Isåfall 

hur? 

2. Anser du att priset är något som kan påverka din köp process? I såfall hur? 

 

Switching cost  
1. Är service eller annat attribut som ett varumärke erbjuder något som du kan påverkas av? 

2. Skulle service eller något annat attribut påverka dig i ditt val av varumärke inom fast fashion 

marknaden? 

Liking  
1. Anser du att du är viktigt med ett starkt band mellan varumärke och konsument inom fast 

fashion branschen? 

2. Om ja, hur bildades detta bandet 

3. Vad anser du är viktigt för dig att återkomma till ett varumärke i fast fashion marknaden? 

4. Vad krävs för åstadkomma ett starkt band mellan dig och varumärke? 

 

Commitment  
1. Rekommenderar du något varumärke inom fast fashion marknaden för dina nära och kära och 

andra? 

2. Finns det något varumärke som du lojal mot och ofta talar gott om? 

 

Satisfaction  
1. Om du är tillfredställd med ett visst varumärke, vad krävs det för att du skall byta varumärke? 

2. (Möjligtvis ställa upp en situation som exempel) 
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