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Abstract 
The fast evolvement of retail alternatives has resulted in an increasing competition in the 

fashion market which leaves the customer with a number of options to choose from. The 

change in loyalty toward brands means that companies have to face many challenges which 

involves distinguishing themselves from other companies. They have to offer the consumer 

value and thereby create an opportunity to maintain a long-term relationship with the 

consumer. In recent times it has become interesting to study consumers “love” towards 

brands and over time the concepts of brand love has emerged  in research contexts. Brand 

love includes the level of passionate, emotional attachment that a satisfied consumer has for a 

particular brand. 

 

The study presents following theories: Customer-Based Brand Equity (CBBE), 11 

Dimensions of Love Toward a Brand and The Brand Love prototype which manage brand 

loyalty and brand love. The authors has then used the earlier mentioned theories to create a 

new theoretical framework with six factors predicted for achieving brand love.  

 

The aim of the study is to examine in a consumer perspective which factors that create brand 

love and how brand-owned companies can create loyal consumers. Through qualitative, semi 

structured interviews and surveys the results indicates that four factors had a strong 

connection to brand love: Brand trust, Brand identification, Love relationship and Perceived 

and expected quality.   
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Sammanfattning 
Framväxten av flertalet detaljhandelsalternativ har resulterat i att modemarknaden blivit allt 

mer konkurrensutsatt vilket lämnar konsumenten till oändligt många valmöjligheter. Den 

föränderliga lojaliteten gentemot varumärken innebär flertalet utmaningar för företag att 

särskilja sig från mängden och erbjuda konsumenten värde för att därmed ha möjlighet till att 

upprätthålla en långvarig relation med konsumenten. Under senare tid har det blivit allt mer 

intressant att undersöka konsumenters ”kärlek” till varumärken och med tiden har begreppet 

varumärkeskärlek uppstått i forskningssammanhang. Varumärkeskärlek innefattar den grad 

av passionerad, känslomässig anknytning som en nöjd konsument har för ett visst varumärke.  

 

I studien presenteras teorierna Customer-Based Brand Equity (CBBE), 11 Dimensions of 

Love Toward a Brand och The Brand Love prototype som behandlar varumärkeslojalitet och 

varumärkeskärlek. Utefter förutnämnda teorier har författarna sedan utformat ett nytt 

teoretisk ramverk med sex stycken faktorer som förutsätts för att uppnå varumärkeskärlek.  

 

Studiens syfte är att ur ett konsumentperspektiv utforska vilka faktorer som skapar 

varumärkeskärlek samt hur varumärkesägande företag utefter detta skapar varumärkeslojala 

konsumenter. Resultatet från de kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna och 

enkätundersökningen visar på att fyra faktorer var starkt kopplade till varumärkeskärlek: 

Förtroende, Identitetsskapande, Kärleksrelationer samt Upplevd och förväntad kvalité. 
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1 Inledning 
 

I studiens inledning presenteras fenomenet varumärkeslojalitet och de svårigheter som 

varumärkesägande företag står inför. Den föränderliga lojaliteten gentemot varumärken 

innebär flertalet utmaningar för företag att särskilja sig från mängden och erbjuda 

konsumenten värde för att därmed ha möjlighet till att upprätthålla en långvarig och 

värdefull relation med konsumenten.  

 
 

1.1 Bakgrund 

Varumärkeslojalitet är nyckeln till stabila intäkter, en god lönsamhet och ett starkt varumärke 

(Ekström, Ottosson & Parment 2017). Serviceföretag strävar ständigt efter att upprätthålla 

långsiktiga relationer med deras konsumenter och att försöka förstå de faktorer som skapar 

varumärkeslojalitet (Apenes Solem 2016). Att uppnå genuin kundlojalitet har dock blivit en 

större utmaning än någonsin. Företag möts av stor konkurrens och flertalet svåra val (tcc 

global 2018) och de behöver engagera sig i att mäta och öka kundlojalitet (Ekström, Ottosson 

& Parment 2017). Varumärkeslojalitet har konsumentens alla valmöjligheter och 

konsumenten kan vända sig till andra varumärken för samma vara. Värdet av 

varumärkeslojalitet är fortfarande högt, men företag behöver förändra deras tillvägagångssätt 

för att öka kundlojaliteten (Dagens Analys 2017). Det är viktigt att förstå varför en 

konsument är lojal, eller varför hen inte är det, för att därmed fatta smarta beslut om 

företagets varumärkesstrategi. Dagens konsumenter vill på ett meningsfullt sätt bli belönade 

för deras lojalitet (tcc global 2018). Det finns flera faktorer som kan påverka konsumenternas 

nöjdhet och återköp. Dessa faktorer kan förklara sambandet mellan en positiv utvärdering av 

ett varumärke och fortsatt köp av varumärket (Dahlén & Lange 2017). Fenomenet 

varumärkeslojalitet är komplex och svår att identifiera och man kan inte endast tolka 

varumärkeslojalitet som att kunden gör återkommande köp av samma varumärke (Ekström, 

Ottosson & Parment 2017). Den föränderliga lojaliteten gentemot varumärken innebär att 

företag behöver hitta nya sätt att skilja sig från mängden (Barton 2018). Cédric Charbit som 

är VD för  Balenciaga uttrycker följande påstående:  

 

The creativity of the brand becomes very relevant and important for 

customers. To put your name on a T-shirt is simply not enough. You need to 

make sure that you engage with people in the right way so they share and 

they belong (Business of fashion & McKinsey & Company 2019, ss. 49-50). 

 

Dagens konsumenter gör inte endast köpval baserat på produkten och dess pris. De bedömer 

även vad varumärket säger, vad det gör och vad det står för (Barton 2018). Varumärket är 

inte endast till för att erbjuda produkter till sina konsumenter utan det handlar också om att 

kommunicera och överföra värderingar till varumärket (Business of fashion, McKinsey & 

Company 2019). De starkaste varumärkena blir som familjemedlemmar som vi bär med oss 

vart vi än går. För att nå högsta nivån på “lojalitetsskalan” krävs förtroende, långsiktighet och 

trovärdighet (Thorberg 2014). Vi människor tenderar att vara mer lojala mot saker som vi 

känner kärlek till, det finns därför flera frågor som är viktiga att hantera när det kommer till 

varumärkesrelationer. Exempel på frågor som behöver besvaras är om konsumenters känslor 

mot ett varumärke påverkas dess lojalitet mot det? Tycker konsumenter bättre om 

varumärken som uttrycker deras identiteter mer än andra varumärken? (Hwang & 

Kandampully 2012). 
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1.2 Varumärkeskärlek - vägen till varumärkeslojalitet? 

Varumärkeslojalitet är konsumentens preferens till att handla från endast ett varumärke i 

samma produktklass (Zehir, Şahin, Kitapçı & Özşahin 2011). Tidigare studier har definierat 

begreppet varumärkeslojalitet som: 

 

[. . .] a deeply held commitment to re-buy or re-patronize a preferred 

product or service consistently in the future, despite situational influences 

and marketing efforts having the potential to cause switching behaviour 

(Oliver 1999, s.33). 

 

Mätningar och definitioner av lojalitet förändras ständigt i allt mer komplicerade uttryck. 

Lojalitet definiera alltså inte bara som att konsumenten gör upprepade köp utan det handlar 

också om konsumentens beteende och attityd och där engagemang har en stor inverkan 

(Veloutsou 2015). Upprepade inköp av ett varumärke över tiden kan ses som ett uttryck för 

kundlojalitet, men har inte en speciellt stor betydelse om det inte kompletteras med att 

konsumenten även har en positiv inställning till varumärket. Den positiva inställningen till ett 

varumärke säkerställer att tidigare köpbeteenden fortsätter (Bandyopadhyay & Martell 2007). 

Konsumenters kärlek till speciella ägodelar eller aktiviteter har noterats sedan lång tid 

tillbaka, men det har också upptäckts att konsumenter ibland har känslor som liknar sig i 

kärlek till varumärken (Carroll & Ahuvia 2006). Med tiden har begreppet varumärkeskärlek 

uppstått i forskningssammanhang och det har fått stor uppmärksamhet på grund av dess 

relevans. Uppkomsten av begreppet varumärkeskärlek har haft en betydande faktor i frågor 

angående brand management (Bıçakcıoğlu, İpek & Bayraktaroğlu 2018). Varumärkeskärlek 

definieras som graden av passionerad känslomässig anknytning som en nöjd konsument har 

för ett visst varumärke. Varumärkeskärlek inkluderar passion för varumärket, en känsla av att 

man känner sig fäst vid varumärket, positiva känslor om varumärket samt kärleksförklaringar 

till varumärket. Även om dessa känslor kanske inte helt och hållet motsvarar de känslor man 

har för andra människor så har man kommit fram till att dessa känslor kan vara betydligt mer 

intensivare än att bara tycka om ett varumärke (Carroll & Ahuvia 2006). Varumärkeskärlek 

handlar också om konsuments känsla för ett varumärke som uppstår när konsumenten finner 

ett varumärke attraktivt då det matchar hens personlighet (Hassan, Rafi & Kazmi 2016).  

 

1.2.1 Emotionella band och starka relationer 
Traditionella marknadsföringsstrategier hävdar att konsumenter endast fattar beslut genom 

rationella faktorer. Dock påstår nya, framväxande studier att konsumenter inte endast handlar 

utefter de rationella faktorerna utan även de emotionella faktorerna (Bıçakcıoğlu, İpek & 

Bayraktaroğlu 2018). Känslor är en grundläggande faktor för konsumentbeteende och har ett 

direkt samband med efterköpsbeteenden som t.ex. återköp (Rai & Srivastava 2012). En 

passionerad och känslomässig anknytning till ett varumärke stärker konsumentens avsikt till 

återköp samt återanvändning av samma produkt eller tjänst (Bıçakcıoğlu, İpek & 

Bayraktaroğlu 2018). Att utveckla en relation mellan konsumenten och varumärket är en 

avgörande faktor för att bygga varumärkeslojalitet (Lazarevic 2012). Tidigare studier visar att 

konsumenter har starkare känslor till deras favoritvarumärken när de anser att deras 

personlighet matchar väl med varumärket (Bıçakcıoğlu, İpek & Bayraktaroğlu 2018). 

Varumärken strävar därmed efter att bygga starka relationer med konsumenterna genom att 

erbjuda dem den produkt som de önskar och som de tycker utgör deras personlighet (Hassan, 

Rafi & Kazmi 2016). Många konsumenter kan dock ha svårt att acceptera att de faktiskt  

skapar en form av relation till ett varumärke och kunskapen om varumärkesrelationer och hur 

det bidrar till lojalitet är fortfarande väldigt begränsad (Veloutsou 2015).  

 



- 3 - 

 

1.2.2 Varumärket som identitetsskapande 
Det är idag viktigt för företag att bygga upp en positiv bild av sina varumärken (Hassan, Rafi 

& Kazmi 2016). Varumärkesimage kan fungera som ett marknadsföringsverktyg för att 

behålla sina konsumenter och därigenom även lojalitet. Varumärkesimage påverkar 

konsumenters köpbeteende och spelar en väsentlig roll när det kommer till att hjälpa 

konsumenter vid köp av ett visst varumärke. Det är ett viktigt medel eftersom det hjälper till 

att skapa förståelse kring attribut, funktionella konsekvenser och personliga erfarenheter. 

(Nyadzayo & Khajehzadeh 2016). Varumärken har en förmåga att belysa, informera och 

kommunicera önskvärda identiteter hos konsumenten. Strävan efter självkänsla, det vill säga 

”vem är jag?” är en grundläggande aspekt av det mänskliga tillståndet (Stokburger-Sauer, 

Ratnewhwar & Sen 2012). Varumärken kan överföra symboliska betydelser till sina 

konsumenter vilket hjälper konsumenten att identifiera sig själva eller idealet av sig själva 

(Huang 2017). Tidigare forskning har lagt mycket fokus på på vad det innebär för 

konsumenter att identifiera sig med varumärken och konsekvenserna av en sådan 

identifiering. Det har däremot forskats mycket mindre kring vilka faktorer som orsakar detta 

(Stokburger-Sauer, Ratnewhwar & Sen 2012).  

 

1.2.3 Varumärkesförtroende 

Varumärkesförtroende handlar om konsumentens villighet att förlita sig på ett varumärke 

vilket har sin grund i värderingar och goda egenskaper (Hassan, Rafi & Kazmi 2016). 

Förtroende till varumärket anses vara en viktig förutsättning för att skapa och bevara 

långsiktiga relationer med konsumenterna (Mosavi, Sangari & Keramati 2018; Hassan, Rafi 

& Kazmi 2016 ). Varumärkesförtroende avser konsumentens uppfattning om varumärket är 

tillförlitligt (Huang 2017) och för att skapa tillit måste både varumärket och konsumenten 

hålla sina löften gentemot varandra (Veloutsou 2015). Genom att tillhandahålla ett kundvärde 

kan företag stärka konsumenters förtroende och engagemang som så småningom bidrar till att 

skapa kundlojalitet (Nyadzayo & Khajehzadeh 2016). Om konsumenten känner en form av 

säkerhet och förtroende gentemot ett varumärke kan detta skapa köpintention eller köp inom 

snar framtid (Huang 2017). Varumärkesförtroende är något som tar tid att bygga upp och 

konsumenten litar på ett varumärke först då att det uppfattas som pålitligt, kompetent och 

konsekvent (Hassan, Rafi & Kazmi 2016).  

 

1.2.4 Konsumentens upplevda kvalité 
Konsumenter kan skapa associationer till en produkt som går utöver dess funktionella 

aspekter till mer estetiska överväganden, såsom storlek, form, stil, material och färg (Keller 

2001). Materialen som används i produkter är en aspekt av visuell form som kan vara 

associerad med specifika egenskaper. Produktens utseende är en nyckelkomponent för att 

definiera relationer mellan en produkt och en konsument (Crilly, Moultrie & Clarkson 2004). 
Den fysiska produkten kan karakteriseras av dess geometri, dimension, textur, material, färg 

och detaljer. Aspekter såsom stil och personlighet hos en produkt anses inte vara produktens 

egenskaper utan istället aspekter av konsumenters psykologiska svar och reaktioner på 

produkten (Crilly, Moultrie & Clarkson 2004). Upplevd kvalitet är en viktig förutsättning för 

varumärkeslojalitet. Upplevd kvalite är inte produktens faktiska kvalité utan konsumentens 

subjektiva utvärdering av den (Pappu & Quester 2016). Tekniska fel i konstruktion och 

tillverkning kan påverka designens stil och dessa brister kan göra att designen upplevs som 

dålig (Crilly, Moultrie & Clarkson 2004). 
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1.2.5 Interaktioner och tankar om varumärket 
Tankar och känslor relaterade till varumärken blir en del av människors minne. Dessa tankar 

och känslor skapar band som kopplar samman ett varumärke med dess personlighet. 

Människor känner sig mer knuten till ett varumärke som de uppfattar som mer framträdande 

(Park, Maclnnis, Eisingerich & Iacobucci 2010). Starka varumärkesrelationer bygger på en 

hög grad av ömsesidigt beroende från både konsumenten och varumärket. Ömsesidigt 

beroende skapas vid (1) frekventa varumärkesinteraktioner (t.ex. dagliga interaktioner med 

varumärket), (2) varumärkesrelaterade aktiviteter (t.ex. användning av varumärkets 

produkter) och (3) ökad intensitet av interaktionshändelser (t.ex. aktiviteter och event 

kopplade till varumärket). Konsumtionsritualer är en central process genom vilket ömsesidigt 

beroende skapas (Fournier 1998). Interaktioner med ett varumärke är nödvändigt för att 

varumärkeslojalitet ska uppnås. När en kund erhålls ett bättre erbjudande och därmed direkt 

säger upp interaktionen med varumärket visar detta att konsumenten inte är lojala mot 

varumärket (Nisar & Whitehead 2016). 

 

1.2.6 Word-of-mouth 
WOM kan definieras som en informell, person-till-person kommunikation mellan en icke-

kommersiell kommunikator och mottagare där budskapet handlar om ett varumärke, produkt, 

organisation eller tjänst. När konsumenten upplever en hög nivå av tillfredsställelse leder 

detta till att den nöjda konsumenten sprider positiv word-of-mouth (Royo-Vela & 

Casamassima 2011). Det är väldigt viktigt för varumärken att deras konsumenter 

rekommenderar dem, då är det inte alltid nödvändigt att anställa någon för att marknadsföra 

produkten. Positiva rekommendationer resulterar i att varumärket främjas med avseende på 

dess kvalité och egenskaper. Det bidrar även till att utveckla köpintention hos andra 

konsumenter genom att påverka deras inställning till att köpa produkterna av ett specifikt 

varumärke (Hassan, Rafi & Kazmi 2016). Konsumenter använder i allt högre grad sociala 

medier för att söka efter information istället för traditionella medier som TV, radio och 

tidningar. De betraktar sociala medier som en mer trovärdig källa, 70 procent av de 

konsumenter som använder sig av sociala medier litar på utvärderingar från andra 

konsumenter (Bruhn, Schoenmueller & Schäfer 2012). När konsumenten rekommenderar ett 

varumärke innebär det att konsumenten sätter sitt rykte på spel, därför rekommenderar bara 

konsumenten ett varumärke som når upp till förväntningar och som man litar på. Om 

konsumenten känner kärlek till ett varumärke så kommer de kommunicera ut positiva 

erfarenheter om varumärket till sin omgivning (Hassan, Rafi & Kazmi 2016). 

 
1.3 Problemdiskussion 
På grund av framväxten av flera olika detaljhandelsalternativ har modemarknaden blivit allt 

mer konkurrensutsatt.  Även om konsumenten är engagerad i ett varumärke som erbjuder 

produkter som möter dess behov så betyder det inte att konsumenten kommer att stanna kvar 

(Hassan, Rafi & Kazmi 2016). Med tanke på att konkurrensen på marknaden ständigt ökar 

bidrar detta till att kunder har möjlighet att välja bland oändligt många produkter när de gör 

sina inköp. Konsumenten kan enkelt byta från ett varumärke till ett annat efter att de har 

utvärderat prestandan och anser att det finns bättre alternativ tillgängliga  (Mosavi, Sangari & 

Keramati 2018). Detta resulterar i att konsumenterna blir mindre lojala till ett och samma 

varumärke eftersom de enkelt kan byta (Hassan, Rafi & Kazmi 2016; Hui & Yee 2015).  

 

Det är därför viktigt att skapa och framförallt upprätthålla starka relationer mellan 

konsumenten och varumärket, samtidigt är detta som sagt en stor utmaning i en miljö 

omgiven av konkurrens med liknande varumärken och produkter (Hwang & Kandampully 

2012). Ökningen har skapat betydande utmaningar för modehandlare att locka till sig nya 
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kunder och även få sina nuvarande konsumenter att vilja stanna och bygga en långvarig 

relation (Hui & Yee 2015). Det har aldrig varit så viktigt som nu för företag att skapa 

förtroende för deras varumärken (Hassan, Rafi & Kazmi 2016).  

 

De senaste 50 åren har kärnan i marknadsföringskoncept varit att erbjuda kunden 

tillfredsställelse, men numera  har man dock försökt gå bortom tillfredsställelsen genom att 

istället förklara skillnader i strategiskt konsumentbeteende. Man har då kommit fram till att 

det inte räcker att endast tillfredsställa en kund för att nå framgång på dagens 

konkurrensutsatta marknad. I tidigare forskning har man inte kunnat bidra med en klar 

förståelse för lojalitetsfenomenet (Bandyopadhyay & Martell 2007), därför är det intressant 

att genom denna studie försöka ge en ökad förståelse för fenomenet varumärkeslojalitet och 

vilka medel varumärkesägande företag kan använda för att behålla deras lojala kunder.  

 

De senaste har det blivit allt mer intressant att undersöka konsumenters ”kärlek” för 

varumärken (Rageh Ismail & Spinelli 2012; Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Trots att 

intresset har ökat för detta fenomen så finns det begränsat med förklaringar om vad 

varumärkeskärlek egentligen är. För att förstå detta begrepp krävs en djup förståelse för hur 

konsumenter upplever detta (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Varumärken är närvarande i 

konsumenters vardag hela tiden. Ny forskning fokuserar på att förstå och förklara vilken typ 

av relationer konsumenterna har med varumärken. Däremot är kärlek för varumärken mindre 

utforskat. Det kvarstår frågor, t.ex. om känslan av kärlek för  ett varumärke liknar känslan av 

kärlek för en person? Vilka olika dimensioner kännetecknar känslan av kärlek mot ett 

varumärke? (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008). Batra, Ahuvia, & Bagozzi (2012) 

pekar på att en viktig fråga som behöver besvaras är hur varumärkeschefer kan förvandla sina 

varumärken till älskade varumärken samt hur de kan göra för att bevara den relationen med 

konsumenterna. Det behövs vidare forskning för att fastställa hur komponenterna av 

varumärkeskärlek samspelar med varandra. Albert, Merunka & Valette-Florence (2008) 

föreslår att vidare forskning behövs där man utvecklar begreppet varumärkeskärlek och där 

konsumentgrupper som är villiga och ivriga att utveckla en sådan typ av relation undersöks. 

Därför är det intressant att i den här studien studera den lojala konsumenten. Det behövs 

också vidare forskning där man undersöker vilka de viktigaste faktorerna för att skapa stark 

varumärkeskärlek är (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008). Även Rageh Ismail & 

Spinelli (2012) säger att det det inte bara är viktigt att förstå hur relationer bildas mellan 

konsumenter och modevarumärken, utan även vilka faktorer som faktiskt driver dessa 

relationer. Därför kommer den här studien undersöka vilka de viktigaste faktorer är som 

skapar stark varumärkeskärlek och i sin tur varumärkeslojalitet.  

 
1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Studiens syfte är att ur ett konsumentperspektiv utforska vilka faktorer som skapar 

varumärkeskärlek samt hur varumärkesägande företag utefter detta skapar varumärkeslojala 

konsumenter. Resultatet av studien ska bidra till att fastlägga de faktorer som bidrar till 

varumärkeslojalitet vilket därmed kan gynna företag och organisationers förståelse kring 

fenomenet. Studiens forskningsfrågor lyder därmed: 

 

- Vilka faktorer förutsätts för varumärkeskärlek? 

- Hur kan varumärkesägande företag gå tillväga för skapa varumärkeslojala 

konsumenter? 
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1.5 Avgränsningar 
Studiens huvudsakliga ämne fokuserar på konsumentbeteende med inriktning på 

varumärkeslojalitet. Studiens avgränsning kommer specifikt att rikta sig till konsumenter som 

anses vara lojala gentemot ett varumärke. Anledningen till att författarna undersöker denna 

grupp konsumenter beror på att varumärkesägande företag har i dagens konsumtionssamhälle 

svårt att behålla deras lojala konsumenter och författarna ansåg därmed att denna grupp av 

konsumenter var av stort intresse att undersöka. 
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2 Teoretisk referensram 

 
Varumärkeskärlek är en viktig aspekt att beakta för att uppnå varumärkeslojalitet hos 

konsumenter. Därmed undersöker detta stycke vilka faktorer som skapar varumärkeskärlek 

och detta utefter modellerna Customer-Based Brand Equity (CBBE), 11 Dimensions of Love 

Toward a Brand och The Brand Love prototype som sedan har utformats till ett nytt teoretisk 

ramverk över varumärkeskärlek.  

 
 

2.1 Uppbyggnad av starka varumärken 

Framgångsrika varumärken har det tufft i dagens marknad och sätter press att de utvecklar 

och skapar utmärkande varumärken för att ha en chans till att upprätthålla konkurrensmässiga 

fördelar. Starka varumärken skapas först då konsumenten känner igen ett varumärke, har en 

gynnsam varumärkesidentifiering samt när konsumenten förhåller sig lojal gentemot 

varumärket (Çifci, Ekinci, Whyatt, Japutra, Molinillo & Siala 2016). Uppbyggnad av starka 

varumärken har visat sig ha flertalet ekonomiska fördelar och därför har det för många 

företag blivit högt prioriterat. Kunderna har makten att bestämma över varumärket och dess 

framtid. Det finns många utmaningar med att bygga ett stark varumärke och det gäller att se 

till att kunderna har rätt erfarenhet med produkterna och servicen. Det gäller också att se till 

att kunderna känner sig sammansvetsade med varumärket när det kommer till kundernas 

tankar, känslor, tilltro, uppfattningar och åsikter (Keller 2001). 

 
2.1.1 Customer-Based Brand Equity (CBBE) 
Customer-Based Brand Equity är en modell skapad för varumärkesuppbyggnad. 

Grundförutsättningen för bedömning av hur starkt ett varumärke är görs med hjälp av CBBE-

modellen och är beroende av hur konsumenter tänker, känner, beter sig och i vilken grad de 

respekterar varumärket (Keller 2001). Mätning genom CBBE- modellen har ökat och blivit 

allt mer uppmärksammad på senare år. Den bakomliggande orsaken till denna ökning har sin 

grund i den inverkan som CBBE har på konsumentens val av varumärke, 

varumärkesengagemang, varumärkesutvidgning samt företagets prestationer (Çifci et al. 

2016). Uppbyggnad av starka varumärken med tillämpning av CBBE-modellen har 

introducerats av Keller (2001). CBBE-modellen delas in i fyra steg: (1) varumärkesidentitet, 

(2) varumärkesbetydelse, (3) varumärkesrespons och (4) varumärkesrelation. Modellen har 

sin form av en pyramid som består av de fyra tidigare nämnda stegen. Vidare är modellen 

uppdelad i sex stycken block. För att skapa ett betydande varumärke innebär det att man 

behöver nå toppen av pyramiden vilket inträffar om rätt varumärkesbyggande block är på 

plats.  

 

 
Figur 1: Customer-Based Brand Equity Pyramid (Keller 2001, s. 7) 
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CBBE-modellens första steg är varumärkesidentitet. För att bygga varumärkesidentitet krävs 

det att man skapar ett utmärkande varumärke vilket relaterar till kundernas kännedom om 

varumärket (Keller 2001). Varumärkeskännedom syftar till den grad av kunskap om 

varumärket som finns lagrad i konsumentens minnen (Aaker 1991; Çifci et al. 2016). När 

varumärket är utmärkande kopplar konsumenten automatiskt varumärket till vissa 

associationer i minnet (Keller 2001).  

 

Det andra steget i modellen är varumärkesbetydelse. Varumärkesbetydelse delas in i två 

subkategorier - varumärkesprestanda och varumärkesbild. Varumärkesprestanda kopplar till 

hur produkten möter konsumentens funktionella behov gällande produktens prestanda (t.ex. 

pålitlighet, hållbarhet, stil och design) och produktens service. Den andra subkategorin är 

varumärkesbild och refererar till kundernas uppfattning om varumärket snarare än vad 

varumärket faktiskt gör (Keller 2001).  

 

Det tredje steget varumärkesrespons handlar om vad konsumenten tänker och känner 

angående varumärket. Även varumärkesrespons delas in i två subkategorier - 

varumärkesbedömning och varumärkeskänslor. Varumärkesbedömning relaterar till hur 

kunderna sammanställer bedömningar och associationer för att därmed skapa sig olika åsikter 

om varumärket vilket kan delas in i fyra dimensioner (1) kvalité - konsumentens upplevda 

kvalite´och värde (2) trovärdighet, (3) övervägande - varumärket betraktas som meningsfullt 

och passande, (4) överlägsenhet - varumärket är unik och bättre än andra varumärken.  Nästa 

subkategori är varumärkeskänslor och innefattar konsumentens  respons och respekt 

gentemot varumärket. Varumärkeskänslor består sex viktiga dimensioner: (1) värme, (2) kul, 

(3) spänning, (4) trygghet, (5) social acceptans och (6) självrespekt (Keller 2001). 

 

Det allra sista steget i CBBE-modellen är varumärkesrelation vilket innefattar 

varumärkesanknytning som är den ultimata nivån av identifiering som en kund kan ha med 

ett varumärke. Kunden känner sig synkroniserad med varumärket och gör därmed upprepade 

köp, känner ett personlig band till varumärket samt en känsla av tillhörighet och gemenskap 

(Keller 2001).  

 

2.1.2 11 Dimensions of Love Toward a Brand och The Brand Love prototype 

Batra, Ahuvia & Bagozzi (2012) har skapat modellen ”The Brand Love Prototype” som 

behandlar flertalet element av konsumenters upplevda varumärkeskärlek. De har identifierat 

tio stycken komponenter som förhoppningsvis ska leda till varumärkeskärlek: (1) kvalité, (2) 

värderingar, (3) belöningar, (4) självidentitet, (5) positiv påverkan, (6) varumärkespassion, 

(7) emotionella band och känslan av att varumärket är oersättligt, (8) investeringsvilja, (9) 

frekventa interaktioner samt (10) långvariga relationer. Även Albert, Merunka & Valette-

Florence (2008) har skapat en modell där elva dimensioner varumärkeskärlek har 

identifierats. Dessa dimensioner är: (1) passion, (2) långvariga relationer, (3) kongruens, (4) 

drömmar, (5) minnen, (6) positiva känslor, (7) attraktion, (8) unik, (9) skönhet, (10) tillit samt 

(11) kärleksförklaring.  

 

Passion är ofta förknippat med kärlekskänslor. Passionerad kärlek definieras som ”a state of 

intense longing for union with another” (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008). Batra, 

Ahuvia & Bagozzi (2012) menar att varumärkespassion skapas när relationen till varumärket 

inkluderar ett starkt begär. När en naturlig match till varumärket kombineras med ett 

passionerat begär till varumärket så kan varumärkeskärlek uppstå. Långvariga relationer är en 

viktig faktor för att uppnå varumärkeskärlek eftersom konsumentens tidigare beteenden ofta 

speglar framtida beteenden (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Albert, Merunka & Valette-
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Florence (2008) beskriver att långvariga relationer tyder på att det finns en känsla av 

tillfredsställelse. Både Albert, Merunka & Valette-Florence (2008) och Batra, Ahuvia & 

Bagozzi (2012) säger att varumärkeskärlek är kopplat till positiva känslor. När kunden 

upplever nöje från varumärket så främjar detta kärlekskänslor. Nöje och positiva känslor har 

ett gott inflytande på relationen när det gäller varumärkeskärlek (Albert, Merunka & Valette-

Florence 2008). Respondenterna i Batra, Ahuvia & Bagozzi (2012) artikel beskrev sina 

erfarenheter av älskade varumärken i positiva känslomässiga termer.  

 

Det har visat sig att konsumenter som känner kärlek till ett varumärke har drömmar om dessa, 

vilket  indikerar på det faktum att varumärket är i en dominant närvaro i konsumenters tankar. 

Batra, Ahuvia & Bagozzi (2012) hävdar också att frekventa interaktioner är en viktig 

komponent som leder till varumärkeskärlek. För att en relation ska uppstå så måste 

konsumenter engagera sig i frekventa beteenden med varumärket. Det är väldigt vanligt att 

konsumenter som älskar ett varumärke lägger mycket tid på att tänka på just detta varumärke. 

Även Investeringsvilja är en viktig faktor som betyder att konsumenten är villig att spendera 

tid, energi och pengar på varumärket. För att visa respekt till varumärket är konsumenten inte 

heller priskänslig (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). 

 

Varumärkeskvalité är ett element som leder till varumärkeskärlek enligt Batra, Ahuvia & 

Bagozzi (2012) och det innefattar de uppfattningar som konsumenten har angående 

varumärkets kvalité såsom prestanda, funktionalitet, pålitlighet och design. Albert, Merunka 

& Valette-Florence (2008) menar att tillit är en viktigt dimension som leder till 

varumärkeskärlek, de konsumenter som upplever kärlek till ett varumärke blir aldrig besvikna 

utan uttrycker tillfredsställelse gentemot varumärket. Vidare menar de att precis som i en 

kärleksrelation då man yttrar sig om sina djupa känslor i en kärleksförklaring, så använder 

konsumenter olika ord för att uttrycka sin kärlek gentemot varumärken, t.ex: älska, kärlek och 

uppskattning. Batra, Ahuvia & Bagozzi (2012) säger att konsumenter anser att det är viktigt 

att de känner att de kan identifiera sig med saker de älskar, i vissa fall varumärken. 

Varumärket är en givande del i konsumentens självidentitet eftersom det kan bidra till att visa 

vem man är som person samt hur man vill uppfattas av andra. Det är alltså viktigt att 

konsumentens personliga identitet ska matcha med varumärkets identitet. Även Albert, 

Merunka & Valette-Florence (2008) menar att idealisering är viktigt för konsumenter då de 

ofta indikerar att deras älskade varumärke är annorlunda eller unikt på något sätt, vilket kan 

relatera till känslan av idealisering. Emotionella band och känslan av att ett varumärke är 

oersättligt uppstår när konsumenten känner en känslomässig koppling eller ett band till 

varumärket. Varumärket blir unikt och oersättligt för konsumenten och en saknad skulle 

uppstå hos konsumenten om varumärket försvann  (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). 

 

2.2 Modell över varumärkeskärlek 

Utefter de tidigare modellerna Customer-Based Brand Equity (CBBE), 11 Dimensions of 

Love Toward a Brand och The Brand Love prototype har ett teoretisk ramverk utformats som 

behandlar fenomenet varumärkeskärlek. Modellen har sin grund i tidigare nämnda modeller, 

men har korrigerats och bearbetats av författarna för att passa denna studie. Vissa faktorer har 

alltså sållats bort medan andra har justerats. Modellen beskrivs som ett verktyg som kan 

användas för mäta varumärkeskärlek och den är indelad i sex stycken faktorer: Förtroende, 

Identitetsskapande, Kärleksrelationer, Upplevd och förväntad kvalité, Interaktioner och 

tankar samt Word-of-mouth. Nedan presenteras modellens samtliga faktorer: 
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Förtroende 

Att känna tillit till ett varumärke kan leda till varumärkeskärlek och är därmed en viktig 

faktor att beakta (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008). Varumärkesförtroende delas in 

i tre dimensioner: (1) upplevd expertis - varumärket är kompetent, innovativa och ledande på 

marknaden , (2)  trovärdighet - varumärket är pålitligt och vill kundens bästa,  (3) behaglighet 

- varumärket anses vara roligt och intressant och är värt att spendera tid på (Keller 2001). 

 

Identitetsskapande 

För många konsumenter anses det vara viktigt att man genom varumärket kan skapa en 

identitet. Varumärket kan bidra till att visa vem man är som person samt hur man vill 

uppfattas av andra. Det är alltså viktigt att konsumentens personliga identitet matchar med 

varumärkets identitet (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). De fem dimensioner av 

varumärkespersonligheter som har identifierats är: (1) uppriktighet (t.ex. jordnära, ärlig, 

hälsosam och glad), (2) spänning (t.ex. utmanande, spännande, fantasifull och aktuell), (3) 

kompetens (t.ex. pålitlig, intelligent och framgångsrik), (4) sofistikering (t.ex. överklass och 

charmig) och (5) robust (t.ex. utomhus och tuff) (Keller 2001).  

 

Kärleksrelationer  

Långvariga relationer är en viktig faktor för att uppnå varumärkeskärlek eftersom 

konsumentens tidigare beteenden ofta speglar framtida beteenden (Batra, Ahuvia & Bagozzi 

2012). För att en konsument ska skapa en relation till varumärket krävs det att hen känner sig 

synkad med varumärket. Varumärkesrelationer kan skapa en känsla av gemenskap då 

konsumenter kan känna en viss typ av anknytning till andra människor som också associerar 

sig med varumärket (Keller 2001).  Konsumenter kan skapa emotionella band gentemot 

varumärken vilket uppstår när konsumenten känner en känslomässig koppling till varumärket 

(Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). När en kärleksrelation skapas mellan konsumenten och 

varumärket kan konsumenten uttrycka kärleksfulla ord gentemot varumärket, t.ex ord såsom 

älska, kärlek och uppskattning (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008). Passion är också 

ofta förknippat med  varumärkeskärlek och uppstår då en naturlig match till varumärket 

kombineras med ett passionerat begär (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008; Batra, 

Ahuvia & Bagozzi 2012). Känslor gentemot ett varumärke handlar även om hur varumärket 

påverkar konsumentens självkänsla och deras relation till andra.  Varumärkeskänslor delas in 

i sex olika underkategorier: (1) värme - konsumenten känner sig lugn, fridfull, sentimental 

eller tillgivenhet till varumärket, (2) roligt - konsumenten känner sig road, glad och lekfull på 

grund av varumärket, (3) spänning - konsumenten känner sig uppleva något speciellt, (4) 

trygghet - den oro som konsumenten annars skulle ha upplevd försvinner och konsumenten 

känner en lättnad, (5) Socialt accepterad - konsumenten känner att andra människor uppfattar 

dem positivt, utseendemässigt eller beteendemässigt (6) Självrespekt - konsumenten känner 

sig fullbordad samt en känsla av stolthet och prestation (Keller 2001).  

 

Upplevd och förväntad kvalité 

Varumärkeskvalité handlar om konsumentens attityd gentemot varumärket och relaterar till 

den kvalité som konsumenten upplever att varumärket har (Keller 2001). Kvalitén innefattar 

varumärkets prestanda, funktionalitet, pålitlighet och design (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). 

Varumärket behöver  möta konsumentens funktionella behov, men utöver de funktionella 

aspekterna kan konsumenter även associera sig med varumärket genom estetiska 

överväganden såsom produktens storlek, form, material och färg. Konsumenter kan även 

uppleva att ett varumärke är unikt och bättre än andra varumärken genom att det erbjuder 

fördelar som andra varumärken inte gör (Keller 2001). 
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Interaktioner och tankar 

När konsumenter har frekventa interaktioner med ett varumärke kan varumärkeskärlek 

uppstå. Med detta menas att konsumenten engagerar sig i varumärket och lägger tid åt att 

tänka på varumärket (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Varumärkeslojalitet visas tydligt då 

konsumenten visar ett aktivt engagemang och är villig att investera tid, energi och pengar på 

varumärket utöver själva inköpstillfället. Ett exempel på aktivt engagemang är när 

konsumenten går med i en klubb som handlar om varumärket och därigenom får 

uppdateringar angående varumärket samt utbyter korrespondens med andra personer som 

också använder varumärket (Keller 2001).  

 

Word-of-mouth 

Word-of-mouth innebär att konsumenten uttrycker positiva erfarenheter om varumärket till 

sin omgivning (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Konsumenter som känner kärlek till 

varumärken uttrycker deras tillfredsställelse gentemot varumärket (Albert, Merunka & 

Valette-Florence 2008).  

 

 
Figur 2: Modell över varumärkeskärlek 
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3 Metod 

 
I detta stycket motiverar författarna valet av metod för studien och klargör uppsatsens olika 

delar. Det presenteras en motivering till valet av en kvalitativ metod, urval av respondenter, 

semistrukturerade intervjuer, enkät samt en metodreflektion.  

 
 
3.1 Studiens disposition 

Det inledande steget av studien bestod av att samla in sekundärdata vilket hämtades från 

sökmotorerna Primo, Web of Science och Google Scholar. Den sekundära datan omfattar de 

vetenskapliga artiklarna samt övriga källor som format litteraturöversikten. Följande sökord 

har använts för att samla in artiklar som relaterar till studien huvudämne: Customer brand 

loyalty, Brand love, Brand identification, Brand trust, Journal of Fashion Marketing 

Management. Utöver detta har även information hämtats från facklitteratur inom 

konsumentbeteende som är kopplat till kundlojalitet och varumärkeslojalitet. Den övriga 

informationen, t.ex tidningsartiklar, har hämtats från hemsidan RetailWeek samt från den 

digitala sökmotorn Google. I nästa steg strukturerades studiens inledning, bestående av 

bakgrund, problemdiskussion, syfte, forskningsfrågor och därefter utformades en teoretisk 

referensram. I efterkommande steg utformades en intervjuguide för semistrukturerade 

intervjuer och en kvalitativ enkät som anknyter till studiens teoretiska referensram och 

huvudämne varumärkeslojalitet/varumärkeskärlek. Efter detta kunde insamlingen av det 

empiriska materialet ta start. När alla intervjuer hade genomförts kunde transkribering av 

materialet och sammanställning av enkäter påbörjas. I följande steg sammanställdes: resultat 

och analys, diskussion, slutsats och vidare forskning. 

 
3.2 Kvalitativ forskningsmetod 
Studien är utformad genom en kvalitativ ansats. Kvalitativa forskningsmetoder används för 

att förstå aktörernas subjektiva mening och granska deras tolkande synsätt (Bryman & Bell 

2015, ss. 392-394). För att uppfylla studiens syfte och frågeställningar kommer empiriskt 

material att nyttjas som beskriver fenomenet varumärkeslojalitet och som förklarar de 

faktorer som påverkar hur konsumenter agerar kring valet av varumärke. Den kvalitativa 

forskningen koncentrerar sig ofta på ord när data samlas in och analyseras. Den lägger stor 

vikt på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman & Bell 2017, s. 

58) vilket är relevant för undersökningen eftersom studien utgår från ett 

konsumentperspektiv. Fenomenet varumärkeslojalitet förekommer inom många olika 

områden, men i denna studien har författarna  valt att begränsa studien på så vis att studien 

fokuserar på varumärkeslojalitet till modemärken. Att begränsa studien inom ett visst område 

har sina fördelar eftersom det kan underlätta för respondenterna att förstå och tolka frågorna. 

Begränsningen är även nödvändig eftersom studien utförs under en kortare tidsperiod.  
 
3.2.1 Urval av respondenter 
Studiens kvalitativa forskningsmetod baseras på ett målstyrt urval då syftet är att göra ett 

urval av personer som i någon mån har kunskap om eller på ett annat sätt är berörda av det 

som studien syftar till att undersöka (Bryman & Bell 2017, ss.407). Urvalet av respondenter 

skedde via ett bekvämlighetsurval vilket baseras på tillgängligheten till individerna.  

 

Författarna har till intervjuerna sökt kontakt till bekanta som levde upp till kriterierna, och 

detta kan klassas som ett bekvämlighetsurval enligt Bryman & Bell (2017, ss. 203-204). 

Utöver detta har författarna även genom en “Odd Molly diskussionsgrupp” på Facebook fått 
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kontakt med lojala konsumenter. Författarna var tydliga  när de sände ut förfrågan om att 

delta i en intervju att det var väldigt lojala konsumenter som eftersöktes. 
 

Enkäten delades ut på utvalda forum på Facebook. Dessa forum var diverse köp och sälj 

grupper samt diskussionsgrupper som var skapade för just modevarumärken. Enkäten 

publicerades även på författarnas personliga Facebook för att få ökad spridning. Författarna 

var även här tydliga när de publicerade enkäten att det var endast de väldigt lojala 

konsumenterna som eftersöktes.  

 

I tabellen nedan presenteras information om de intervjuade respondenterna såsom kön, ålder 

samt vilket/vilka varumärken som respondenten är lojal till.  

 

Namn på Respondent Kön Ålder Varumärke/varumärken 

Respondent 1 Man 25 Samsoe samsoe, Scotch and Soda 

Respondent 2 Kvinna 24 Samsoe samsoe 

Respondent 3 Kvinna 17 Filippa K, Acne Studios, Weekday 

Respondent 4 Kvinna 84 Gerry Weber, Didriksons 

Respondent 5 Kvinna 54 Odd Molly 

Respondent 6 Kvinna 25 Zara 

Respondent 7 Kvinna 49 Desigual 

Respondent 8 Kvinna 24 Zara 

Respondent 9 Kvinna 53 Odd Molly 

Respondent 10 Kvinna 24 Peak Performance 

Tabell 1: Respondenter intervju 

 
3.2.2 Genomförande av semistrukturerade intervjuer  
Datainsamlingen baseras delvis på semistrukturerade intervjuer som följer en intervjuguide. 

Intervjuguiden används för att se till att alla intervjuer håller samma struktur men där det 

även är önskvärt att få fylliga och detaljerade svar. Författarna kommer tillåta att ställa 

följdfrågor så att intervjun rör sig i olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad 

intervjupersonen upplever är relevant och inte (Bryman & Bell 2017, ss. 452-453).  

 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes våren 2019, under ett intervall av två veckor.  

Intervjuerna som utförts är fyra stycken personliga intervjuer och sex stycken 

telefonintervjuer. Valet av att göra telefonintervju istället för enbart personliga intervjuer 

grundar sig i brist på tid hos både författare och respondenter samt i det geografiska avståndet 

mellan författare och respondent. De personliga intervjuerna tog plats i en lugn miljö där 

respondenten fick utrymme att tala ostört. Intervjuerna utfördes i respondenternas egna hem 

och på allmänna platser i Göteborg. Innan intervjuernas start hade författarna gått igenom 

upplägget av intervjun med varandra så att dessa utfördes på liknande sätt. Intervjuerna 

genomfördes därmed separat främst för att hålla tidsramen för arbetet. Intervjuernas längd 
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varierade något men inte avsevärt mycket. Samtliga intervjuer föll inom ett tidslopp mellan 

20-25 minuter per intervjutillfälle. En bidragande faktor till intervjuernas varierande längd 

var att vissa respondenter gav välformulerade svar som inte krävde lika många följdfrågor, 

medan vissa andra av respondenterna var mer korta i svar då det krävdes fler följdfrågor. En 

annan faktor kan även berott på att vissa respondenter hade flera varumärken de var lojala till, 

därav längre intervjutid. Förklaringen beror därmed på respondentens svarslängd, hur 

eftertänksam respondenten var efter varje fråga och antal varumärken respondenten var lojal 

till.  
 
Respondenterna fick i förväg tillgång till intervjuguiden eftersom författarna ville att de 

skulle vara förberedda samt ge uttänkta och begrundande svar. Innan intervjuns start fick 

respondenterna ta del av information om intervjuns upplägg, d.v.s. innebörden av en 

semistrukturerad intervju. Författarna var även tydliga med att respondenten skulle spelas in. 

Bryman & Bell (2017, ss. 460) menar på att vid inspelning är det större chans att få med 

speciella fraser och uttryck som annars lätt kan gå förlorade. I nästa steg transkriberades de 

inspelade intervjuerna då Bryman & Bell (2017, ss. 465) påpekar att detta ger en noggrann 

analys av vad människor har sagt.    
  
3.2.3 Intervjuguide 
Enligt Bryman & Bell (2017, ss. 459) ska intervjuguiden för semistrukturerade intervjuer 

innehålla en frågelista som täcker olika ämnen, men som tillåter frihet för tillvägagångssättet 

under intervjun. Den utformade intervjuguiden (se bilaga 1) omfattar 19 stycken frågor, och 

inleds med en övergripande inledning bestående av två frågor; respondentens ålder samt 

vilket varumärke respondenten är lojal till. Därefter delas intervjuguiden in i sex stycken 

huvudkategorier; Förtroende, Identitetsskapande, Kärleksrelationer, Upplevd och förväntad 

kvalité, Interaktioner och tankar och till sist Word-of-mouth. Dessa kategorier i 

intervjuguiden utformades för att återkoppla till studiens syfte och teori, som utgår från 

Customer-Based Brand Equity (CBBE), 11 Dimensions of Love Toward a Brand och The 

Brand Love prototype. 

 

Förtroende: Avsnittet om förtroende syftar till undersöka vad som skapar tillit hos 

konsumenten och om detta är en viktig faktor för att konsumenten ska fortsätta vara lojal 

till varumärket. 

 

Identitetsskapande: Avsnittet fokuserar på varumärkets identitet och om det är viktigt att 

denna matchar med konsumentens identitet och personliga stil.  

 

Kärleksrelationer: Intentionen med detta avsnitt är att undersöka om lojala konsumenter 

skapar relationer med varumärken i form av kärlek.  

 

Upplevd och förväntad kvalité: Syftet är att undersöka konsumentens upplevda och 

förväntade kvalité av varumärket i aspekter om material, design, funktionalitet, prestanda 

och unikhet.  

 

Interaktioner och tankar: Detta avsnitt fokuserar på om konsumenten har frekventa 

interaktioner och tankar med varumärket. 



- 15 - 

 

 

Word-of-mouth: Avsnittet om word-of-mouth syftar till att undersöka om konsumenten är 

benägen till att sprida positiva rekommendationer om varumärket till sin omgivning.   

Tabell 2: Intervjuguide huvudkategorier 

 
3.2.4 Utformning av enkät 
Den kvalitativa enkäten genomfördes under våren 2019, under ett intervall av fyra veckor. 

Enkäten skapades på hemsidan Survio.com eftersom de hade alla de verktyg som författarna 

eftersökte. Frågorna i enkäten utformades efter det teoretiska ramverket för att därav kunna 

återkoppla till studiens syfte och frågeställningar. Enkäten bestod av två inledande frågor: 

respondentens kön och ålder. Därefter ställdes tre frågor för att utläsa om respondenten föll 

inom urvalsgruppen: “Har du ett varumärket som du upplever dig vara extremt lojal till?”, 

“Handlar du ofta från detta varumärket?”, “Om ja, skulle du beskriva dig själv som en trogen 

kund?”. Resultatet från dessa tre frågeställningar kommer inte att redovisas eftersom samtliga 

frågor kräver ett Ja-svar för att falla inom urvalsgruppen. Till skillnad från enkäter av 

kvantitativ form bestod denna enkäten av frågor där respondenterna fick möjlighet att ge mer 

utförliga svar. Denna form av enkät lämpar sig bättre i analysen för en kvalitativ forskning.  

 

3.3 Analys av empiriskt material  
Analysen av studiens insamlade material inledde först då alla intervjuer var utförda. 

Intervjuerna transkriberades allt eftersom och utgav totalt 30 sidor av analysunderlag. 

Därefter genomfördes en tematisk analys av materialet för att kunna upptäcka upprepade 

ämnen. Med hjälp av en tematisk analys kan likheter och skillnader i svaren från 

respondenterna fastställas.  Därefter kunde författarna bearbeta materialet och plocka ut de 

väsentliga delarna från samtliga intervjuer. Författarna har valt att sålla bort delar av vissa 

intervjuer då de inte utgjorde någon relevans för studiens resultat. Samtliga respondenter 

presenteras mer eller mindre i varje del av resultatet i hopp om att skapa god reliabilitet. I 

analysen kopplas intervjuerna till det teoretiska ramverket och studiens syfte. Bryman & Bell 

(2011, ss. 576-577) menar på att det är av stor betydelse att se till arbetets helhet i analysen 

och att innehållet kan kopplas till studiens alla delar. Utöver detta har även betydelsefulla 

citat valts ut för att skapa en tydligare bild av studiens resultat. 

 

Nästa steg av analysen bestod av att sammanställa materialet från den kvalitativa enkäten. 

Enkäten analyserades med hjälp av hemsidan Survio.se där svaren sammanställdes från alla 

respondenter. Enkäten fick en svarsfrekvens på 84 stycken svar, varav 76 stycken var valid. 

Enkätens olika frågor analyserades var för sig för att hitta likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Likheter och upprepade teman markerades för att författarna sedan 

lättare skulle kunna sammanställa och plocka ut det som var relevant till studiens resultat. 

Precis som i intervjuerna så har även här författarna valt att sålla bort vissa delar då dessa inte 

var relevanta för studiens resultat. Resultatet presenterades med hjälp av figurer som visade 

resultatet i antal respondenter samt andel i procent. Varje fråga sammanställdes sedan i 

textform och styrktes med väsentliga citat från respondenterna.  
 
3.4 Metodreflektion 
Författarna anser att valet av kvalitativ studie är ett bättre alternativ eftersom det finns 

möjlighet att utveckla respondenternas svar då dessa kommer vara besvarade på ett mer 

detaljerat sätt än vid en kvantitativ studie. Vid kvalitativa intervjuer kan intervjuerna spelas in 

och kan på så vis finns det möjlighet till att lyssna igenom respondenternas svar vid flera 

tillfällen om så behövs. Kvalitativa intervjuer ger även möjligheten att ställa öppna frågor till 
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respondenterna vilket kommer leda till  mer detaljrika, utförliga och noggranna svar, vilket 

ses som önskvärt i studien. Bortsett från de semistrukturerade intervjuer kommer studien 

även vara baserad på enkäter då författarna anser att detta kan ge ytterligare information 

samtidigt som enkäter anses vara tidsbesparande. Genom att användning av enkäter kan 

författarna nå ut till många respondenter och data kan snabbt samlas in och granskas.  

 
De kvalitativa studierna saknar ofta transparens när det gäller hur forskningen har genomförts 

Bryman & Bell (2017, ss. 394) vilket gör att valet av kvalitativ studie kan övervägas. Den 

korta tidsperiod som studien ska utföras på är en annan aspekt som påverkar valet av 

kvalitativ studie eftersom transkribering av intervjuer är oerhört tidskrävande. En annan 

utmaning med användning av kvalitativa intervjuer i studien är att det finns en risk att 

respondenterna ger svar som de tror att författarna vill höra istället för att de svarar precis 

som de känner. Bryman & Bell (2017, ss. 393) menar att vid en kvalitativ studie är det 

sannolikt att undersökningspersonerna påverkas av forskarens egenskaper som till exempel 

deras personlighet, ålder och kön. För att förebygga detta har författarna arbeta länge och väl 

med att formulera intervjufrågorna. Det finns även utmaningar när det kommer till att 

använda sig av enkäter i en kvalitativ studie. Det finns en risk att svaren från respondenterna 

inte blir fullt så detaljerade som önskas och som behövs till analysen. Vid användning av 

enkäter blir det också svårare att skapa en bra relation mellan respondent och forskare 

gentemot användning av personliga  intervjuer.  

 
3.4.1 Studiens trovärdighet  
När det kommer till kvalitativ forskning menar Bryman & Bell (2017, ss. 381-383) att de två 

begreppen äkthet och trovärdighet är av stor betydelse. För att stärka tillförlitligheten i 

studien kommer författarna utgå från en intervjumall och på så sätt se till att alla respondenter 

får samma förutsättningar, samtidigt som vi kommer tillåta följdfrågor för att få detaljerade 

svar. Kombinationen av intervjuer och enkäter gör att studien får fler infallsvinklar och ökade 

förutsättningar för tillförlitlighet. 

 
3.4.2 Etiska överväganden 
För att studien ska upprätthålla etiska principer är samtliga respondenter i studien anonyma i 

både intervjuer och enkäter, men grundläggande information (kön och ålder) presenteras. 

Innan intervjuerna tog start var författarna tydliga med att respondenten skulle refereras 

anonymt och att intervjuerna skulle spelas in. Respondenterna fick därav först ge samtycke 

att de var okej med inspelningen innan intervjun började. Bryman & Bell (2017, s.147) 

rekommenderar att frågor som rör anonymitet och konfidentialitet ska tas upp med alla 

deltagare och detta ska säkerhetsställas om det efterfrågas.. Det inspelade materialet från de 

utförda intervjuerna kommer att sparas under en viss tid, men när studien är slutförd kommer 

materialet att raderas.  
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4 Resultat och Analys 

 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat och analys av de semistrukturerade 

intervjuerna och den kvalitativa enkäten. Resultatet har tillsammans med analysen vävts 

samman till en löpande text. 

 
 
4.1 Resultat semistrukturerade intervjuer 
Det sammanställda empiriska materialet av de semistrukturerade intervjuerna redogörs under 

sex olika teman utefter det teoretiska ramverket. I den löpande texten presenteras de 

intervjuade respondenterna i nummerordning 1-10 inom parentes, exempelvis Respondent 

(1). Efter varje stycke redovisas även citat från respondenterna för att skapa reliabilitet i 

studien. 
 
4.1.1 Förtroende 
Samtliga respondenter som deltog i intervjuerna ansåg att de kände tillit till de varumärken 

som de var trogna till. Kvalité visade sig vara en en återkommande faktor hos majoriteten av 

respondenterna (1, 2, 3, 4, 5, 7, 10) då de trycker på att varumärkets kvalité är den viktigaste 

förutsättningen för att de ska känna förtroende till varumärket. Utöver kvalité uttrycker 

respondenterna (1, 3) att passform även är viktigt. En av respondenterna (6) nämner att 

kvalité inte är så viktig men däremot ska varumärket inte svikta i kvalité, pris eller stil. Likaså 

nämner respondenterna (7, 9) hur viktigt det är att varumärket behåller samma tydliga stil och 

design eftersom detta är vad som gör varumärket så unikt. Fyra av respondenterna (2, 3, 4, 

10) tycker sig känna ett förtroende när varumärket är välkänt och när det säljs av en etablerad 

kedja. Ovanstående resultat av intervjuer kan länkas till konsumentens upplevda expertis som 

innebär att konsumenten anser att varumärket är kompetent, innovativa och ledande på 

marknaden (Keller 2001). 

 

[. . .]  det handlar om vart man kan hitta plagget. Om det är en etablerad 

kedja som har tagit in det så känns det därmed mer tillförlitligt  

(Respondent 3). 

 

[. . .] att de inte sviktar så jättemycket i pris så att det blir dyrare och dyrare. 

Och inte heller billigare för det betyder väl också att något är fel. Och sedan 

att de inte ändrar så mycket på deras stil och inte ändrar kvalité till det 

sämre (Respondent 6). 

 

[. . .] det ju många andra märken som har tagit efter, men de är ju ändå som 

man säger wannabes. När man är så nördig som jag är så ser man skillnad. 

Även om jag inte har sett plagget, just den modellen innan, så kan jag nästan 

se utan tvekan att det är en Odd Molly. Det är en röd tråd i deras 

kollektioner som gör att man fastnar (Respondent 9). 

 

Keller (2001) påpekar att konsumenter ofta har prestationsrelaterade associationer gällande 

den service som varumärken erbjuder. Servicens effektivitet handlar om hur väl varumärket 

lever upp till konsumentens krav gällande service. Två av respondenterna (8, 9) visar 

kopplingar till just varumärkets service. En respondent (8) utför ofta sina köp online och 

därför är det viktigt att köpet online går smidigt och plaggen kommer fram i tid samt att det 

finns möjlighet till att följa ordern. När hon upptäcker ett fel i varan menar hon på att det ska 
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gå att lämna tillbaka eller byta varan utan krångel. Respondent (9) säger att hon alltid har 

erbjudits bra kundservice vilket gör att hon känner ett förtroende till varumärket.   

 

Jag har varit med om vissa varumärken där de bara säger nej eller att man 

får kämpa för att lämna tillbaka plagg som det är fel på, och så tycker jag 

inte att det ska behöva vara (Respondent 8). 

 

Fyra av respondenterna (1, 3, 4, 8)  uttrycker att förtroende krävs för att de ska vilja spendera 

tid och pengar på varumärket. Keller (2001) nämner att en av dimensionerna för 

varumärkesförtoende är behaglighet, vilket innebär att konsumenten anser att varumärket är 

roligt, intressant och värt att spendera tid på. 

 

Om jag inte hade haft något förtroende till varumärket så tror jag inte att jag 

hade handlat varumärket. Man måste ha lite förtroende för att spendera 

pengar och tid på det (Respondent 1).  

 

4.2.2 Identitetsskapande 

Med hjälp av varumärken kan man uttrycka vem man är som person och hur man vill att 

andra ska uppfatta en. Konsumentens personliga identitet kan sammanflätas med varumärkets 

identitet (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Majoriteten av respondenterna (2, 3, 4, 5, 7, 8, 10) 

ansåg att de kunde identifiera sig med deras trogna varumärke samt att varumärket speglar 

deras personlighet. Keller (2001) har identifierat fem dimensioner av 

varumärkespersonligheter (1) uppriktighet (t.ex. jordnära, ärlig, hälsosam och glad), (2) 

spänning (t.ex. utmanande, spännande, fantasifull och aktuell), (3) kompetens (t.ex. pålitlig, 

intelligent och framgångsrik), (4) sofistikering (t.ex. överklass och charmig) och (5) robust 

(t.ex. utomhus och tuff). I Intervjuerna återkommer ord såsom klassiskt, sportigt, stilrent, 

proper, tidlöst, modernt, lekfullt, attityd, mysigt och ledigt. Resultatet av intervjuerna kan 

kopplas till dimensionerna (1) uppriktighet, (2) spänning, (4) sofistikering och (5) robust. 

 

[. . .] det finns andra varumärken som jag kanske mer stilenligt kan 

identifiera mig med, och då är Acne Studios ett sådant exempel. Det är lite 

mer lekfullt och mer attityd skulle jag säga (Respondent 3). 

 

[. . .] det är lite crazy och lite lekfullt kanske man kan säga. Och lite ja, wild 

and crazy och sådan känner jag mig ofta (Respondent 7). 

 

Jag är väldigt aktiv och är ofta på säsongen ute i fjällen och på hike. Så det 

känns lite sportigt och det passar min livsstil (Respondent 10). 

 

Tre av respondenterna (1, 6, 9) kunde inte kopplas till kategorin identitetsskapande. 

Respondenterna (1, 6) nämner att de inte tycker sig ha en personlig stil och att de därmed har 

svårt att identifiera sig med varumärket och dess personlighet. En av respondenterna (9) 

uttrycker att varumärket är så pass brett och erbjuder så många olika stilar och av denna 

anledningen kan hon inte heller se att varumärket skulle spegla hennes personlighet.  

 

Jag är en person som inte har en tydlig stil skulle jag säga, jag ändrar ganska 

mycket från tillfälle till tillfälle (Respondent 6). 

 

 
 



- 19 - 

 

4.1.3 Kärleksrelationer 

Samtliga respondenter i intervjuerna har en långvarig relation till deras trogna varumärken 

som sträcker sig från 4 till 40 år. Långvariga relationer är en viktig faktor för att uppnå 

varumärkeskärlek eftersom konsumentens tidigare beteenden ofta speglar framtida beteenden 

(Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Alla respondenterna i studien kunde dock kunde inte 

kopplas till en känslomässigt relation med varumärket. Respondenterna (3, 4, 5, 6, 7, 9, 10) 

visade en tydlig, känslomässig relation till deras trogna varumärke. Tidigare studier nämner 

att konsumenter kan ha svårt att acceptera att de faktiskt skapar en form av relation till ett 

varumärke (Veloutsou 2015). Denna studie visar på att majoriteten av respondenterna faktiskt 

har en känslomässig relation till deras trogna varumärke.  

 

Jag har en långvarig och bra relation till Didrikson. Jag har säkert handlat 

där i cirka 40 år. De har alltid haft kvalité som har hållt länge  

(Respondent 4). 

 

Jag har en nära relation för det är det enda varumärket jag köper. Det blir 

något speciellt när det kommer in något nytt för då tittar man ju igenom 

allting. Jag har väl handlat från varumärket hela livet, men det har blivit 

mest nu på de senare åren (Respondent 5). 

 

Ja, det är kärlek måste jag säga. Nördig kärlek. Man har ju vissa plagg som 

man har letat efter länge, man kanske har sökt i 4-5 år, och sedan så hittar 

man det. Och då ibland när man går förbi det i garderoben så kan man 

klappa det lite sådär och säga ”vad fin du är”. [. . .]. Sedan när man hittar det 

blir man ju jätteglad, och även om man kanske inte använder det så ofta så 

tittar man på det ändå och pratar med det ibland (Respondent 9). 

 

Konsumenter som har en känslomässig relation till ett varumärke kan uttrycka kärleksfulla 

ord om varumärket (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008). Samtliga respondenter 

uttryckte att de associerar varumärket med positiva känslor. De känslor som respondenterna 

uttryckte var: fin, bekväm, värme, glädje, trygghet, kul och tillit. Värme, glädje/kul och 

trygghet/tillit var upprepade ord. Två av respondenterna (3, 5) uttryckte att de har varma 

känslor gentemot varumärket, och detta kan kopplas till den första en av de sex 

varumärkeskänslorna enligt Keller (2001). Värme till ett varumärke tyder på att konsumenten 

känner sig lugn, fridfull, sentimental eller tillgivenhet till varumärket (Keller 2001). Vidare 

säger respondent (3, 6, 7, 8, 9) att de upplever att varumärket skapar glädje och att det är kul 

att handla från varumärket. Här återfinns kopplingar till den andra dimensionen för 

varumärkeskänslor vilket innebär att konsumenten känner sig road, glad och lekfull på grund 

av varumärket (Keller 2001). Tre av respondenterna (4, 6, 10) uttryckte att de känner en 

trygghet/tillit till varumärket. Trygghet är den fjärde varumärkeskänslan enligt Keller (2001) 

och innebär att konsumentens känner en lättnad och deras oro försvinner kring köpet av 

varumärket.  

 

Filippa K skulle jag säga ligger väldigt varmt om hjärtat, jag har många 

kläder därifrån och är lika nöjd med vardera (Respondent 3). 

 

Trygghet. För att om jag behöver något så vet jag att om jag går till Zara så 

kommer jag garanterat hitta något att köpa. Glädje. Det är alltid kul med 

nya, fina kläder och jag personligen mår bättre av dom här materiella 

sakerna som att ha nya kläder och det får jag därifrån (Respondent 6).  
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Jag blir glad av deras kläder, det är nog mycket därför jag väljer det, för att 

jag tycker att dem piggar upp mig (Respondent 7). 

 

Varumärkesrelationer kan skapa en känsla av gemenskap då konsumenter kan känna en viss 

typ av anknytning till andra människor som också associerar sig med varumärket (Keller 

2001). Majoriteten av respondenterna (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) upplever att varumärket som de 

är trogna till skapar en gemenskap med konsumenter som använder sig av samma varumärke.   

 

Jag är admin i fyra facebookgrupper. En av grupperna heter “Odd Molly 

träffar” och förut anordnade jag träffar där man kunde sälja och byta Odd 

Molly med varandra [. . .]. Alla som kom fick då en present från Odd Molly 

som sponsrade (Respondent 5). 

 

[. . .] varumärket har blivit en livsstil, och man kan väl säga att vi är en 

community, där vi köper, byter, säljer, flabbar, skriver allmänt. Vi är ju typ 

13 000, vi är jättemånga, jag har ju fått vänner för livet. Flera av dem har 

gått ifrån märket så att säga, bytt smak, men vi är ändå fortfarande vänner. 

Det är ju klädmärket som har dragit ihop oss, alltså intresset för det 

(Respondent 9). 

 

[. . .]  min familj är väldigt aktiv och ofta är ute i fjällen, vi är tillsammans 

ute så är det dem som visat mig Peak och alla möjliga märken [. . .]. Sedan 

bodde jag ett tag i Östersund, så där hade alla i mitt umgänge väldigt aktiv 

livsstil också och handlade mycket högkvalitéts sportkläder på Peak. Så det 

var väldigt kul, då kan man dela med sig av vad man tyckte och olika stilar 

som man kunde matcha (Respondent 10). 

 
4.1.4 Upplevd och förväntad kvalité 
Varumärkeskvalité syftar till konsumentens attityd mot varumärket och till den kvalité som 

konsumenten upplever att varumärket tillhandahåller (Keller 2001). Kvalitén innefattar 

varumärkets prestanda, funktionalitet, pålitlighet och design (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). 

Samtliga respondenter var eniga om att varumärkets kvalité var viktigt vare sig det gällde 

aspekter om varumärkets material, passform, utseende osv. Respondenterna (1, 2, 3, 4, 5, 9, 

10) ansåg att varumärket levererade bra kvalité i aspekter om material. Vidare sa 

respondenterna (1, 2, 3) att de upplevde att varumärket även levererar god passform.  

 

Köper jag ett plagg så räknar jag med att det håller rätt så länge och det 

tycker jag ändå att plaggen gör. Jag tycker att deras kvalité lever upp till 

priserna. När jag köper från andra varumärken så blir det lite mer slit och 

släng (Respondent 1) 

 

Jag tycker kvaliteten brukar vara bra. Överlag jättebra faktiskt. Och bra 

passform också. [. . .] (Respondent 2). 

 

Jag tycker att hög kvalité är välsydda plagg med snygg kvalité som inte 

noppar och som håller press. Jag vill att de ska ha kvalité som håller i flera 

år och även i modesynpunkt [. . .] (Respondent 4).  

 

Respondenterna (6, 7) ansåg inte att varumärket levde upp till bra kvalité i aspekter om 

material. Respondent (6) säger att denna typ av kvalité inte är en viktig enligt henne och hon 
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säger att hon värdesätter klädernas utseende mer. Respondent (7) ifrågasätter sig själv varför 

hon fortsätter att köpa kläder från varumärket då de har levererat dålig kvalité. Vidare säger 

hon att varumärket väger upp med dess design och unikhet.  

 

Ja, där får man ju då erkänna att jag tycker egentligen att dem inte har någon 

vidare kvalité, vilket då egentligen är lite konstigt att man ändå håller sig till 

märket. [. . .]  men här väger ju design ändå upp. [. . .] det tilltalar mig, det 

är jättehärligt med mönster och sådant som sticker ut (Respondent 7). 

 

Konsumenter kan uppleva att ett varumärke är unikt och bättre än andra varumärken genom 

att det erbjuder fördelar som andra varumärken inte gör (Keller 2001). Samtliga respondenter 

menar mer eller mindre på att deras trogna varumärken skiljer sig från andra varumärken. 

Respondenterna (1, 4, 5) påstår att deras varumärke presterar en högklassig kvalité i aspekter 

om material jämfört med andra varumärken. Respondenterna (2, 3, 8) menar på varumärke 

erbjuder klassiska, stilrena och sofistikerade plagg vilket de anser kan vara svårt att hitta hos 

andra varumärken. Respondenterna (7, 9) uttrycker att deras trogna varumärke är unikt i sin 

färg, form och design. En av respondenterna (6) säger att varumärket har ett brett sortiment 

och det finns något för alla vilket hon anser vara unikt. Respondent (10) säger att varumärket 

skiljer sig åt eftersom varumärket är svenskt och har ett miljötänk som står ut från mängden.   

 

Enfärgade skjortor går att hitta lite överallt, men inte med samma material 

(Respondent 1). 

 

Det är klassiskt och stilrent och modernt på samma gång, och det tycker jag 

är väldigt skickligt att få fram. Och där är väl som det exempel med Acne 

Studios som jag lyfte tidigare, också ett väldigt bra exempel på hur ett 

varumärket skapat sig en egen person på något vis, bara på grund av sin 

genuinitet så att säga (Respondent 3). 

 

Just det att dom har något för alla, i alla åldrar och alla tillfällen. Det tycker 

jag är ganska unikt. Vill jag ha på mig något festligt kan jag hitta det och 

samma om jag vill ha något vardagligt. Och den bredden har jag svårt att 

hitta hos många andra varumärken (Respondent 6). 

 

[. . .] designmässigt, de har hållit en röd tråd i alla år, just det här med den 

lilla tvisten och det oväntade, det kan vara en text helt plötsligt på ändan 

eller på benet och smarta ord. [. . .]. Du ser ju hela tiden efterapningar, alltså 

wannabes, på nästan identiska kopior ibland på modeller, färgsättningar och 

mönster och sådant. De har ju varit trendsättare (Respondent 9).  

 

[. . .] i och med att det är sådant miljötänk idag så är det kul att det är ett 

svenskt varumärke (Respondent 10).  

 

Respondenterna (2, 5, 6, 7, 8, 9) uttrycker att de vid ett eller flera tillfällen har upplevt brister 

i plaggen från deras trogna varumärken. Ingen av tidigare nämnda respondenter säger att de 

har funderat på att byta ut varumärket på grund av dessa brister. Respondenterna (5, 8, 9) 

menar på att när dessa brister har uppstått så har det aldrig varit några problem med att 

reklamera plagget.  
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Jag tror bara det är en enda tröja jag har behövt skicka tillbaka på alla dessa 

år. Det var en kofta jag fick skicka tillbaka efter som den blev så noppig, 

hela koftan blev noppig. Men det gjorde inte att jag inte ville handla därifrån 

mer utan jag fick tillbaka pengarna utan några problem. Och det har aldrig 

hänt igen (Respondent 5). 

 
4.1.5 Interaktioner och tankar 
Varumärkeskärlek kan uppstå när konsumenter som engagerar sig i varumärket och spenderar 

tid åt att tänka på varumärket (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Respondenterna (5, 6, 9, 10) 

uttrycker att de ofta tänker på deras trogna varumärken utöver själva inköpstillfället. Keller 

(2001) menar på konsumenter som visar ett aktivt engagemang och spenderar tid, energi och 

pengar på varumärket utöver själva inköpstillfället visar starka tecken på varumärkeslojalitet. 

Respondenterna (5, 6, 9) engagera sig i varumärket genom sociala medier och detta kan 

kopplas till Keller (2001) som påstår att ett exempel på ett aktivt engagemang är när 

konsumenten går med i en klubb som handlar om varumärket, får uppdateringar angående 

varumärket samt utbyter korrespondens med andra personer som också använder varumärket. 

 

Ja det gör ja. Jag tänker ofta att de har fått in massa fina plagg och jag inte 

hinner gå dit, eller så har jag inte råd. Och jag följer dem på sociala medier 

så jag ser dem ofta så då blir det att man tänker på dem (Respondent 6). 

 

Då kollar man ju i grupperna och tänker absolut på märket mer än en gång 

om dagen, det kan vara hela dagar ibland om man håller på med grupperna. 

Och det är 99,5% positivt, faktiskt, alltid (Respondent 9).  

 

Respondenterna (1, 2, 3, 4, 7, 8) visar inga tydliga kopplingar till att de har frekventa tankar 

och interaktioner om varumärket. Respondenterna påstår att de endast tänker på varumärket 

när de planerar att göra nya inköp, när de går förbi butiken där varumärket säljs eller om de 

på annat vis kommer i kontakt med varumärket.  

 

Jag tänker nog inte så ofta på det. Det är mer om man är runt på stan och är 

lite shoppingsugen. Då kan man tänka att nu vill jag gå och kolla i den här 

butiken. Eller om man råkar gå förbi något (Respondent 1). 

 

Nja, det gör jag inte ärligt faktiskt. Men däremot när jag åker någonstans till 

exempel och jag hittar en Desigualbutik blir jag alltid glad och går in där. [. 

. .] Men det är inte så att jag går omkring och tänker på Desigual hela 

dagarna, det gör jag verkligen inte (Respondent 7).  

 
4.1.6 Word-of-mouth 
Word-of-mouth innebär att konsumenten uttrycker positiva erfarenheter om varumärket till 

sin omgivning (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Respondent (3, 5, 6, 9) menar på att de 

skulle rekommendera deras trogna varumärke till sin omgivning. De uttrycker att de skulle 

tipsa om positiva egenskaper och upplevelser som varumärket för med sig. Albert, Merunka 

& Valette-Florence (2008) konstaterar att konsumenter som känner kärlek till varumärken 

uttrycker deras tillfredsställelse gentemot varumärket. Två av respondenterna (5, 9) skulle 

även sprida positiva egenskaper om varumärket på sociala medier. En av respondenterna (9) 

påpekar även att hon delar med sig av negativa egenskaper om detta skulle inträffa. Hon 

säger att det kan underlätta för andra som tänkt köpa samma plagg.  
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Det är bland annat i Odd Molly diskussionsgrupp där man tar kort och 

lägger upp på kläder man köpt eller vad man har på sig (Respondent 5). 

 

Även negativa om det skulle vara. Någonting man är besviken på, något 

plagg som är konstig i storleken i förhållande till vad man förväntar sig. 

Synpunkter på ett plagg helt enkelt,  [. . .]. Sådana saker delar vi också med 

oss av i de här grupperna för det kan ju vara bra för andra (Respondent 9). 

 

Respondent (1, 2, 4, 7, 8) är inte lika stark kopplade till kategorin Word-of-mouth. De 

uttrycker att de endast skulle dela med sig av varumärkets positiva egenskaper och det kom 

upp i sammanhanget eller om någon i deras omgivning skulle föra frågan på tal. 

Respondenterna säger att om någon frågar vart de köpt plagget, ger dem en komplimang 

angående plagget eller om någon i deras vänskapskrets skulle fråga om råd så skulle de 

rekommendera deras trogna varumärke. 

 

Bara om det kommer upp i sammanhanget så tänker jag att jag delar med 

mig och om man går förbi affären. Jag skulle rekommendera varumärket 

först då någon frågar (Respondent 2). 

 

Inte så att jag går runt och ropar ut att jag köpt en ny kappa från Desigual, 

och jag skulle inte lägga ut det på instagram heller eller vad man nu gör. 

Men däremot om någon säger vilken snygg kappa så säger jag gärna att den 

är från Desigual (Respondent 7). 

 

4.2 Resultat enkätundersökning 
Nedan presenteras det empiriska materialet från enkäterna utefter enkätens frågeställningar. I 

resultatet kommer värdefulla citat att visas upp i den löpande texten. Enkätundersökningen 

resulterade i en svarsfrekvens på 84 stycken respondenter och antalet bortfallna enkäter 

uppkom till 8 stycken. Antal valid blev 76 stycken.  
 

Vilket kön har du? 

 
Figur 2: Antal respondenter fördelat över kön efter att bortfallna enkäter strukits 
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Hur gammal är du? 

 
Figur 3: Antal respondenter fördelat över ålder redovisat efter att bortfallna enkäter strukits 
 

Varför handlar du från varumärket? 

Konsumenter skapar associationer till en produkt till dess etiska överväganden, såsom 

storlek, form, stil, material och färg (Keller 2001). 34 respondenter nämner på något sätt att 

varumärkets design är anledningen till att de handlar från just de varumärket. Det är viktigt 

att kläderna är snygga, har fina färger och mönster. Det är inte bara utseendet som är viktigt, 

två andra faktorer som också verkar vara betydelsefulla är komfort och passform, 13 

respondenter nämner detta i sin motivering till varför de handlar från varumärket. Kläderna 

ska vara sköna, bekväma, sitta snyggt samt vara i storlekar som passar ens kroppstyp. En 

respondent skriver: “[. . .] Acnes passform är oslagbart”. En annan respondent förklarar att 

både design och komfort är viktigt:  

 

[. . .] skorna var sköna, snygga och de höll länge. Så jag har sedan dess köpt 

Vans främst pga kvalitet och känsla. För ärligt, de första årens skor var 

egentligen inte så snygga. Nu de senaste 5 åren så har de släppt rätt snygga 

skor, det passar mig bra, som har börjat bry sig. 

 

25 respondenter handlar från sitt varumärke eftersom de upplever att kvalitén är bra. Keller 

(2001) säger att konsumenter kan uppleva att ett varumärke är unikt och bättre än andra 

varumärken genom att det erbjuder fördelar som andra varumärken inte gör. 11 respondenter 

tycker att det är viktigt att varumärket har unika, speciella och annorlunda kläder som skiljer 

sig från mängden. 5 respondenter menar att designen på kläderna passar deras personliga stil, 

en respondent skriver: “[. . .] deras design passar väldigt bra in i min personliga stil och 

smak”. 

 

Vidare motiverar 11 respondenter för att pris är en viktigt faktor till att de handlar från 

varumärket de är lojala till. 7 respondenter visade på något sätt att de hade ett hållbart 

och/eller etiskt tänk, de menade att bland annat hållbarhet och bra värderingar var viktiga 

faktorer hos ett varumärke. 4 respondenter tyckte att det var viktigt att det var ett svenskt 

varumärke eller att det var tillverkat i Europa. En av respondenterna skriver: “[. . .] det är kul 

att det är ett svenskt märke” 
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Hur skulle du beskriva varumärket? 

16 respondenter beskriver på något sätt varumärkets stil, upprepande ord var: klassiskt, 

stilrent, tidlöst, minimalistiskt, modernt och trendigt. 9 respondenter tycker att deras 

varumärke de är lojala till kan beskrivas som unikt, originellt och annorlunda, två 

respondenter säger till exempel: “Desigual sticker ut och har attityd”, “Äkta, livfullt, 

kvinnligt och unikt”. 

 

7 respondenter beskriver sina varumärken som hållbart, 5 respondenter som prisvärt och 6 

respondenter som kvalité. En respondent menar att varumärket är som en hel livsstil. En 

annan respondent beskriver sitt varumärke (House of Lola) med värmande ord: “Loligt 

(House of Lola-uttryck), glädje, kärlek, respekt!”.  
 
Upplever du ett förtroende till varumärket? Om ja - varför? 

 
Figur 4: Förtroende till varumärket 

  

Förtroende till varumärket anses vara en viktig förutsättning för att skapa och bevara 

långsiktiga relationer med konsumenterna (Mosavi, Sangari & Keramati 2018; Hassan, Rafi 

& Kazmi 2016 ). 92,1% av respondenterna upplevde att de har ett förtroende till varumärket.  

11 respondenter menar att de upplever ett förtroende för varumärket efter de arbetar med 

hållbarhet, etik, recycling och CSR på något vis, samt att de är transparenta. En respondent 

menar att varumärket känns öppet och förklarar att de gör en hel del etiska 

ställningstaganden. En annan respondent säger: “Jag tycker det är viktigt att de arbetar aktivt 

med hållbarhetsfrågor och att de gör olika insatser och deltar i olika initiativ inom det 

området”. 

 

19 respondenter kände ett förtroende eftersom varumärket hade bra kvalité. En av 

respondenterna har handlat från varumärket i flera år och aldrig blivit besviken: “Har aldrig 

varit besviken på kvalitén på några av mina ~50 par, som jag har ägt genom åren”. 

 

Ytterligare 9 respondenter förklarar att de alltid känner sig nöjda och att de aldrig blivit 

besvikna på varumärket. De säger att de har handlat från varumärket i flera år och att de alltid 

känner sig nöjda med deras produkter. De beskriver även att det är därför de alltid kollar först 

hos varumärket efter nya plagg: “Då jag alltid är nöjd med deras produkter kollar jag alltid 

på Acne för nya plagg”.  

 

8 respondenter upplever ett förtroende till varumärket tack vare bra service, hjälpsam 

personal och professionella försäljare. De menar att det är viktigt att personalen alltid är 

tillmötesgående och att de alltid erbjuder god service. 7 respondenter får förtroende genom 

klädernas design. De beskriver att de tycker väldigt mycket om varumärkets design. Pris är 

en faktor som 5 respondenter nämner som betydelsefullt. Varumärket ska passa in både hos 

personen och personens plånbok. Det ska vara rimliga priser, en respondent menar att 

varumärket säljer skjortor som kostar vad hen tycker en skjorta borde kosta. En annan 

respondent menar att man får vad man betalar för. 2 respondenter tycker att de får ett 

förtroende eftersom varumärket inte finns överallt, en av dem säger: “Känns exklusivt, finns 

inte på så många ställen”.  
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2 andra respondenter upplever ett förtroende eftersom varumärket har lyckats bygga upp en 

image eller ett speciellt koncept som gör dem unika. En av respondenterna menar att Adidas 

är ett varumärke som har lyckats bygga upp en status och grym image. Den andra 

respondenten menar att man känner igen kläder som kommer från Desigual eftersom de har 

lyckats skapa ett speciellt koncept och sedan hållit sig till det.  

 
Tycker du att varumärket speglar vem du är och hur du vill att andra uppfattar dig? 

 
Figur 5: Varumärket som identitetsskapande 

 

Varumärket kan bidra till att visa vem man är som person samt hur man vill uppfattas av 

andra. För många konsumenter anses detta viktigt, att man genom varumärket kan skapa en 

identitet. Det är alltså betydelsefullt att konsumentens personliga identitet matchar med 

varumärkets identitet (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). 73,7% av respondenterna tycker att 

varumärket speglar vem de själva är och hur de vill att andra uppfattar dem. 26,3% av 

respondenterna håller inte med i den här frågan. 
 
Hur skulle du beskriva dina känslor till varumärket?  
15 respondenter kände inga känslor eller någon känslomässig anknytning till varumärket. En 

av dessa säger dock: “Nej det skulle jag inte säga, men skulle självklart bli besviken om de 

skulle ändra sin stil helt eller slutat släppa kläder överhuvudtaget”.  

 

Varumärkeskärlek definieras som graden av passionerad känslomässig anknytning som en 

nöjd konsument har för ett visst varumärke (Carroll & Ahuvia 2006). 6 respondenter beskrev 

sina känslor till varumärket med kärleksfulla ord. En respondent säger att hen älskar Acne 

Studios, en annan säger: “Kärlek och lycka. Jag blir upprymd när jag ser deras kläder”. 

 

Keller (2001) säger att känslor gentemot ett varumärke handlar om hur varumärket påverkar 

konsumentens självkänsla och deras relation till andra. Varumärkeskänslor kan delas in i sex 

olika underkategorier, tre av dessa är värme, trygghet och roligt. 17 respondenter beskrev sina 

känslor till varumärket med ord som glädje, lycka, värme och trygghet. En respondent säger: 

“Jag blir glad av Desigual-kläder för att de är färgglada och lite "tokiga", precis som jag  

[. . .]”. En annan respondent beskriver sina känslor med både glädje och värme: 

 

[. . .] jag blir väldigt glad varje gång en nyhet släpps från Vans, där de 

meddelar att de ska köra en collab med något jag känner starkt vid. Som de 

senaste 6 månaderna har de använt Vincent Van Gogh och Nasa. Dessa 

ligger mig varmt om hjärtat.  

 

En respondent kände trygghet eftersom varumärkets kläder speglar hens personlighet. Det 

var fler respondenter som upplevde att varumärket speglade deras personligheter, gav dem en 

image eller representerade dem. Bıçakcıoğlu, İpek & Bayraktaroğlu (2018) säger att 

konsumenter har starkare känslor till deras favoritvarumärken när de anser att deras 

personlighet matchar väl med varumärket.  
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Att jag handlat till mestadels på Acne de senaste åren får man absolut en 

känslomässig anknytning. Din image både för dig och andra är att du köper 

mycket Acne vilket leder till att du fortsätter. Även fast det finns en bättre 

tröja någon annanstans så vänder jag mig först till Acne för att kolla vad 

som erbjuds för att jag vill bära Acne och är trogen till ett märke som aldrig 

svikit. 

 

Ett exempel på varumärkeskänslor är självrespekt som inträffar när varumärket får kunderna 

att tycka om sig själva mer genom att få dem att känna sig stolta och nöjda över sig själva 

(Keller 2001). Självrespekt är även en av underkategorierna till Kellers (2001) beskrivning 

av varumärkeskänslor. Detta kan man tydligt se i framförallt en av respondenternas svar: 

“Att jag känner mig snygg när jag använder kläderna, det förbättrar min självkänsla”. 

 

5 respondenter beskrev sina känslor till varumärket som nostalgiska. Majoriteten av dessa 

respondenter hade Acne Studios som varumärke de kände sig lojala till. Dessa respondenter 

har handlat från varumärket i flera år, i vissa fall enda sedan det var unga.  

 

[. . .] äldre kollektioner från mitten av 00-talet speglar vem jag var då. Blir 

nästan litet walk down memory lane att spana in den gamla Acne Action 

jeans kavajen. 

 

Jag skulle säga att jag har en väldigt stark koppling till just acne studios på 

grund av att det var det allra första riktiga klädmärke som jag var 

intresserad, och köpte från. När jag ser tillbaka på plagg och bilder från 

kollektionerna som fanns under den tiden så får jag nästan en nostalgisk 

känsla. 

 

Carroll & Ahuvia (2006) förklarar att passion för ett varumärke är en känsla av att man 

känner sig fäst vid varumärket och att man har positiva känslor till det. Passion är också ofta 

förknippat med  varumärkeskärlek (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008; Batra, Ahuvia 

& Bagozzi 2012). 2 respondenter förklarade sina känslor till varumärket som passionerade: 

“En passion för märket, försöker hålla mig uppdaterad om kollektioner samt kring dess 

bakgrund och grundare. Uppskattar hela auran kring varumärket”, “Passion,  glädje, 

inspiration, det finns många alternativ och söker man något annorlunda och speciellt är det 

perfekt!”.  

 
Upplever du att varumärket har hög kvalité? Om ja - varför? 

 
Figur 6: Upplevd kvalité 
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Keller (2001) menar att varumärket behöver möta konsumentens funktionella behov. Kvalité 

innefattar varumärkets prestanda, funktionalitet, pålitlighet och design (Batra, Ahuvia & 

Bagozzi 2012). 72,4% av respondenterna upplever att varumärket har hög kvalité. 18,4% 

upplever att varumärket har hög kvalité ibland och och 9,2% upplever inte alls att varumärket 

har hög kvalité, trots detta anser dem att de är lojala till varumärket. 10 respondenter upplever 

att varumärket har hög kvalité eftersom kläderna klarar tvätt bra. Det är viktigt att plaggen 

inte krymper efter tvätt, tål de grader som står på tvättlappen, håller efter många tvättat, 

behåller passformen efter tvätt samt klarar att tvättas utan att blekna. En respondent säger: 

“Jag sliter och använder mina träningskläder mycket samt tvättat de ofta och materialet 

håller samma höga kvalitet som när jag köpte det”.  

 

28 respondenter säger att materialets kvalité bidrar till att varumärket uppfattas ha hög 

kvalité. Det är viktigt att plaggen har sköna och mjuka material, bra kvalité, bra sömnad, fina 

tyger, lång hållbarhet, bekväma, hög slittålighet samt att de inte går sönder.   

 

Många tygskor (eller mocka) går sönder strax där stortån börjar, det gör inte 

dessa. De går iofs inte sönder någon annanstans heller av normalt slitage. 

 

Produkterna jag äger och har ägt har inte gått sönder eller fått onormalt 

slitage. Tygerna på plaggen är bekväma. 

 

Enligt 15 respondenter är det också viktigt att kläderna ska kunna användas under en lång 

period och att de ska hålla bra. Flera respondenter jämför sitt varumärke med andra och 

menar att kläderna från deras varumärke håller mycket längre. En respondent säger: “Har 

flera acne jeans från "acne jeans-tiden" till dagens acne studios kollektioner och alla jeans 

ser felfria ut idag”.  

 

3 respondenter tyckte att bra kvalité hör ihop med ekologiska och miljövänliga material. En 

av respondenterna säger att ekologiska tyger, till exempel varumärkets råa jeans, är tänkta att 

de ska hålla länge. En annan respondent säger: “[. . .] Vissa av deras träningstight är gjorda 

av återvunna petflaskor vilket är ekologiskt hållbart”. 

 

Tycker du att varumärket skiljer sig från andra varumärken? Om ja - varför? 

 
Figur 7: Varumärkets unikhet 

 

30 respondenter tyckte att design och klädernas utseenden gjorde att de skiljde sig från andra 

varumärken. Många menade att deras varumärke hade en unik, annorlunda och egen design 

på kläderna. Det kunde handla om uppseendeväckande mönster, materialblandningar, 

skärningar, färger, mönster, detaljer, klassiskt, minimalistiskt. Flera av dessa respondenter 

menade även att det var tråkigt att många andra varumärken hade börjat ta efter och härmat 

denna design.  
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Det känns som att man ofta kan se ifall ett plagg är från acne. När man ser 

ett plagg i en viss enligt mig acne-lik form med fin färg och att plagget ser 

ut att vara gjort i bra kvalitet så känns det som att det är acne. 

 

7 respondenter ansåg att hur varumärket arbetar med och ser på hållbarhetsfrågor gör att de 

sticker ut som varumärke, det var viktigt att kläderna var hållbara. Transparens ansågs också 

vara betydelsefullt. Dessa respondenter menade att varumärket låg i framkant när det 

kommer till hållbarhet samt att de gjorde miljövänliga och klimatsmarta kläder. En av 

respondenterna säger:  

 

Det är tydligt varifrån kläderna kommer. Ingen risk för barnarbete eller 

dåliga arbetsvillkor för personalen som syr upp kläderna. 

 

3 respondenter tyckte det var roligt att varumärket gör samarbeten i olika former och att detta 

gjorde att de skiljde sig från andra varumärken. De förklarar att det är kul när varumärket gör 

samarbeten med större designers och att det känns häftigt. En respondent säger följande: 

 

De vågar blanda in populärkulturella referenser som t.ex. en stickad tröja 

med James Dean på (SS98), mest kända Himla af Klint, Grateful dead-

droppet, och nu senaste Robin Kegel samarbetet. Älskar det! 

 

8 respondenter ansåg att det var kvalitén som gjorde att varumärket stack ut. En respondent 

vars varumärke var Vans ansåg att övriga tygskor går sönder väldigt lätt medan Vans tygskor 

höll längre. En annan respondent tyckte att varumärkets kläder inte tappade varken form, 

färg eller detaljer efter tvätt. 3 respondenter tyckte att deras varumärke skiljde sig från andra 

eftersom de hade flera olika koncept och kläder till många olika tillfällen. En av dem menade 

att H&M har egna koncept som till exempel concious och trend. En annan respondent menar 

att Adidas lyckas göra inte bara träningskläder utan också sportiga och snygga kläder till 

vardags.  

 

Upplever du att du ofta tänker på varumärket? Om ja - på vilket sätt? 

 
Figur 8: Frekventa tankar om varumärket 

 

Nisar & Whitehead (2016) förklarar att interaktioner med ett varumärke är nödvändigt för att 

varumärkeslojalitet ska uppnås. Detta skapas vid (1) frekventa varumärkesinteraktioner (t.ex. 

dagliga interaktioner med varumärket), (2) varumärkesrelaterade aktiviteter (t.ex. 

användning av varumärkets produkter) och (3) ökad intensitet av interaktionshändelser (t.ex. 

aktiviteter och event kopplade till varumärket). Hälften av respondenterna upplevde att de 

ofta tänker på varumärket. En av respondenterna visar tydligt att hon har dagliga 

interaktioner med varumärket när hon säger: “Varje dag om vad jag ska ta på mig. Äger 

endast Molly kläder” 
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Flera respondenter visade på att de använde varumärkets produkter ofta. 10 respondenter sa 

att de antingen endast äger kläder från just detta varumärke, att de äger väldigt mycket kläder 

från varumärket eller att de önskar äga kläder endast från varumärket: “Det är en stor del av 

mitt liv och jag använder i princip bara deras kläder”, “Har ju bara nudiejeans”. 

 

Varumärkeslojalitet visas tydligt då konsumenten visar ett aktivt engagemang och är villig 

att investera tid, energi och pengar på varumärket utöver själva inköpstillfället. Ett exempel 

på aktivt engagemang är när konsumenten går med i en klubb som handlar om varumärket 

och därigenom får uppdateringar angående varumärket samt utbyter korrespondens med 

andra personer som också använder varumärket (Keller 2001). Detta kan man tydligt se hos 

speciellt två respondenter som båda är medlemmar eller administratörer i flera Odd Molly-

grupper på Facebook. Fler respondenter säger också att de ofta kollar runt på instagram och 

andra sociala medier efter inlägg som har med varumärket att göra. En respondent säger 

även att hen har hittat många vänner genom varumärket. 9 respondenter förklarar att de ofta 

tänker på varumärket eftersom de är nyfikna på om de har släppt några nyheter. Vissa säger 

att de kollar varje dag och andra säger att de kollar varje vecka: “Vill ofta kolla om de fått in 

något nytt snyggt, de får ofta in nyheter!”, “Håller koll på nya drops, letar efter gamla 

klenoder på eBay (samlar tyvärr...)”, “Undrar när de släpper nästa collab och tillsammans 

med vilka”.  

 
Brukar du dela med dig om dina positiva erfarenheter om varumärket till din 
omgivning?  

 
Figur 9: Positiv word-of-mouth 

 

När konsumenten upplever en hög nivå av tillfredsställelse leder detta till att den nöjda 

konsumenter sprider positiv word-of-mouth (Royo-Vela & Casamassima 2011). 76,3% av 

respondenterna brukar dela med sig av sina positiva erfarenheter om varumärket till sin 

omgivning. 23,7% upplevde inte att de brukade göra detta.  
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Vad kännetecknar ett bra varumärke för dig? 

 

 
Figur 10: Utmärkande egenskaper hos ett bra varumärke 

 

Stil/design var den kategori som ansågs vara mycket viktig av flest respondenter (53 stycken) 

när det kommer till vad som kännetecknar ett bra varumärke. Även bra kvalité ansågs vara 

mycket viktigt (37 stycken) eller viktigt (31 stycken). Flera respondenter tyckte även att 

tillförlitlighet var mycket viktigt (22 stycken) eller viktigt (30 stycken). Självidentitet likaså, 

där svarade 28 respondenter att det var mycket viktigt och 20 respondenter att det var viktigt. 

Unikt fick en svarsfrekvens med jämn fördelning över de olika svaren, mycket viktigt (21 

stycken), viktigt (20 stycken), ganska viktigt (22 stycken), inte speciellt viktigt (12 stycken) 

och inte alls viktigt (1 stycken). Känslan av gemenskap var den kategori som kanske ansågs 

vara minst viktig. 24 respondenter ansåg att detta inte var viktigt alls och 22 stycken att det 

inte var speciellt viktigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 32 - 

 

Nedan finns ett antal påståenden relaterade till varumärkeslojalitet. Fyll i varje 
påstående in det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt. 

 

 
Figur 11: Påståenden relaterade till varumärkeslojalitet 

 

Över 80% av respondenterna instämde helt till “är jag nöjd med varumärket finns det en stor 

chans att jag rekommenderar det till andra”. Strax över 40% instämde helt till “jag anser att 

varumärket matchar min personlighet” och även strax över 40% instämde delvis till detta 

påståendet. Nästan 50% av respondenterna instämde delvis till påståendet “varumärket 

hjälper till att visa vem jag är som person” och strax över 30% instämde helt till detta. När 

det kommer till påståendet “ibland har jag känslor som liknar sig i kärlek till varumärket” så 

var det mer utspridda svar. 13 respondenter instämde helt, 24 respondenter instämde delvis, 

18 respondenter var tveksamma och 21 respondenter instämde inte alls.  
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5 Diskussion 

 
Diskussionen tar upp de viktigaste upptäckterna från studien och varför dessa upptäckter är 

betydelsefulla. Vidare diskuteras även studiens kvalité och begränsningar.  

 
 

Syftet med vår uppsats var att ur ett konsumentperspektiv utforska vilka faktorer som skapar 

varumärkeskärlek samt hur varumärkesägande företag utefter detta kan skapa 

varumärkeslojala konsumenter. För att få en djupare inblick av vad som faktiskt skapar 

varumärkeslojalitet utfördes en empirisk studie som undersökte de lojala konsumenterna till 

modevarumärken. Studien diskuterar de viktigaste resultaten angående de faktorer som 

förutsätts för att skapa varumärkeslojalitet och hur väl detta kan kopplas till liknande studier.  

 

Förtroende till varumärket anses vara en viktig förutsättning för att skapa och bevara 

långsiktiga relationer med konsumenterna (Mosavi, Sangari & Keramati 2018; Hassan, Rafi 

& Kazmi 2016 ). Uppsatsens resultat tyder på att förtroende var en väldigt viktig faktor för 

att konsumenterna skulle fortsätta handla från deras lojala varumärke. Majoriteten av 

konsumenterna menade på att varumärkets goda kvalité var den främsta orsaken till att de 

kände ett förtroende. Vidare nämner även flertalet konsumenter att de känner ett förtroende 

eftersom varumärket aldrig lämnat de besvikna, de erbjuder god service, varumärket arbetar 

med hållbarhet samt att varumärket är välkänt och finns att köpa på etablerade kedjor.  

 

En aspekt som förvånade författarna var att majoriteten av respondenterna visade sig ha en 

känslomässig relation till deras trogna varumärke. Detta var oväntat eftersom tidigare studier 

nämner att många konsumenter kan ha svårt att acceptera att de skapar en form av relation till 

ett varumärke (Veloutsou 2015). Kunskapen om varumärkesrelationer och hur de bidrar till 

varumärkeslojalitet är fortfarande begränsad, men författarna anser att denna studie bidrar till 

ökad förståelse till fenomenet. Enligt studien går det att fastställa att konsumenter som är 

lojala till ett varumärke uttrycker sin uppskattning till varumärket i form av kärleksfulla ord. 

Studien visar att konsumenterna uttryckte känslor i form av värme, trygghet och glädje vilket 

kunde länkas till de sex varumärkeskänslorna enligt Keller (2001). Passion är ofta förknippat 

med  varumärkeskärlek (Albert, Merunka & Valette-Florence 2008; Batra, Ahuvia & Bagozzi 

2012), men endast två av respondenterna uttryckte sina känslor som passionerade. 

Konsumentens upplevda känsla av gemenskap visade sig vara kopplat till varumärkeskärlek 

enligt studiens resultat.  

 

Keller (2001) har identifierat fem dimensioner av varumärkespersonligheter. Resultatet av 

intervjuerna kan kopplas till 4 av dessa 5 dimensioner: (1) uppriktighet, (2) spänning, (4) 

sofistikering och (5) robust. För många konsumenter anses det vara viktigt att man genom 

varumärket kan skapa en identitet. Varumärket kan bidra till att visa vem man är som person 

samt hur man vill uppfattas av andra (Batra, Ahuvia & Bagozzi 2012). Studien visar att 

majoriteten av respondenterna ansåg att de kunde identifiera sig med deras trogna varumärke 

samt att varumärket speglar deras personlighet och många upplevde även att varumärket 

kunde representera dem eller ge dem en image. Detta eftersom flera respondenter jämförde 

sin egen personlighet eller livsstil med varumärkets personlighet och ansåg att dessa 

matchade väldigt bra. Författarna ser dock brister eftersom respondenterna hade svårt att 

förklara på vilket sätt de kände att de kunde identifiera sig med varumärket och vilka faktorer 

som var avgörande. Vissa respondenter beskrev att de kände en stark koppling till 

varumärket, som de inte gjorde med något annat. Flera tyckte också att varumärket 
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representerar dem genom just kläderna, då dessa respondenter ägde och använda mycket av 

varumärkets produkter. Vissa förklarade till och med att de endast använde kläder från de 

varumärke som de kände sig trogna till. Utöver detta var det inga faktorer till varumärket som 

identitetsskapande som var återkommande bland respondenterna.  

 

Pappu & Quester (2016) menar att upplevd kvalité är en viktig förutsättning för 

varumärkeslojalitet. Resultatet av denna studie visar att majoriteten av respondenterna 

upplevde att varumärket hade bra kvalitét i aspekter om material. Några av de respondenter 

som inte upplever att varumärket hade hög kvalité förklarade att de värdesatte designen och 

klädernas utseende mer. Detta var något som förvånade författarna en aning, att flera var 

villiga att fortsätta handla från varumärket trots brist i kvalité. Crilly, Moultrie & Clarkson 

(2004) säger att tekniska fel i tillverkning och konstruktion kan påverka designens stil och att 

dessa brister kan göra att designen upplevs som dålig. Resultatet av denna studie visar dock 

att flera respondenter som upplevt brister i plaggen inte har funderat på att byta ut varumärket 

på grund av detta. Författarna har kommit fram till att detta beror på att dessa konsumenter 

känner sig så pass trogna och lojala till varumärket att de därmed har lätt för att förlåta 

varumärket vid fel, jämfört med ett varumärke som de inte känner sig lika trogna till. Keller 

(2001) säger att konsumenter kan uppleva att ett varumärke är unikt och bättre än andra 

varumärken genom att det erbjuder fördelar som andra varumärken inte gör. Resultatet av 

denna studie visar att samtliga respondenter i intervjun menar mer eller mindre på att deras 

trogna varumärke skiljer sig från andra varumärken. Även i enkätundersökningen var det 

väldigt många respondenter som höll med i denna fråga.  

 

Interaktioner med ett varumärke är nödvändigt för att varumärkeslojalitet ska uppnås (Nisar 

& Whitehead 2016). Keller (2001) menar att varumärkeslojalitet kan visas tydligt då 

konsumenten visar ett aktivt engagemang och är villig att investera tid, energi och pengar på 

varumärket utöver själva inköpstillfället. Studiens resultat har svårt att anknyta till detta då 

det i studiens enkät endast var hälften av respondenterna som upplevde att de ofta tänker på 

varumärket. Även resultatet från intervjuerna visar att det knappt var hälften som uttryckte att 

de ofta tänker på sitt trogna varumärke. Detta är något som förvånar författarna eftersom det 

inte riktigt stämmer överens med tidigare forskning som har kommit fram till att interaktioner 

och tankar med varumärket är något som är viktigt för att varumärkeslojalitet ska uppnås. 

Flera respondenter i studien kände sig lojala till varumärket trots att de inte hade frekventa 

interaktion och tankar med det. De respondenter som beskriver att de faktiskt har frekventa 

interaktioner och tankar med varumärket beskrev bland annat att de ofta använder 

varumärkets produkter, är medlemmar eller administratörer i grupper på sociala medier samt 

vardaglig kontakt med varumärket. Detta resultat stämmer bra överens med vad tidigare 

forskning har kommit fram till.  

 

Positiv word-of-mouth är enligt tidigare studier ett resultat av konsumentens höga nivå av 

tillfredsställelse gentemot en produkt eller varumärke (Royo-Vela & Casamassima 2011; 

Hassan, Rafi & Kazmi 2016). Författarna kan i denna studie tolka resultaten som aningen 

missvisande eftersom de intervjuade respondenterna visar en betydligt lägre benägenhet till 

word-of-mouth än respondenterna i enkäten. Endast 4 av de intervjuade respondenter visar en 

tydlig koppling till word-of-mouth medan 76,3% av respondenterna i enkäten menar på att de 

brukar sprida positiva erfarenheter om varumärket till sin omgivning. Författarna menar 

därpå att resultatet av denna kategori blir svårtolkad.  
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6 Slutsats 

 
Slutsatsen besvarar studiens två forskningsfrågor och lyfter fram de mest centrala  resultaten 

ur studien.  

 
 

Varumärkesägande företag står inför många komplexa val som relaterar till deras överlevnad 

i dagens konkurrerande marknad där kunden överlåts med ett överflöd av inköpsalternativ. 

Det krävs att företag bygger upp starka relationer och skapar tillfredsställelse hos deras 

konsumenter. Företagen bör satsa på att lära känna deras konsumenter och erbjuda produkter 

utöver det vanliga för att konsumenterna därmed ska uppleva sann varumärkeskärlek. 

Fenomenet har aldrig varit så aktuellt som nu, men det finns begränsat med forskning om hur 

varumärkesrelationer skapar varumärkeslojalitet och därför är det nödvändigt med ytterligare 

forskning inom ämnet. Studiens resultat har bidragit till forskning över viktiga faktorer som 

förutsätts för att uppnå varumärkeskärlek. Alla faktorer i studien kunde inte kopplas till sann 

varumärkeskärlek, men trots detta har värdefulla resultat för vidare forskning tagits fram.  

 

Syfte 
Studiens syfte är att ur ett konsumentperspektiv utforska vilka faktorer som skapar 

varumärkeskärlek samt hur varumärkesägande företag utefter detta skapar varumärkeslojala 

konsumenter. 
 
Vilka faktorer förutsätts för varumärkeskärlek? 
Studien har fokuserat på sex olika faktorer som behandlar varumärkeskärlek och som enligt 

teori anses vara viktigt för att uppnå varumärkeslojalitet. Studiens resultat visar framförallt att 

fyra av dessa faktorer förutsätts för att skapa varumärkeskärlek; (1) Förtroende, (2) 

Identitetsskapande, (3) Kärleksrelationer och (4) Upplevd och förväntad kvalité. De två sista 

faktorerna; (5) Interaktioner och tankar samt (6) Word-of-mouth kunde inte kopplas lika 

starkt till varumärkeskärlek. 

 

När det kommer till förtroende gentemot företaget, varumärket som identitetsskapande, 

kärleksrelationer med företaget och konsumenters upplevda och förväntade kvalité så ansåg 

majoriteten av deltagarna i denna studie att detta var viktiga faktorer. Resultatet visar att en 

lojal konsument känner även på något sätt ett förtroende till varumärket och det fanns flera 

olika anledningar till detta, för att nämna några viktiga; god kvalitét, passform och service  

samt en känsla av att varumärket är unikt och skiljer sig från andra. En annan betydelsefull 

förutsättning för varumärkeskärlek är att konsumenten ser varumärket som 

identitetsskapande. Strävan efter självkänsla är en grundläggande aspekt av det mänskliga 

tillståndet och flera deltagare menade att deras personlighet matchade med varumärkets och 

att de kände en gemenskap med varumärket. När ett företag lyckas skapa en image och 

personlighet som matchar med sina konsumenter så kan stark varumärkeslojalitet uppstå. 

Resultatet visar även att det är gynnsamt för företag att skapa långvariga relationer, detta 

visas tydligt eftersom flera av de lojala deltagarna i studien påpekade att de hade en långvarig 

relation till deras trogna varumärke, de hade varit trogna kunder i flera år. Den mest 

gynnsamma relationen för företag är den som är känslomässig, i dessa relationer uttrycker 

nämligen konsumenten varma och kärleksfulla ord om varumärket och detta tyder på stark 

varumärkeslojalitet. Den sista faktorn som visade sig vara avgörande för varumärkeskärlek är 

upplevd och förväntad kvalité. Varumärkesägande företag behöver ha god kvalité då detta var 

viktigt vare sig det gällde aspekter om material, utseende eller passform.  

 



- 36 - 

 

Hur kan varumärkesägande företag gå tillväga för skapa varumärkeslojala 
konsumenter? 
Resultatet av denna studie visar på att det finns flera aspekter som konsumenter tycker är 

viktigt hos ett varumärkesägande företag och som är avgörande för att de ska fortsätta vara 

lojala till varumärket. Företag som vill skapa varumärkeslojala konsumenter bör etablera ett 

starkt förtroende hos sina konsumenter. Förtroende kan enligt denna studie skapas genom att 

varumärket erbjuder god kvalité (i aspekter om material),  passform och service, är välkänt,  

arbetar aktivt med etik- och hållbarhetsfrågor samt att de hela tiden arbetar för tillfredställa 

sina kunder. När det handlar om varumärkespersonlighet och identitetsskapande bör företag 

skapa sig en image genom att bland annat bygga upp ett eget och tydligt koncept som gör 

dem unika. Det är sedan viktigt att de håller sig till sin tydliga stil, design och koncept 

eftersom det är just detta som gör att konsumenter upplever att ett varumärke är unikt. Det är 

viktigt för varumärkesägande företag  att erhålla en image och personlighet eftersom många 

konsumenter känner ett behov av att deras personlighet matchar väl med varumärkets, på så 

sätt känner nämligen konsumenten en stark koppling till varumärket och då kan 

varumärkeslojalitet skapas. För att etablera en stark relation med konsumenten bör 

varumärkesägande företag arbeta med att tolka konsumentens känslor gentemot varumärket. 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna hade en känslomässig relation till deras 

lojala varumärke. Flertalet respondenter uttryckte känslor i form av trygghet, värme och 

glädje.  
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7 Studiens relevans och förslag till vidare forskning 
 
7.1 Studiens relevans 
Studien baserades på en kvalitativ undersökning, som grundar sig i tio semistrukturerade 

intervjuer och en enkätundersökning. Den kvalitativa tillvägagångssättet var av stort värde då 

respondenterna kunde ge mer djupgående svar, vilket bidrog till önskat resultat.  

 

Med hjälp av Customer-Based Brand Equity (CBBE), 11 Dimensions of Love Toward a 

Brand och The Brand Love prototype har empiriskt material samlats in som undersöker 

konsumenters kärlek till modevarumärken. Respondenterna i studien var väl utvalda då 

majoriteten av respondenternas svar gick att koppla till varandra, vilket stärker studiens 

reliabilitet. Det tyder även på att intervjuguiden samt enkätfrågor var noga utformade för att 

matcha studiens teori.  

 

Författarna har påträffat ett antal begränsningar under studiens gång. Dessa begränsningar 

tror författarna hade kunnat undvikas om studien hade fått förlängd tid. Den första 

begränsningen innefattade den låga svarsfrekvensen från enkätundersökningen. Detta har sin 

grund i att författarna ville vara säkra att de hade valt rätt metod som skulle nå de mest lojala 

konsumenterna innan enkäten delades. Den andra begränsningen som var tidskrävande 

handlade om att författarna fann det svårt att hitta de mest lojala konsumenterna och urskilja 

hur pass lojala de var. Dessa förutnämnda begränsningar resulterade att tiden blev knapp för 

författarna.  
 
7.2 Vidare forskning 
Denna studie har kommit fram till ett resultat som klargör viktiga faktorer som förutsätts vid 

varumärkeskärlek. Det finns flera riktningar som vidare forskning om varumärkeslojalitet och 

varumärkeskärlek kan ta. Författarna föreslår att det hade varit intressant att gå djupare in på 

varumärkespersonligheter eftersom resultatet av denna studie visar att konsumenter får en 

stark koppling till varumärket om de känner att deras personlighet matchar med varumärkets. 

Eftersom respondenterna hade svårt att förklara på vilket sätt de kände att de kunde 

identifiera sig med varumärket och vilka faktorer som var avgörande så hade det varit 

intressant att undersöka detta vidare. Författarna anser även att det hade varit intressant att 

undersöka vad det är som gör att konsumenter känner sig missnöjda med ett varumärke. Det 

skulle till exempel vara intressant att kunna göra en jämförelse mellan varumärkeskärlek och 

fenomenet ”varumärkeshat” som det har forskats ännu mindre om.  
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8.1 Bilaga 1 

 
Intervjuguide 

 
 

Inledning 

- Hur gammal är du? 

- Vilka varumärken känner du dig lojal till?  

 

Förtroende 

- Anser du att varumärket/varumärkena går att lita på? Om ja - på vilket sätt? 

- Är det viktigt för dig att känna ett förtroende till varumärket/varumärkena? Varför?  

- Berätta, vilka aspekter uppfattar du gör ett varumärke tillförlitligt?  

 

Identitetsskapande   

- Hur tycker du att du kan identifiera dig själv med varumärket/varumärkena och vad 

det står för?  

- Hur tycker du att varumärket/varumärkena speglar vem du är och hur du vill att andra 

uppfattar dig? 

- Hur tycker du att varumärket/varumärkena speglar din personliga stil?  

Kärleksrelationer 

- Hur skulle du beskriva din relation till varumärket/varumärkena?  

- Berätta, vad associerar du för känslor till varumärket/varumärkena?  

- Upplever du att varumärket/varumärkena ger dig positiva känslor? Om ja - på vilket 

sätt? 

- Anser du att din personlighet matchar med varumärket/varumärkena? Om ja - på 

vilket sätt? 

- Känner du att varumärket/varumärkena skapar en gemenskap? 

 

Upplevd och förväntad kvalité 

- Beskriv hur du uppfattar varumärkets/varumärkenas kvalité (aspekter om material)? 

- Berätta, vad har du för förväntningar gällande kvalitén (aspekter om material)? 

- Berätta, hur skulle du säga att varumärket/varumärkena skiljer sig från andra 

varumärken? (t.ex, design, material, funktionalitet, prestanda och unikhet) 

- Har du någon gång upplevt brister i varumärkets/varumärkenas kvalité (aspekter om 

material)? Om ja - hur? 

 

Interaktioner och tankar  

- Upplever du att du ofta tänker på varumärket/varumärkena? Om ja - vad tänker du då? 

 

Word-of-mouth 

- Brukar du dela med dig om dina positiva erfarenheter om varumärket/varumärkena 

till din omgivning (t.ex. sociala medier, vänner, familj)? Om ja - på vilket sätt?  
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8.2 Bilaga 2 
 
Tabellförteckning 

 
 
Tabell 1: Respondenter intervju 
 

 

Namn på Respondent Kön Ålder Varumärke/varumärken 

Respondent 1 Man 25 Samsoe samsoe, Scotch and 

Soda 

Respondent 2 Kvinna 24 Samsoe samsoe 

Respondent 3 Kvinna 17 Filippa K, Acne Studios, 

Weekday 

Respondent 4 Kvinna 84 Gerry Weber, Didriksons 

Respondent 5 Kvinna 54 Odd Molly 

Respondent 6 Kvinna 25 Zara 

Respondent 7 Kvinna 49 Desigual 

Respondent 8 Kvinna 24 Zara 

Respondent 9 Kvinna 53 Odd Molly 

Respondent 10 Kvinna 24 Peak Performance 
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Tabell 2: Intervjuguide huvudkategorier 
 
 

Förtroende: Avsnittet om förtroende syftar till undersöka vad som skapar tillit hos 

konsumenten och om detta är en viktig faktor för att konsumenten ska fortsätta vara lojal 

till varumärket. 

 

Identitetsskapande: Avsnittet fokuserar på varumärkets identitet och om det är viktigt att 

denna matchar med konsumentens identitet och personliga stil.  

 

Kärleksrelationer: Intentionen med detta avsnitt är att undersöka om lojala konsumenter 

skapar relationer med varumärken i form av kärlek.  

 

Upplevd och förväntad kvalité: Syftet är att undersöka konsumentens upplevda och 

förväntade kvalité av varumärket i aspekter om material, design, funktionalitet, prestanda 

och unikhet.  

 

Interaktioner och tankar: Detta avsnitt fokuserar på om konsumenten har frekventa 

interaktioner och tankar med varumärket. 

 

Word-of-mouth: Avsnittet om word-of-mouth syftar till att undersöka om konsumenten är 

benägen till att sprida positiva rekommendationer om varumärket till sin omgivning.   

 

8.3 Bilaga 3 
 
Figurförteckning 

 
 
Figur 1: Customer-Based Brand Equity Pyramid 
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Figur 2: Modell över varumärkeskärlek 
 

 
 
Figur 2: Antal respondenter fördelat över kön efter att bortfallna enkäter 
strukits 
 

 
 
Figur 3: Antal respondenter fördelat över ålder redovisat efter att bortfallna 
enkäter strukits 

 
 

Figur 4: Förtroende till varumärket 
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Figur 5: Varumärket som identitetsskapande 

 
 
Figur 6: Upplevd kvalité 

 
 
Figur 7: Varumärkets unikhet 

 
 
Figur 8: Frekventa tankar om varumärket 

 
 
Figur 9: Positiv word-of-mouth 
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Figur 10: Utmärkande egenskaper hos ett bra varumärket 
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Figur 11: Påståenden relaterade till varumärkeslojalitet 
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