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Abstrakt 

Författare:  Matea Blazevic och Lina Petersson 

Handledare:  Carina Lejonkamp 

Examinator: Kaisa Lund 

Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi, Marknadsföring, 

Linnéuniversitetet, HT16 

Titel: Varumärkesimage eller kommunikation via sociala medier – 

vad har störst inflytande på konsumenter? 

  

 

Problemformulering: 

I vilken grad har varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth samt opinionsbildare på 

sociala medier för inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom 

klädbranschen? 

Syfte:  

Studiens syfte är att påvisa om det föreligger skillnader i inflytandet på konsumenters 

attityder till varumärken inom klädbranschen mellan varumärkesimage, elektronisk 

word-of-mouth samt opinionsbildare på sociala medier. 

Metod: 

Uppsatsen är utformad efter en kvantitativ forskningsstudie och bygger på en deduktiv 

ansats. Datainsamlingen har skett genom en webbenkät som innefattar 223 

observationer. 

Slutsats: 

Vi har undersökt varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth samt opinionsbildares 

inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. Samtliga 

faktorer visar olika grad av inflytande och därmed föreligger det skillnader i inflytandet 

på konsumenters attityder till varumärken. Varumärkesimage är den faktorn som har ett 

påvisat inflytande, även den faktorn som är högst i rankingen. Därefter kommer 

opinionsbildare på sociala medier och sist elektronisk word-of-mouth som båda 

påvisade inget signifikant samband med konsumenters attityder till varumärken inom 

klädbranschen.  

Nyckelord: 

Sociala medier, Varumärkesimage, eWOM, Opinionsbildare på sociala medier, 

Attityder till varumärken och Klädbranschen 
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Abstract 

Authors:  Matea Blazevic and Lina Petersson 

Mentor:  Carina Lejonkamp 

Examiner:  Kaisa Lund 

Course: Bachelor Thesis 15 credits – Business Marketing, Linnaeus 

University, Autumn 16 

Title: Brand image or communication via social media – what has 

the most influence on consumers? 

 

Research question: 

In what degree has brand image, electronic word-of-mouth and social media influencers 

an influence on consumer attitudes to brands in the clothing industry? 

Purpose: 

The study aims to demonstrate the existence of differences in the influence of consumer 

attitudes to brands in the clothing industry between brand image, electronic word-of-

mouth and social media influencers. 

Method: 

The paper is designed for a quantitative research study and is based on a deductive 

approach. Data has been collected through an online survey and contains 223 

observations. 

Conclusion: 

We have examined brand image, electronic word-of-mouth and social media 

influencers’ impact on consumers' attitudes to brands in the clothing industry. All 

factors indicate varying degrees of influence on consumers’ attitudes towards brands. 

Brand image is the factor that has a demonstrated influence and is highest in the 

rankings. Thereafter, social media influencers and electronic word-of-mouth, both of 

which showed no significant connection with consumers’ attitudes to brands in the 

clothing industry. 

Keywords: 

Social media, Brand Image, eWOM, Social media influencers, Attitudes towards brands 

and Clothing industry 
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1 Inledning 

I det här inledande kapitlet kommer vårt valda forskningsområde att presenteras. En 

grundläggande översikt över problemområdet presenteras likaså vårt syfte samt 

frågeställning. Vidare kommer en avgränsning att tydliggöras. 

 

1.1 Bakgrund 

Det går att utläsa att begreppet varumärke över tiden har utvecklats. Tidigare 

marknadsföringsforskare som Dichter (1985) samt Durgee och Stuart (1987) har 

framförallt fokuserat på en kognitiv dimension av varumärkesimage. På senare tid har 

bland annat författarna Evans, Jamal och Foxall (2008) lyft fram två ytterligare 

komponenter av varumärkesimage, nämligen affektiv komponent och konativ 

komponent. Affektiv komponent och konativ komponent benämner Cho, Fiore och 

Russel (2014) samt Park, Jaworski och MacInnis (1986) som symbolisk och emotionell 

dimension av varumärkesimage. Marknadsföringsforskare som Chang och Chieng 

(2006) samt Low och Lamb (2000) belyser känslomässiga och sensoriska associationer 

och menar att de är minst lika viktiga för att bygga en positiv image. Sammantaget 

poängterar Keller (1993) samt Wolny och Mueller (2013) att det för varumärken är 

betydelsefullt att hitta sätt att skapa en förbindelse med konsumenterna, särskilt en 

känslomässig bindning, i en tid av ständigt närvarande marknadsföring.  

 

Klädbranschen är en bransch där varumärken tycks ha blivit av en stor betydenhet för 

konsumenter. Enligt Wolny och Mueller (2013) särskiljer sig varumärken inom 

klädbranschen jämfört med andra varumärken inom andra branscher eftersom 

konsumenternas självuppfattning och värden bör vara i linje med klädvarumärket. Det 

totala intrycket av ett varumärke som en konsument har benämner Cho, Fiore och 

Russel (2014) som varumärkesimage. Vidare förklarar Spears och Singh (2004) samt 

Mitchel och Olsen (1981) att konsumenternas egna uppfattningar och utvärderingar av 

varumärken formar konsumenternas attityder. Däremot har utvecklandet av den 

digitaliserade världen vi idag lever i, enligt Yuan, Kim och Kim (2016), tillfört att 

sociala medier inom marknadsföring har blivit ett allt mer viktigt verktyg. 

 

Vidare belyser Mangold och Faulds (2009) att konsumenter i allt större utsträckning 

använder sig av sociala medier för att söka efter information och vänder sig därmed bort 
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från traditionella medier, såsom tv, radio och tidningar. I takt med att 

marknadsaktiviteter i sociala medier har ökat för varumärken inom klädbranschen kan 

det likaså antas att konsumenternas preferenser har ändrats (Postnord, 2015). Nordicom 

tog förra året fram statistik på uppdrag av Myndigheten för Radio och TV (2015) som 

visade hur stor andel av den svenska befolkningen som egentligen tog del av ett antal 

enskilda medier. Det framgick att den andel tid människor la på sociala medier var 

större än tiden för traditionella medier. Statistiken visar att de traditionella tv, radio och 

dagstidningarna hade minskat de senaste åren medan Internetanvändningen bland 

svenskarna hade ökat (Myndigheten för Radio och TV, 2015). Facebook visar sig vara 

den mest dominerande och populära plattformen inom sociala medier, tätt följt av 

Instagram. Däremot visar statistiken att det finns en framväxt både för Snapchat samt 

YouTube där antalet användare har haft en stor ökning på bara några år 

(Internetstatistiken, 2015). 

 

Akar och Topcu (2011) belyser att sociala medier sedan dess början har blivit och 

uppfattas som en social miljö. Vidare framhåller författarna att det aldrig tidigare har 

funnits en sådan miljö som har en förmåga att koppla en del av innehållet från en 

konsument till en annan. Li och Bernoff (2011) poängterar att varumärkesimage inte 

längre är den enda och inte heller den viktigaste källan till kommunikationen. Ett 

begrepp inom marknadsföringen, som enligt Erkan och Evans (2016) är en del av 

sociala mediers framväxt och enligt Daugherty och Hoffman (2014) det starkaste flödet 

av information, är elektronisk word-of-mouth (eWOM). Vidare förklarar Erkan och 

Evans (2016) att kommunikationen som sker genom eWOM har bidragit med att 

konsumenter idag har möjlighet till att delta i diskussioner med varandra samt bidra 

med information om varumärken inom klädbranschen på sociala medier. Carlsson 

(2010) belyser att eWOM har skapat en enorm spridningseffekt. En studie av Ismail 

(2015) visar att sex av tio konsumenter inte köper ett nytt klädesplagg utan att få ett 

yttrande från sina vänner först. Vidare förklarar Erkan och Evans (2016) att eWOM har 

bidragit med att konsumenterna har större möjligheter till att framhäva både positiva 

och negativa egenskaper om produkters varumärken. Shih, Lai och Cheng (2013) 

betonar slutligen att kommunikationen som sker genom eWOM idag blir allt viktigare 

för att forma konsumenternas attityder och beteenden.  
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Bortsett från eWOM som sker mellan konsumenter på sociala medier har ytterligare en 

kommunikationsprocess kommit att bli inflytelserik, nämligen den som sker från 

opinionsbildare till konsumenter (Freberg, Graham, McGaughey & Freberg, 2011). 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) framhäver att opinionsbildare på sociala medier har 

visat sig ha en förmåga att förmedla budskap men framförallt påverka omgivningen i 

den digitala miljön. Evans, Jamal och Foxall (2008) framhäver att opinionsbildare på 

sociala medier likaså har visat sig ha en effekt på attitydförändringar bland konsumenter 

och konsumenternas syn på hur varumärken uppfattas. Slutligen framhäver Evans, 

Jamal och Foxall (2008) att försök till påverkan i den digitala miljön kan många gånger 

vara svår att erkänna för konsumenter, svårt att erkänna att de faktiskt bli påverkade. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det har enligt Stern, Zinkhan och Jaju (2001) sedan en lång tid tillbaka diskuterats om 

att varumärkesimage är ett viktigt begrepp inom marknadsföringen. Kapferer (2012) 

belyser att varumärken besitter en typ av makt som möjliggör en påverkan på 

konsumenterna, vilket i sin tur leder till att det bland konsumenterna skapas en 

varumärkesimage. Vidare förklarar Spears och Singh (2004) samt Mitchel och Olsen 

(1981) att konsumenternas interna utvärdering och uppfattning av varumärken, den så 

kallade varumärkesimage, är grunden till konsumenternas attityder. Överlag menar 

Erkan, Jamal och Foxall (2008) att en stor del av marknadsföringen för varumärken 

inriktas på att i själva verket övertyga potentiella konsumenter. Därmed framhäver 

Keller (1993) att det för varumärken är betydelsefullt att hitta sätt att skapa en 

förbindelse med konsumenterna, speciellt i en tid av ständigt närvarande 

marknadsföring.  

 

Stern, Zinkhan och Jaju (2001) belyser att det finns en brist i samförstånd när det gäller 

konceptualisering av varumärke och dess mätning. Hung (2008) förklarar att en 

oföränderlig och samstämmighet kring definition om vad varumärkesimage innebär inte 

har fastställts. Därmed har olika författare såsom Sirgy (1985), Durge och Stuart (1987), 

Keller (1993), samt Cho, Fiore och Russel (2014) genom sina studier framfört olika 

betydelser på varumärkesimage. Sammantaget belyser Park, Jaworski och MacInnis 

(1986) att det finns tre olika dimensioner av ett varumärke, nämligen funktionella, 

symboliska och emotionella.  Vidare förklarar Keller (1993) att de tre dimensionerna 

består av kognitiva associationer, sensoriska associationer samt emotionella 



  
 

4 
 

associationer. Hur konsumenter tänker och känner om varumärken kommer till stor del 

enligt Keller (1993) att bero på styrkan och unika varumärkes associationer som 

konsumenterna har.  

 

Senare litteratur inom marknadsföringen av Cho, Fiore och Russel (2014) har betonat en 

emotionell dimension av varumärkesimage. Däremot belyser Manlow och Nobbs 

(2013) att det för konsumenter inom klädbranschen har visat sig att både den 

symboliska och emotionella dimensionen uppfattas som viktigast. Vidare påpekar 

Ismail (2015) att kunderna söker mycket mer än ett enbart ett varumärke för att känna 

sig tillfredsställda. Författaren menar att en högre grad av känslomässig intensitet och 

ett passionerat känslomässigt engagemang är det konsumenterna idag vill ha från deras 

varumärke. Sammantaget poängterar Ismail (2015) att konsumenterna köper 

varumärkena på grund av känslomässiga skäl.  

 

För att varumärken ska ha möjligheten till att kunna differentiera sina produkter från 

konkurrenter menar Aaker (1996) och Kapferer (1997) att varumärkesimage är en viktig 

del i att stärka varumärket och göra differentieringen möjliggjord. Vidare belyser Kort 

et al. (2006) att en varumärkesimage byggs över tiden. Däremot framhäver Erdem, 

Keller, Kuksov och Dmitri (2016) att konsumenterna med sina många nya och olika 

förmågor gör marknadsförare osäkra på hur värdefulla varumärken egentligen är i 

dagens förändrade marknadsföring. 

 

Vidare belyser Fuchs (2014) att framväxten av sociala medier bland annat har gjort att 

det bland konsumenter har skapats ett behov samt ett intresse. Mohr (2013) förklarar att 

mode idag finns överallt, främst på grund av Internet och att Internet har uppmuntrat 

kunder att interagera om varumärken. Vidare förklarar författaren att interaktionerna 

som sker bygger varumärken genom att konsumenterna ökar medvetenheten, 

delaktigheten samt engagemang. Det Mohr (2013) beskriver är det Daugherty och 

Hoffman (2014) benämner som elektronisk word-of-mouth (eWOM) som enligt 

författarna är en av de viktigaste faktorerna som påverkar konsumenternas attityd.  

 

Haloversen, Hoffman och Coste-Maniere (2013) framhäver att varumärken inom 

klädbranschen har insett att kunderna har slutat lita på reklam och påverkas därmed i allt 

högre grad av eWOM och kundrekommendationer. Evans och Erkan (2016) belyser 
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dock en problematik i det Daugherty och Hoffman (2014) framhäver i ovanstående 

stycke. Evans och Erkan (2016) framhåller att det emellertid är svårt att förutse att all 

information som sker genom eWOM är inflytelserik på konsumenterna. Vidare påpekar 

Mohr (2013) att det är svårt för konsumenterna som deltar i eWOM att sortera ut faktan, 

eftersom det inte går att veta om det talas sanning eller inte.  

 

Sammantaget poängterar både Evans och Erkan (2016) samt Yeshin (2000) att 

konsumenterna utsätts för en stor mängd information tack vare moderna medier. Vidare 

menar Evans och Erkan (2016) att den stora tillgängligheten av information leder till att 

konsumenterna först och främst behöver kritisera samt sålla information innan 

informationen kommer till användning. Däremot är Yeshin (2000) skeptisk mot eWOM 

och menar att moderna medier är överväldigade med reklam samt information vilket 

leder till att konsumenterna inte kan behandla all information. Författaren menar att 

marknadsföringen därför blir mindre effektiv än vad marknadsföringen borde vara och 

menar därmed att konsumenter istället förlitar sig på egna personliga erfarenheter och 

erfarenheter av andra konsumenter genom traditionell word-of-mouth.  

 

Vidare lyfter Uzunoglu och Misci Kip (2014) fram en ytterligare problematik inom 

eWOM, nämligen att det är svårt för varumärken att forma konversationer som är 

uppbyggda på dialoger mellan konsumenter. Även om innehållet som framförs är 

negativt tenderar konsumenter enligt Lawrence, Fournier och Brunel (2013) samt 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) att betrakta innehåll och information som genereras av 

andra konsumenter som mer pålitligt än det varumärken själva kommunicerar genom 

sin marknadsföring. Trots problematiken påpekar Ismail (2015) att användargenererat 

innehåll på sociala medier är viktigt. 

 

Det finns likaså skilda åsikter när det kommer till opinionsbildare på sociala medier. 

Haloversen, Hoffman och Ciste-Maniere (2013) hävdar att den dramatiska ökningen av 

sociala medier har medfört att traditionell reklam samt användning av kändisar som 

påverkare inte längre är ledande när det kommer till varumärken inom klädbranschen. 

Här går Pradhan, Duraipandian och Sethi (2016) samt Fuchs (2014) emot och hävdar att 

opinionsbildare på sociala medier många gånger kan vara kända personer som tenderar 

att ha många fler följare samt någon slags makt än vad vanliga människor har.Vidare 

belyser författarna således att opinionsbildare kan påverka konsumenter i större 
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utsträckning. Sammantaget framhäver Freberg, Graham, McGaughey och Freberg 

(2011) att opinionsbildare på sociala medier representerar en ny typ av påverkare som 

formar konsumenternas attityder genom sociala medier. 

 

Vidare belyser Uzunoglu och Misci Kip (2014)  att den stigande trenden av digital 

integrering av nätverkssidor och mikrobloggar där opinionsbildare på sociala medier 

befinner sig omfattar både fördelar och nackdelar. Författarna understryker att fördelen 

med opinionsbildare på sociala medier är att opinionsbildare kan förmedla budskap och 

påverka omgivningen i den digitala miljön i stor utsträckning. Problematiken i att 

opinionsbildare kan förmedla budskap och påverka omgivningen ligger, enligt 

Uzunoglu och Misci Kip (2014), i att varumärkens kommunikationsprocess kan 

omvandlas till en negativ mening. Därmed menar författarna att det finns en risk för att 

varumärkens budskap och meddelanden som framhävs av opinionsbildare förändras. 

Däremot beskriver Corcoran (2010) att sådana kommersiell sponsring har fått en stor 

uppmärksamhet även om konsumenterna enligt Evans, Jamal och Foxall (2008) inte 

gillar att erkänna att de faktiskt blir påverkade. Yeshin (2000) går emot Corcoran (2010) 

teori och belyser att konsumenter tenderar att bortse från den flesta information som 

kommer från kommersiella källor, inklusive information som finns på nya moderna 

medier. 

 

Med hänsyn till de teorier som hittills har diskuterats i problemdiskussionen framgår det 

en problematik som ligger i vårt intresse att undersöka. Vår problematisering kommer 

att bygga på konsumenters attityder till varumärken, varumärkesimage, eWOM samt 

opinionsbildare på sociala medier. Problematiseringen bygger på att både 

varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på sociala medier tycks ha inflytande 

konsumenters attityder till varumärken trots att det finns ett antal författare som avviker. 

Till exempel betonar Kapferer (2012) varumärkesimage betydelse och att 

varumärkesimage möjliggör en påverkan på konsumenter som Spears och Singh (2004) 

förklarar är grunden till konsumenters attityder. Haloversen, Hoffman och Coste-

Maniere (2013) poängterar i sin tur att kunderna har slutat lita på reklam och påverkas 

därmed i allt högre grad av eWOM. Ett annat exempel är att det förekommer skildringar 

i synen på opinionsbildare på sociala medier där bland annat Pradhan, Duraipandian och 

Sethi (2016) poängterar att opinionsbildare tenderar att ha många fler följare samt makt 

än vanliga människor och kan därför påverka konsumenter i större utsträckning. 
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Grunden i problematiken är att vi är skeptiska till att både varumärkesimage, eWOM 

och opinionsbildare på sociala medier har ett lika stort inflytande på konsumenters 

attityder till varumärken.  

 

Orsaken till uppkomsten av problematiseringen grundar sig i att dagens konsumenter, 

enligt vår uppfattning, allt mer börjar inse att marknadsföring, som Erkan, Jamal och 

Foxall (2008) belyser, till stor del inriktas på att övertyga konsumenterna. Eftersom 

många konsumenter är medvetna om marknadsföringens syfte i att påverka 

konsumenters attityder till varumärken, blir det enligt oss författare svårare för 

varumärken att faktiskt övertyga dagens konsumenter. Med den nämnda 

problematiseringen ser vi det därför intressant att undersöka i vilken utsträckning 

varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på sociala medier har för inflytande på 

konsumenters attityder till varumärken.  

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är att påvisa om det föreligger skillnader i inflytandet på konsumenters 

attityder till varumärken inom klädbranschen mellan varumärkesimage, elektronisk 

word-of-mouth samt opinionsbildare på sociala medier.  

 

1.4 Forskningsfråga 

I vilken grad har varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth samt opinionsbildare på 

sociala medier inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom 

klädbranschen? 

 

1.5 Avgränsning 

En avgränsning kommer att ske inom området konsumentbeteende där vi enbart har valt 

att fokusera på konsumenters attityder. Vidare har vi en avgränsning inom varumärken 

eftersom vi enbart har valt att fokusera på varumärkesimage. Eftersom digitala kanaler 

inom marknadsföringen är ett brett ämne har vi i den här studien likaså valt att avgränsa 

oss till sociala medier. Vidare sker en avgränsning inom sociala medier där vi har valt 

att lägga fokus på hur sociala medier stödjer kommunikation mellan konsumenter och 

opinionsbildare. Även begreppet word-of-mouth avgränsas till elektronisk word-of-

mouth då fokuset, som tidigare nämnt, ligger på sociala medier. Inom opinionsbildare 
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har vi likaså valt att göra en avgränsning. Fokuset ligger inte på traditionella 

opinionsbildare utan på deras inflytande samt agerande på sociala medier. Vår studie 

kommer att inrikta sig på varumärken inom klädbranschen som omfattar konsumenters 

åsikter och synpunkter inom Sverige. Nedanför presenteras en kort beskrivning av 

klädbranschen som ett stödjande kapitel till vår analys. 

 

1.6 Klädbranschen 

Marketline (2015) belyser att klädbranschen präglas av en konkurrensutsatt marknad där 

aktörerna ständigt strävar efter att locka till sig kunder. Vidare förklarar Marketline 

(2015) att branschen likaså karaktäriseras av låga inträdeshinder vilket i sin tur leder till 

att det finns en hög sannolikhet för nya aktörer.  Däremot påpekar Gagliano (2016) att 

det har varit tufft för klädhandeln och att det kommer vara tufft ett tag framöver. Enligt 

Gagliano (2016) finns det flera faktorer som har varit bidragande till att det har varit 

tufft för den svenska klädhandeln såsom förändrade konsumentvanor, en hård 

konkurrens samt ökad digitalisering.   

 

Postnord (2015) har med sina mätningar kunnat utläsa att digitaliseringen bland annat 

har påverkat mode som är en av de mest framstående branscherna på Internet. Vidare 

framhäver Postnord (2015) att handelns digitalisering har skett i snabb fart vilket har 

gjort att modebranschen under en lång tid har varit under framgång. Trots 

klädbranschens försämrade siffror förklarar Gagliano (2016) att det svenska modet 

fortfarande går bra. Marketline (2015) belyser alla stora återförsäljare inom 

klädbranschen idag har Internet som en ytterligare shoppingkanal. Däremot visar 

Postnords (2015) mätning att modehandeln på Internet har börjat närma sig en mer 

mogen fas vilket innebär att branschen har haft en lägre tillväxt än många andra 

branscher på Internet.  

 

I Sverige omsatte klädhandeln förra året enligt Postnord (2015) ett belopp på 8,4 

miljarder.  Eftersom det blev en dålig start för klädhandeln på hösten 2016 förklarar 

Sandström (2016) att klädhandeln endast ökade med 0,5 procent. En orsak till låga 

siffror påpekar Gagliano (2016) kan vara att handeln har flyttats utomlands. Enligt 

Gagliano (2016) tenderar svenska konsumenter, främst genom Internet, att handla 

kläder utomlands för sammanlagt cirka fyra miljarder kronor per år. Sammantaget 

belyser Mohr (2013) att mode och kläder, på grund av Internet, idag finns överallt. 
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En ytterligare orsak till varför klädbranschens tillväxt på Internet har hållits tillbaka 

framhäver Postnord (2015) är på grund av att konsumenterna inte kan prova kläderna 

inför köp. Eftersom konsumenternas val av kläder enligt Marketline (2015) påverkas av 

faktorer såsom mode och önskan om att signalera sociala framgångar anses kläder vara 

en viktig del för konsumenterna. Vidare förklarar Postnord (2015) att klädbranschen 

försöker underlätta för konsumenterna på Internet genom att tillhandahålla 

konsumenterna med bilder, videofilmer, produktinformation samt recensioner om 

diverse klädesplagg.  

 

Slutligen belyser Marketline (2015) att alla konsumenter är enskilda konsumenter. 

Postnord (2015) framhäver att konsumenterna idag har möjligheten till att bestämma 

själva var, när och hur konsumenterna söker information inför köp av kläder. 

Sammantaget påpekar Postnord (2015) att de främsta informationskällorna för 

konsumenterna inom klädbranschen tycks vara källor som konsumenterna själva har 

kontroll över samt litar på. Det går enligt Postnord (2015) likaså att utläsa en tendens att 

konsumenterna är illojala vilket innebär att konsumenterna enkelt byter återförsäljare 

med jämna mellanrum. Slutligen poängterar därför Postnord (2015) att det således är 

viktigt att erbjuda konsumenterna lustfyllda shoppingupplevelser.  
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2 Teoretisk referensram 

Följande kapitel utgör den teoretiska referensramen. Först presenteras en inramning av 

de valda teoretiska fälten för att läsaren lättare ska förstå hur teorierna hänger 

samman. Vidare beskrivs varumärkesimage följt av sociala mediers inflytande på 

konsumenter. Slutligen framhävs eWOM och opinionsbildare på sociala medier med 

avseende på konsumenters attityder. Därefter presenteras våra uppställda hypoteser. 

 

2.1 Inramning av de valda teoretiska fälten 

Hung (2008) belyser att varumärkesimage under en längre tid inom marknadsföringen 

har varit en vanlig term i marknadsundersökningar. Vidare framhäver författaren att 

varumärkesimage likaså har tilldelats varierande betydelser av olika författare och i 

olika sammanhang. Exempelvis understryker Keller (1993) att varumärkesimage är 

konsumenternas uppfattningar om ett varumärke som återspeglas av 

varumärkesassociationer som hålls i konsumentens minne. Sirgy (1985) i sin tur 

framhäver att varumärkesimage är en personifikation av varumärken som speglar en 

konsuments egen självbild. Hung (2008) belyser att en oföränderlig och samstämmighet 

kring definitionen av varumärkesimage ännu inte har fastställts. Däremot poängterar 

Hung (2008) att varumärkesimage olika betydelser delar en gemensam sak, nämligen att 

varumärkesimage finns i medvetandet hos konsumenterna. Författaren belyser att 

varumärkesimage är ett resultat av marknadsföringen som omringar konsumenterna 

samt hur konsumenterna uppfattar och tolkar varumärken. Vidare förklarar Erdem, 

Keller, Kuksov och Dmitri (2016) att konsumenterna med sina många nya och olika 

förmågor gör marknadsförare osäkra på hur värdefulla varumärken egentligen är i 

dagens förändrade marknadsföring. Däremot belyser Spears och Singh (2004) att 

konsumenternas attityder till varumärken grundar sig i varumärkesimage.  

 

Vidare belyser Erdem et al. (2016) att den tekniska utvecklingen har förändrat 

marknader och marknadsföringen. Författarna menar att både konsumenter och företag 

har fått nya funktioner tack vare utvecklingen. Vidare förklarar Erdem et al. (2016) att 

konsumenterna idag kan välja att bli så delaktiga som de vill med varumärken, allt från 

att skriva kommentarer och utvärderingar till att faktiskt kunna bestämma varumärkets 

riktning och karaktär. Sammantaget understryker Batra och Keller (2016) att dagens 

konsumenter är dramatiskt skiftande både i deras användningsmönster och hur de 
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använder olika media källor för att få informationen som de söker. Vidare förklarar 

författarna att skiftandet i användningsmönstret och hur konsumenter använder olika 

media källor i sin tur påverkar när och hur konsumenter väljer varumärken.  

 

På senare tid har sociala medier enligt Lamberton och Stephen (2016) fått mycket 

uppmärksamhet. Vidare förklarar Daugherty och Hoffman (2014) att elektronisk word-

of-mouth som tar plats på sociala medier är det starkaste flödet av information. 

Författarna poängterar att informationsflödet som sprids bland konsumenterna är både 

betydelsefullt för konsumenterna samt varumärken. Sammantaget konstaterar Erkan och 

Evans (2016) att interaktionerna som sker mellan konsumenterna på sociala medier har 

inflytande på konsumenternas attityder till varumärken. Likaså betonar Uzunoglu och 

Misci Kip (2014) samt Colliander och Dahléns (2011) att opinionsbildare på sociala 

medier fungerar som påverkare och har ett inflytande på konsumenternas attityder.  

Uzunoglu och Misci Kip (2014) framhäver att opinionsbildare på sociala medier 

opinionsbildare kan förmedla varumärkens budskap och påverka omgivningen med en 

potentiell effekt. Vidare poängterar författarna att opinionsbildare på sociala medier har 

en nyckelroll i att bringa möjligheter som är relaterade till varumärken. Slutligen 

poängterar Erdem et al. (2016) att det idag är konsumenterna som har makt, de är inte 

längre passiva utan snarare mer aktiva än någonsin tidigare. 

 

2.2 Varumärkesimage 

2.2.1 Konsumenters uppfattning av varumärken 

Cho och Fiore (2015) framhåller att begreppet varumärkesimage har utvecklats över 

tiden. Bland annat framhäver Durge och Stuart (1987) att varumärkesimage förklaras 

som meddelanden och betydelser i samband med varumärken. En annan tidigare studie 

gjord av Dichter (1985) betonar däremot varumärkesimage som samtliga intryck av 

produktattribut, dess funktioner och betydelser som konsumenterna förknippar med 

varumärken. Cho, Fiore och Russel (2014) framhäver ett liknande resonemang som 

Dichter (1985) men påpekar att varumärkesimage likaså är ett intryck av varumärkens 

marknadsföring. Liknande resonemang betonar Keller (1993) då författaren beskriver 

varumärkesimage som uppfattningar om varumärken vilket återspeglas av 

varumärkesassociationer som hålls i konsumenternas minnen. Hung (2008) framhäver 

att konsumenterna bildar en image av varumärken som bygger på associationerna som 

konsumenterna har ihågkommande med avseende på varumärkena. Varumärkesimage 
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kan alltså skilja sig åt mellan konsumenterna eftersom konsumenterna har olika 

associationer till varumärken (Hung, 2008). Sammantaget belyser Keller (1993) att 

konsumenternas varumärkesimage består av kognitiva associationer, sensoriska 

associationer samt emotionella associationer. 

 

Park, Jaworski och MacInnis (1986) framhåller att det finns olika dimensioner och 

behov kring varumärken. Författarna definierar funktionella behov som behov vilka 

motiverar konsumenternas sökande efter produkter. Ett varumärke med funktionellt 

koncept definieras av Park, Jaworski och MacInnis (1986) som att lösa genererade 

konsumtionsbehov. Ett annat behov som författarna framhäver är det symboliska. Den 

symboliska dimensionen definieras som önskemål som uppfyller internt genererade 

behov vilket kan vara exempel på behov av självförbättring (Park, Jaworski & 

MacInnis, 1986). Park, Jaworski och MacInnis (1986) beskriver att då varumärken 

utformar symboliska koncept, associeras konsumenterna ofta till önskade självbilder. 

Shim och Koh (1997) belyser att en matchning mellan konsumenternas självbilder och 

varumärkesimage är särskilt viktigt med avseende på varumärken inom klädbranschen. 

Liknande resonemang framhäver Cho och Fiore (2015) som betonar att 

varumärkesimage av modeprodukter är särskilt viktigt för konsumenterna då 

konsumenterna använder varumärkens rika symboliska innebörder för att uppfylla deras 

självbilder. Sirgy (1985) framhäver likaså att varumärkesimage beskrivs som  

personifikation av varumärken som speglar konsumenternas egna självbilder. Vidare 

beskriver Hongwie, Harris, Wang och Heider (2016) att varumärken kan likna en 

självbild. Följaktligen förklarar författarna ifall varumärket i fråga skulle begränsa det 

upplevda värdet för att skapa en mer distinkt bild för konsumenterna, skulle behovet av 

det unika bli större. Varumärken bör därför bygga en identitet för att stärka dess image 

(Hongwie et al. 2016). Hongwie et al. (2016) förklarar att varumärkesimage likaså ska 

innehålla en likhet med konsumenternas självbilder för att fånga konsumenternas 

förtroende samt att varumärken levererar unikt värde. 

 

På senare tid har forskarna Low och Lamb (2000) framfört att emotionella och 

sensoriska associationer likaså är viktiga för att bygga upp positiva varumärkesimage. 

Utvecklingen som skett kring varumärken och marknadsföring har alltså gjort att det 

betonas ännu en dimension, nämligen det Cho, Fiore och Russel (2014) belyser som 

emotionell dimension av varumärkesimage. Hur konsumenten känner och tänker om 
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varumärken är till stor del på grund av varumärkesassociationer (Ismail, 2015). Batra, 

Hauvia och Bagozzi (2012) fann att positiva känslomässiga kopplingar och önskan om 

att använda specifika varumärken starkt är förknippat med känslor av kärlek till 

varumärkena. Vidare påpekar Ismail (2015) att det många gånger handlar om att 

konsumenterna ska bli kära i varumärken. Varumärkesimage definieras som en stark 

tillgivenhet eller djupa emotionella känslor konsumenter har för ett visst märke (Albert, 

Merunka & Valette-Florence, 2008). Här skapar konsumenter många gånger positiva 

utvärderingar av varumärken då konsumenterna kan känna överensstämmelse i 

självbilderna mellan konsumenterna och varumärken (Maxian, Bradley, Wise & 

Toulouse, 2013). En orsak till varför den symboliska och emotionella dimensionen 

uppfattas som viktiga kan enligt Kort, Caulkins, Hartls och Feichtinger (2006) vara att 

klädbranschen enligt författarna kan beskrivas som en bransch där en “iögonfallande 

konsumtion” sker. Vidare förklarar Ismail (2013) att kläder och varumärken i sin tur 

betraktas som icke- verbal form av kommunikation med avseende på människors 

personlighet och självbild.  

 

Kapferer (2012) beskriver varumärken som namn med makt. Författaren menar att 

varumärken har makten att påverka människor då varumärken kan utlösa känslor i 

människornas sinnen. Kapferer (2012) framhäver att varumärken som är okända för 

konsumenter leder till att konsumenterna enbart kan förlita sig på själva namnen av 

varumärkena. Vidare belyser Kapferer (2012) att varumärkens namn inte är den 

viktigaste källan. Keller (1993) beskriver att varumärken måste hitta sätt att skapa 

förbindelser med konsumenterna som leder till lojalitet. Kapferer (2012) beskriver att 

varumärken genom tiden levererar konsekventa budskap och erfarenheter som då 

bygger varumärkesimage. Varumärkesimage sammanfattar innebörden hos själva 

varumärket (Kapferer, 2012). Marguiles (1977) framhåller ett liknande resonemang när 

det talas om varumärkesimage och beskriver att varumärkesimage är konsumenters 

uppfattning av ett företag. Meenaghan (1995) framhäver att i strävan av att hantera 

utvecklingsprocessen för varumärkesimage krävs det att varumärken bygger 

personligheter eller försöker skapa bilder för potentiella konsumenter. 

 

Vidare framhäver Dobni och Zinkhan (1990) olika faktorer som bidrar till utvecklingen 

av varumärkesimage. Författarna belyser att det bland annat inkluderar konsumenternas 

val av marknadsföring eller produktattribut. Däremot beskriver författarna att den 
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största faktorn bland konsumenterna är konsumenternas individuella uppfattningarna av 

varumärken som skapar personliga värderingar. Kort, Caulkins, Hartl och Feichtinger 

(2006) belyser att imagen för varumärken likaså anger i vilken utsträckning 

konsumenterna är villiga att betala för att få just det önskade varumärket. Författarna 

fortsätter att beskriva att vinstmarginaler som framkommer hos varumärkena främst 

beror på varumärkesimage. Av den här anledningen är det viktigt att hantera värdet av 

varumärkesimage försiktigt över tiden (Kort et al. 2006).  

 

2.2.2 Konsumenters attityder till varumärken 

Spears och Singh (2004) samt Mitchel och Olsen (1981) belyser att konsumenters 

attityder och uppfattningar av varumärken grundar sig i konsumenternas egna interna 

utvärderingar av varumärkena. Vidare förklarar författarna att utvärderingarna av 

varumärkena i de flesta fallen är generaliserbara till ett brett utbud av produkter. Det 

Spears och Singh (2004) förklarar hänger samman med det Evans, Jamal och Foxall 

(2008) beskriver som en kognitiv komponent. Evans, Jamal och Foxall (2008) förklarar 

att konsumenters attityder består av tre komponenter där den förstnämnda komponenten 

benämns som kognitiv. Författarna förklarar att kognitiva komponenten består av 

konsumenters uppfattningar och åsikter om exempelvis hur pass tillförlitlig ett 

varumärke är. Vidare förklarar Spears och Singh (2004) att utvärderingarna många 

gånger är outtalad genom övertygelser, känslobeteende och andra komponenter och 

uttryck för attityder. Författarna framhäver att konsumenters attityder mot varumärken 

på flera sätt inkluderar olika element såsom bra eller dåligt, hög kvalitet eller låg 

kvalitet, behagligt eller obehagligt och övergripande attityder till varumärken som 

exempelvis favorit varumärke. Evans, Jamal och Foxall (2008) förklarar slutligen att 

uppfattningarna som konsumenterna har inte behöver vara sanna men ses i flera 

avseenden som viktiga. Författarna förklarar att uppfattningarna speglar hur 

konsumenterna uppfattar varumärken och hur varumärkena är ställda med verkligheten.  

 

Vidare fortsätter Evans, Jamal och Foxall (2008) att förklara nästa komponen som 

författarna kallar för affektiv komponent vilket innefattar konsumenternas känslor för 

varumärken. Författarna förklarar att känslorna som konsumenterna har kan antingen 

vara positiva eller negativa och grundar sig i åsikter som konsumenterna i fråga har. 

Keller (1993) samt Wolny och Mueller (1993) belyser att det för varumärken är ytterst 

viktigt att lyckas skapa förbindelser med konsumenterna och att konsumenterna i sin tur 
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lyckas få känslomässiga bindningar till varumärken inom klädbranschen. Eftersom 

konsumenternas självuppfattning och värden bör vara i linje med klädvarumärkena 

belyser därför Wolny och Mueller (2013) att den känslomässiga bindningen till 

varumärken särskiljer sig en aning med avseende på klädbranschen.  

 

Den tredje och sista komponenten Evans, Jamal och Foxall (2008) beskriver är konativ 

komponent. Vidare förklarar författarna att komponenten innefattar hur konsumenterna 

reagerar till varumärken utifrån vad konsumenterna vet om varumärkena och hur 

konsumenterna känner för varumärkena. Den konativa komponenten handlar därför om 

konsumenternas beteende och benägenhet att reagera till varumärken (Evans, Jamal & 

Foxall, 2008). Spears och Singh (2004) menar att konsumenternas attityder till 

varumärken är relativt varaktiga samt att attityder får igång ett beteende. Vidare 

förklarar författarna att konsumenternas attityder till produkter baseras på 

föreställningar om produkterna där attityder i sin tur leder till specifika beteenden med 

avseende på produkterna. 

 

Liknande synsätt som Evans, Jamal och Foxall (2008) samt Spears och Singh (2004) 

beskriver i ovanstående stycke framhäver likaså Solomon (2009) i sina teorier. Solomon 

(2009) förklarar att kognitiv komponent, affektiv komponent och konativ komponent är 

viktiga men att komponenternas betydelse varierar beroende på konsumenters attityder. 

Vidare förklarar Evans, Jamal och Foxall (2008) att komponenterna för varumärkena 

underlättar varumärkens undersökningar eller liknande kring konsumenternas attityder. 

Författarna framhäver att varumärken gärna vill få uppfattningar om konsumenternas 

attityder till varumärkena och om varumärkenas erbjudanden. Konsumenternas attityder 

fyller många funktioner hos konsumenterna och därför är det viktigt för varumärken att 

förstå konsumenters attityder (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Sammanfattningsvis 

belyser Ström och Vendel (2015) att en stor del av varumärkens marknadsföring 

inriktas på att övertyga potentiella konsumenter. Att övertyga potentiella konsumenter 

menar författarna kan ses som ett försök till attityd- och beteendeförändring.  

 

2.3 Sociala mediers inflytande på konsumenter 

Ström och Vendel (2015) framhäver att den digitaliserade världen utvecklas snabbt. 

Vidare förklarar Yuan, Kim och Kim (2016) att utvecklandet av den digitaliserade 

världen vi idag lever i har medfört att sociala medier har framkommit och blivit ett 
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viktigt verktyg inom marknadsföringen. Yuan, Kim och Kim (2016) poängterar att 

anledningen till varför sociala medier har blivit ett viktigt verktyg inom 

marknadsföringen är för att människor dagligen använder sig av just sociala medier. 

Vidare belyser Grönroos (2015) att människors anknytning till sociala medier bland 

annat sker genom nätverkssidor såsom Facebook, mikrobloggar som Twitter samt 

mötesplatser. Grönroos (2015) förklarar att anknytningen till sociala medier bland annat 

kan ske då människor delar innehåll med varandra genom till exempel bloggar och 

forum. Batra och Keller (2016) stödjer Grönroos (2015) resonemang och framhåller att 

människors anknytning till sociala medier gör det möjligt för konsumenter att bli 

engagerade med varumärken på ett mer djupare plan och på en mer bredare nivå än 

tidigare. Även om sociala medier har förändrat marknadsföringens taktik menar Weber 

(2009) att samma slutliga och primära mål förblir, nämligen att attrahera och behålla 

konsumenter. Däremot framhäver Batra och Keller (2016) att sociala medier inte kan 

vara lika effektivt som den mer traditionella formen av kommunikation i att locka nya 

konsumenter för ett varumärke. 

 

Carlsson (2010) är snabb med att förklara att sociala medier inte bör klassas som teknik, 

utan först och främst som kommunikation, konversation och relationsskapande mellan 

människor. Liknande tankesätt har även Ström och Vendel (2015) men författarna 

tillägger att människor likaså kan kommunicera sociala signaler som identitet, närvaro 

och rykte. Vidare beskriver Ström och Vendel (2015) att kommunikation, konversation 

och relationsskapande i sin tur kan delas in i tre begrepp. Författarna beskriver att det 

förstnämnda begreppet, dela, omfattar i vilken grad människor på sociala medier byter, 

sprider och tar emot information. Grönroos (2015) förklarar att sociala medier innefattar 

alla de nya medier online som låter konsumenter skapa och dela innehåll med andra i 

stor omfattning. Vidare förklarar författaren att innehållet i sociala medier bland annat 

kan bestå av text, stillbilder, rörliga bilder och ljud. Fuchs (2014) förklarar att sociala 

medier med andra ord bidrar med information till människor. Författaren framhäver att 

informationen som genereras på sociala medier dels bidrar till kunskap som formar 

människors tänkande, dels informationsutbyte mellan människor på sociala medier. 

Information som delas förklarar Ström och Vendel (2015) är det som binder samman 

användare på sociala medier. 
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Det andra begreppet som Ström och Vendel (2015) framhäver är konversera som 

omfattar kommunikationen som människor har med varandra på sociala medier. 

Författarna menar att det finns många sociala medier som är utformade för att främja 

konversationer, där konversationerna bygger på olika ämnen. Fuchs (2014) belyser att 

kommunikationen som sker på sociala medier är av potential. Författaren förklarar att 

informationen når ut till en global publik genom att konsumenterna till exempel lägger 

upp videofilmer på YouTube eller att opinionsbildare länkar olika webbsidor i bloggar. 

Vidare poängterar Carlsson (2010) att människor genom sociala medier likaså skapar 

nya möjligheter till att ta del av diverse trender. Det tredje och sista begreppet som 

Ström och Vendel (2015) lyfter fram är relation som omfattar den grad där 

konsumenterna skapar en samhörighet med andra konsumenter. Vidare belyser 

författarna att samhörigheten kan ske genom att exempelvis att konsumenterna delar 

innehåll eller konverserar. 

 

Peters, Chen, Kaplan, Ognibeni och Pauwels (2013) understryker att sociala medier allt 

mer blir närvarande för konsumenterna. Eftersom sociala medier har blivit mer 

närvarande för konsumenterna menar författarna att det bland annat har bidragit med att 

tillgängligheten av varumärken har ökat. Eftersom all sorts information är så pass 

lättillgänglig idag menar Underhill (2010) samt Jones, Temperley och Lima (2009) att 

informationen har demokratiserats. Shirky (2008) förklarar att det är friheten och 

demokratiseringen av information som gör att informationen blir globalt tillgänglig 

samt att människor har rätt att uttrycka sina tankar och åsikter. Vidare poängterar 

författaren att sociala medier bland annat ökar friheten med avseende till att tala på 

nätet, publicera på nätet och att få kontakt med andra. Shirky (2008) hävdar slutligen 

sociala medier dramatiskt har förbättrat människornas förmåga att dela, samarbeta och 

agera tillsammans. Det Shirky (2008) framhäver stöds av både Ström och Vendel 

(2015) som poängterar att konsumenterna på sociala medier och dess plattformar möts 

för bland annat utbyte av erfarenheter och kunskaper. Likaså belyser Fuchs (2014) att 

sociala medier tycks vara ett effektivt sätt att förmedla innehåll till allmänheten samt 

skapa en påverkan på konsumenterna. Grönroos (2015) påpekar slutligen att det inte 

råder en tvekan om att sociala medier har haft en inverkan på människors liv. Batra och 

Keller (2016) framhäver dock att det är viktigt att ha i åtanke att skillnader i 

konsumenternas ålder, kön och geografiska läge också kan påverka hur människor 

använder och ser på sociala medier. 
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2.4 Elektronisk word-of-mouth på sociala medier 

2.4.1 Konsumenters kommunikation om varumärken på sociala medier 

Carlsson (2010) belyser att marknadsförare sedan länge har vetat om begreppet word-

of-mouth. Uzunoglu och Misci Kip (2014) betonar att traditionell word-of-mouth inte är 

den enda faktorn för den personliga interaktionen. Författarna belyser att det idag är 

främst plattformar som sociala medier som utgör interaktionen. I takt med den 

digitaliserade världen och dess utveckling framhåller Uzunoglu och Misci Kip (2014) 

samt Ballantine och Yeung (2015) att kommunikationen på sociala medier har förändrat 

hur konsumenter interagerar med varandra. I takt med sociala mediers framväxt går det 

enligt Fuchs (2014) därmed att utläsa att konsumenterna är mer aktiva på sociala medier 

än med TV och radio. Vidare förklarar författaren att anledningen till varför 

konsumenter föredrar sociala medier beror på att strukturen i sociala medier är mer 

decentraliserad och bygger på en flervägskommunikation. Som ett resultat av det 

nämnda har word-of-mouth fått en helt ny betydelse. Interaktionen mellan konsumenter 

på sociala medier är en så kallad elektronisk word-of-mouth (eWOM) (Cheung & 

Thadani, 2012; Filieri & McLeay, 2014).  

 

Vidare poängterar Erkan och Evans (2016) att sociala medier är en plattform som har 

bringat värdefulla möjligheter för eWOM. Daugherty och Hoffman (2014) framhäver 

att eWOM som tar plats på sociala medier är det starkaste flödet av information. Batra 

och Keller (2016) framhåller att konsumenterna många gånger använder sociala medier 

för att få användbar information, erbjudanden och kampanjer. Författarna påpekar att 

konsumenterna likaså vill ta del av intressanta och underhållande information om 

varumärken. Däremot belyser Geissinger och Laurell (2016) att konsumenter, när det 

kommer till varumärken inom klädbranschen, interagerar i sociala medier på basis av 

sökande, kommunikation och diskussion. Vidare förklarar Batra och Keller (2016) att 

konsumenterna kan påverkas av online-yttrande och rekommendationer från andra 

konsumenter då informella sociala nätverk som uppstår bland konsumenterna 

kompletterar produkten. Solomon (2009) hänvisar att det har skapats en virtuell 

gemenskap för konsumenter där människor delar liknande intressen och har en 

entusiasm till att sprida kunskap om deras konsumtionsaktiviteter. Wolny och Mueller 

(2013) ger exempel på eWOM och sätter det i ett sammanhang såsom en gilla-

markering på Facebook eller att konsumenterna ser vad andra har gillat, liksom det mer 

vanliga studerande omdömen och kommentarer på sociala nätverk. Författarna menar 
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att innehållet kan vara beroende av faktorer såsom individuella intressen, graden av 

engagemang, personlighet och motivation. Vidare belyser Erkan och Evans (2016) att 

konsumenternas information om varumärken sprids snabbt. Daugherty och Hoffman 

(2014) menar att flödet som snabbt sprids är betydelsefullt för både konsumenter och 

varumärken i marknadsföringssyfte. 

 

Grönroos (2015) framhäver att konsumenter ofta skapar innehåll som på ett eller annat 

vis har med varumärken att göra. Geissinger och Laurell (2015) förklarar att många 

användare utnyttjar olika former av sociala medier där varumärken blir inbäddade i 

konversationer som fyller dessa plattformar. Brodie, Ilic, Juric och Hollebeek (2013) 

belyser att engagemangen som sker kring varumärken har sin utgångspunkt i att 

konsumenterna har ett behov av information om ett specifikt objekt, såsom ett 

varumärke. Vidare poängterar författarna att processen även omfattar delprocesser 

såsom delning, lärande samt att konsumenterna likaså förespråkar och umgås. Van 

Doorn et al. (2010) framhäver dock att användare som interagerar om olika varumärken 

gör det på grund av personliga intressen men också som en följd av personernas mål 

med engagemanget samt de självuppfattningar personerna har. Fuchs (2014) framhäver 

att kommunikation som sker upprepade gånger kan resultera och involvera känslor av 

tillhörighet eller vänskap. Författaren ger ett exempel om Facebook där det finns 

grupper beståendes av personliga vänner, hobby eller “fan”-grupper. Slutligen 

understryker Hollebeek (2011) att människor idag anses vara socialt engagerade när de 

deltar i sociala medier. 

 

Vidare påpekar Wolny och Mueller (2013) att eWOM står för både positiva och 

negativa uttalanden av potentiella eller tidigare konsumenter som görs tillgängligt för en 

mängd människor. Grönroos (2015) förklarar att innehållet kan vara positivt då ett 

varumärke hyllas eller negativt då konsumenterna delar med sig av dåliga erfarenheter. 

Likaså kan innehållet som skapas och delas av människor på sociala medier enligt 

Grönroos (2015) samt Uzunoglu och Misci Kip (2014) variera från enkla omdömen om 

varumärken till komplex information. Lawrence, Fournier och Brunel (2013) belyser att 

konsumenterna betraktar innehåll och information som genereras av andra konsumenter, 

oavsett positiva eller negativa omdömen, som pålitliga och mer intressanta än det 

varumärken själva lägger ut. Carlsson (2010) framhäver att marknadsförare likaså i alla 

tider har dragit nytta av det faktum att människor har förtroende till vänner och bekanta. 
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Vidare påpekar Carlsson (2010) att yttranden från människor som finns utanför 

konsumenternas nätverk också har en påverkan till ett förtroende. Sammantaget belyser 

Ballantine och Yeung (2015) att Internet har gett konsumenterna möjlighet att få 

tillgång till yttranden från andra som befinner sig utanför sina egna umgängeskretsar. På 

grund av att människor har förtroende för bekanta samt för människor som finns utanför 

deras bekantskapskrets menar Pitta och Fowler (2005) att konsumenter gärna söker 

information av tidigare konsumenter.  

 

Wolny och Mueller (2013) påpekar att att den främsta drivkraften till att konsumenterna 

väljer att dela information som är relaterad till varumärken är kundnöjdhet. Carlsson 

(2010) fortsätter i liknande spår och tydliggör att det inte är en nyhet att en nöjd kund är 

den bästa tänkbara säljaren. Därför förklarar författaren att en missnöjd konsument bör 

respekteras. Nu kanske inte det bara är grannen som hör missnöjet, utan det kan idag 

vara tusentals läsare på bloggar och andra medier som tar del av missnöjet (Carlsson, 

2010). Det är den sämsta tänkbara marknadsföringen menar Carlsson (2010). Vidare 

påpekar Geissinger och Laurell (2016) att varumärken inom klädbranschen uppvisar 

relativt höga nivåer av engagemang bland konsumenterna dock kännetecknas det av 

relativt korta tidsperioder. Hollebeek (2011) påpekar att konsumenterna som interagerar 

på sociala medier om varumärken inom klädbranschen tenderar att byta varumärken 

ganska ofta. Däremot framhäver Wolny och Mueller (2013) att konsumenter som har 

högt intresse i mode är också de konsumenter som som är mest involverade. 

 

Ballantine och Yeung (2015) framhäver att varumärken och marknadsförare har insett 

vilket behov det har blivit kring eWOM. Författarna belyser att eWOM har blivit en del 

av vardagen. Fusch (2014) betonar att det inte råder en tvekan om att människor 

använder sociala medier med avseende till sina sociala och kommunikativa behov. 

Närvaron på sociala medier påverkar konsumenternas varumärkestrovärdighet då det 

kan bidra till förbättrat utbyte av kunskap och inlärning mellan konsumenter (Ström och 

Vendel, 2015). Vidare framhäver Ström och Vendel (2015) att kommunikationen 

mellan konsumenterna skapar innehåll och mening till varumärken. Ballantine och 

Yeung (2015) framhäver att konsumenternas förmåga att skriva öppet på nätet och 

sociala medier om deras uppfattningar av olika varumärken har utvecklats och blivit 

större. Idag är eWOM i stort sett nödvändigt både för varumärken och konsumenter för 

att uppnå diverse behov (Ballantine och Yeung, 2015). 
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2.4.2 Elektronisk word-of-mouths inflytande på konsumenters attityder 

Erkan och Evans (2016) framhäver att konsumenters attityder i förhållande till eWOM i 

flera studier har undersökts. Shih, Lai och Cheng (2013) framhäver att 

kommunikationen som sker genom eWOM allt mer blir viktigare för att forma 

konsumenternas attityder. Genom sociala mediers framväxt belyser Akar och Topcu 

(2011) att konsumenterna idag har fått en ny roll. Författarna menar att konsumenter 

inte endast konsumerar produkter och varumärken, konsumenterna räknas likaså som 

marknadsförare. Det Akar och Topcu (2011) framhäver, förklarar Shih, Lai och Cheng 

(2013) med att spridningen mellan konsumenterna av till exempel online recensioner, 

argument och rekommendationer om personliga erfarenheter om varumärken många 

gånger är till för att skapa övertygande effekter på andra konsumenter. Erkan och Evans 

(2016) konstaterar att interaktioner som sker mellan konsumenter på sociala medier har 

inflytande samt att det kan bidra till positiva effekter på konsumenternas attityder.  

 

Däremot framhäver Lee, Rodgers och Milkyoung (2009) att negativ information som 

träder fram kan vara mer övertygande för konsumenterna än positiv information. 

Författarna påpekar att negativ information som sker genom eWOM därför kommer ha 

en större inverkan på konsumenters attityder till varumärken. Däremot framhäver Ström 

och Vendel (2015) att konsumenternas aktiviteter på sociala medier många gånger 

likaså hjälper till att bearbeta budskapen som varumärkena vill framhäva. Eftersom 

sociala medier bidrar med att budskapen enklare bearbetas påverkas konsumenters 

attityder samt deras uppfattning om varumärken positivt på grund av att bearbetningen 

sker mer effektivt (Ström och Vendel, 2015). 

 

Blackshaw och Nazzaro (2006) belyser att konsumenternas kommunikation som sker 

genom eWOM ägs och kontrolleras av konsumenterna själva. För att konsumenterna 

ska finna en trovärdighet i interaktionerna som sker på sociala medier belyser Lis 

(2013) att kompetens och pålitlighet är två viktiga aspekter. Likaså belyser Erkan och 

Evans (2016) att attityder gentemot den information som konsumenterna tar del av är en 

avgörande faktor för eWOM i sociala medier. Enligt författarna är det en avgörande 

faktor eftersom informationen som konsumenterna tar del av har inflytande på 

konsumenterna. Solomon (2009) påpekar slutligen att det Erkan och Evans (2016) 

framhäver är som något konsumenter inte gillar att erkänna, nämligen att konsumenter 
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blir påverkade när andras reaktioner och erfarenheter tas till hänsyn när konsumenterna 

utvärderar varumärken. 

 

2.5 Opinionsbildare på sociala medier 

2.5.1 Opinionsbildarnas kommunikation om varumärken på sociala medier 

Wolny och Mueller (2013) framhäver att mode och trender inom klädbranschen allt 

mindre visas med hjälp av modetidningar och designers. Författarna belyser istället att 

mode alltmer präglas av opinionsbildare som har makt till att påverka hur varumärken 

inom klädbranschen uppfattas på marknaden. Vidare poängterar Batra och Keller (2016) 

att konstruktionen av opinionsbildare inte är ett nytt fenomen. Till skillnad från 

traditionella opinionsbildare, har opinionsbildare på sociala medier enligt Uzunoglu och 

Misci Kip (2014) en större räckvidd via Facebook, Twitter och bloggar bland deras 

online kontakter och läsare. Dagens opinionsbildare på sociala medier kan enligt Fuchs 

(2014) vara exempel på bloggare som möjliggör sociala nätverk och kommunikation 

samt inlägg av videoklipp på YouTube. 

 

Vidare påpekar Uzunoglu och Misci Kip (2014) att opinionsbildare som påverkare kan 

förmedla budskap och påverka omgivningen i den digitala miljön där meddelanden 

sprids snabbt och enkelt med potentiell effekt. Både Erkan och Evans (2016) samt 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) hävdar att opinionsbildare på sociala medier har en 

nyckelroll i att promota och bidra med möjligheter som är relaterade till varumärken. 

Vidare menar Ström och Vendel (2015) att opinionsbildare på sociala medier själva är 

konsumenter som exempelvis är nöjda och lojala till vissa specifika varumärken och har 

därmed en större tendens att rekommendera varumärken till andra. Sammantaget 

poängterar därmed Uzunoglu och Misci Kip (2014) att opinionsbildare på sociala 

medier är viktiga källor av publicitet för varumärken i sociala medier.  

 

Vidare förklarar Batra och Keller (2016) att kreativa strategier såsom kändisar är sådant 

som skapar uppmärksamhet, ökar konsumenternas motivationer och skapar 

medvetenhet kring varumärken. Tidigare studier av McCracken (1989) visar att det i 

marknadsföringen är en bra idé att använda sig av kända personer eftersom kända 

personer känns igen av allmänheten samt att det skapas en kvalitet. Kändisar har enligt 

McCracken (1989) en rad kulturella betydelser till varumärken. Härmed sagt menar 

Pradhan, Duraipandian och Sethi (2016) att opinionsbildare på sociala medier många 
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gånger kan vara kända personer. Fuchs (2014) hävdar att personer som är kända, 

berömda eller har någon slags makt tenderar att ha många fler följare än vad vanliga 

människor har. Vidare belyser författaren att kända personer drar till sig uppmärksamhet 

och ses därför som en fördel eftersom kända personer har möjligheter till att samla flera 

personer på en plats. Sammantaget poängterar Fuchs (2014) att den höga synligheten 

och uppmärksamheten som skapas kring kändisar är av betydande faktor. Vidare 

förklarar Pradhan, Duraipandian och Sethi (2016) att personligheterna av varumärken är 

det som överförs till konsumenterna när konsumenterna använder varumärken. 

Författarna förklarar att konsumenterna försöker uppnå ideala och inspirerade 

självbilder som överensstämmer med de kända personerna.  

 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) belyser att opinionsbildare på sociala medier har en 

effekt på medlemmar som delar liknande intressen. Forskning har likaså visat att 

konsumenter föredrar eller ofta tenderar att köpa och använda sig av varumärken som 

matchar konsumenternas självbilder (Ericksen & Sirgy, 1989; Lee, 2009; Wu, Tsai & 

Lo, 2011). Vidare förklarar Uzunoglu och Misci Kip (2014) att konsumenter som följer 

opinionsbildare på sociala medier kan dela opinionsbildares skrivna kommentarer, 

bilder, videos eller till och med applikationer. Sammantaget påpekar Wolny och 

Mueller (2013) samt Uzunoglu och Misci Kip (2014) att opinionsbildare på sociala 

medier är ett kraftfullt sätt för varumärken att använda sig av och därmed sprida den 

önskade bilden varumärket vill ha. Däremot framhäver Uzunoglu och Misci Kip (2014) 

att den lätta hanteringen av att skapa, publicera och dela innehåll har haft en tydlig 

effekt på vilken typ av spridning meddelanden har.  

 

Uzunoglu och Misci Kip (2014) framhäver att den stigande trenden av digital 

integrering bland opinionsbildare på sociala medier likaså medför nackdelar för 

varumärken. Enligt författarna ligger problematiken i att varumärkens 

kommunikationsprocess som sker genom opinionsbildare på sociala medier kan 

omvandlas till en negativ mening. Därmed menar författarna att finns det en risk för att 

budskapen och meddelanden som framhävs förändras. Fuchs (2014) tydliggör att 

sociala medier vissa gånger fungerar som förmedlare av information som ibland kan ge 

missvisande bilder av verkligheten. Eftersom opinionsbildare på sociala medier är så 

pass synliga när de kommunicerar missvisande information är det enligt Fuchs (2014) 

troligt att det kommer ha en viss effekt på konsumenterna. Vidare menar Uzunoglu och 
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Misci Kip (2014) att vare sig det handlar om positiva eller negativa tankar påverkar 

opinionsbildare på sociala medier resterande användare eftersom opinionsbildare är så 

pass inflytelserika. Sammanfattningsvis påpekar Carlson (2010) att om företag med sina 

varumärken lyckas få opinionsbildare att sprida goda omdömen om sina varumärken 

kommer varumärkena att nå långt. 

 

Slutligen belyser Fuchs (2014) att vem som helst kan ladda upp en video, skriva  inlägg 

på bloggar eller starta chattforum. Vidare hävdar författaren att även om alla kan 

producera och sprida information enkelt med hjälp av sociala medier syns inte all 

information i samma grad och informationen får inte samma uppmärksamhet. 

Följaktligen beskriver Corcoran (2010) att kommersiell sponsring, som till exempel 

opinionsbildare på sociala medier, har fått stor uppmärksamhet. Ballantine och Yeung 

(2015) förklarar att sponsringen av opinionsbildaren i fråga innefattar betalning i utbyte 

mot publicitet. Wolny och Mueller (2013) framhäver att opinionsbildare bland annat 

kan bidra med sponsrade inlägg om varumärken med hopp om att fånga uppmärksamhet 

hos följarna. Däremot poängterar Yeshin (2000) att konsumenter tenderar att bortse från 

information som kommer från kommersiella källor. Anledningen till varför 

konsumenter bortser från informationen menar författaren beror på att moderna 

medierna har tillfört allt för mycket information. Yeshin (2000) belyser att 

konsumenterna tillslut väljer att bland annat utgå från egna personliga erfarenheter.  

 

2.5.2 Opinionsbildarnas inflytande på konsumenters attityder 

Ström och Vendel (2015) framhäver att konsumenters attityder och känslor för 

varumärken grundar sig i budskapen och värderingarna som olika varumärken står för. 

Bortsett från budskap och värderingar förklarar Freberg, Graham, McGaughey och 

Freberg (2011)  att opinionsbildare på sociala medier representerar en ny typ av 

påverkare som formar människors attityder genom bloggar, tweets och användning av 

andra sociala medier. Vidare förklarar Ström och Vendel (2015) att opinionsbildare 

använder sociala medier för att uttrycka sina åsikter och många gånger har 

opinionsbildare i syfte att påverka konsumenter till användning av varumärkens 

produkter. För att varumärken ska kunna få inflytande på konsumenters attityder krävs 

det först och främst att varumärkena fångar konsumenternas uppmärksamhet (Evans, 

Jamal & Foxall, 2008). Vidare visar Ballantine och Yeungs (2015) studie att attityder 

till varumärken kan påverkas negativt av exempelvis negativa blogg recensioner och 
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likaså positivt av positiva recensioner. Solomon (2009) framför ett liknande resonemang 

som Ballantine och Yeung (2015) men betonar att den viktigaste aspekten att ha i 

åtanke är den makt och inflytande opinionsbildare på sociala medier har på 

konsumenter. 

 

Vidare beskriver Evans, Jamal och Foxall (2008) att reklam som exempelvis innehåller 

opinionsbildare som populära skådespelare eller artister kan med stor sannolikhet 

påverkar konsumenterna. Vidare förklarar författarna att varumärken som använder 

kända personer i sin marknadsföring försöker övertyga konsumenterna då kända 

personer hänför budskapen som varumärken vill framhäva till konsumenterna. 

Sammantaget belyser Agrawal och Kamakura (1995) att kända personer har visat 

framgång i att uppnå stora kommunikationseffekter som varumärkeskännedom och 

attityder gentemot varumärken. Vidare visar Colliander och Dahléns (2011) studie att så 

länge bloggare, som är ett exempel på en opinionsbildare, följer varumärken kommer 

konsumenterna som läser bloggar att bilda en typ av vänskapsband med olika 

varumärken. Det här menar författarna genererar högre uppmärksamhet samt en 

förändring av konsumenters attityder till varumärken. Vidare belyser Ström och Vendel 

(2015) att konsumenters attityder likaså grundar sig i konsumenternas beundran för 

opinionsbildare på sociala medier. Evans, Jamal och Foxall (2008) stödjer Ström och 

Vendels (2015) resonemang och påpekar därför att inflytelserika personer som 

opinionsbildare i varumärkens marknadsföring kan för konsumenterna ses som 

trovärdiga källor. Evans, Jamal och Foxall (2008) förklarar slutligen att det är av 

avgörande roll om konsumenterna uppfattar användningen av en källa som trovärdig. 

 

2.6 Hypoteser 

Hung (2008) belyser att varumärkesimage har tilldelats varierande betydelser av olika 

författare och i olika sammanhang. En av de senaste definitionerna som bland annat 

Albert, Merunka och Valette-Florence (2008) samt Cho, Fiore och Russel (2014) har 

belyst är att varumärkesimage består av en emotionell dimension, det vill säga djupa 

emotionella känslor som konsumenterna har för varumärken. Vidare påpekar Ismail 

(2015) att konsumenter inte köper varumärken inom klädbranschen på grund av logiska 

skäl utan varumärkena köps på grund av känslomässiga skäl. Däremot belyser Erdem, 

Keller, Kuksov och Dmitri (2016) att konsumenterna med sina nya och olika förmågor 

gör marknadsförare osäkra på hur värdefulla varumärken egentligen är i dagens digitala 
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samhälle. Eftersom flera författare, bland annat Hung (2008) samt Park, Jaworski och 

MacInnis (1986), beskriver varumärkesimage som en stark faktor bland konsumenterna 

går det ur ett logiskt resonemang hävda att varumärkesimage har ett positivt inflytande 

på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. Resonemanget leder oss 

till hypotes ett: 

 

H1: Varumärkesimage har ett positivt inflytande på konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen 

 

Erkan och Evans (2016) belyser att kommunikationen som sker genom elektronisk 

word-of-mouth (eWOM) har en effekt på konsumenternas attityder till varumärken. 

Vidare framhäver Lawrence, Fournier och Brunel (2013) att konsumenterna betraktar 

information som genereras av andra konsumenter som mer pålitliga och mer intressanta 

än det varumärken själva lägger ut. Trots att Evans och Erkan (2016) belyser att eWOM 

har en effekt på konsumenternas attityd till varumärken menar författarna likaså att det 

emellertid är svårt att förutse att all information som sker genom eWOM är inflytelserik 

på konsumenterna. Yeshin (2000) poängterar att konsumenter istället förlitar sig på 

egna personliga erfarenheter och även erfarenheter av andra genom traditionell word-of-

mouth eftersom det idag finns allt för mycket information tack vare nya moderna 

medier. Trots Evans och Erkans (2016) samt Yeshins (2000) resonemang går det ur ett 

logiskt resonemang, vare sig det handlar om negativ eller positiv information som 

genereras genom eWOM, att hävda att eWOM har positivt inflytande på konsumenters 

attityder till varumärken. Resonemanget leder oss till hypotes två: 

 

H2: eWOM har ett positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom 

klädbranschen 

 

Haloversen, Hoffman och Ciste-Maniere (2013) framhäver att den dramatiska ökningen 

av sociala medier har medfört att användningen av kändisar som påverkare inte längre 

är ledande när det kommer till varumärken inom klädbranschen. Däremot belyser 

Pradhan, Duraipandian och Sethi (2016) samt Fuchs (2014) att opinionsbildare på 

sociala medier många gånger tenderar att vara kända personer som tycks ha fler följare 

och makt än vad vanliga människor har. Likaså menar författarna att opinionsbildare på 

sociala medier besitter möjligheten till att påverka konsumenterna i större utsträckning. 
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Vidare belyser Corcoran (2010) att en sådan kommersiell sponsring har fått en stor 

uppmärksamhet. Här går Yeshin (2000) emot och framhäver att konsumenter många 

gånger tenderar att bortse från information som kommer från kommersiella källor, 

inklusive information på moderna medier. Trots skildringar i teorier går der ur ett 

logiskt resonemang hävda att opinionsbildare på sociala medier har ett positivt 

inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen och är därför 

av en stor betydenhet. Resonemanget leder oss till hypotes tre: 

 

H3: Opinionsbildare har ett positivt inflytande på konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen 

 

2.7 Undersökningsmodell 

Feldman (2004) belyser att det både för läsarna och författarna är till stöd om studiens 

teoretiska referensram innefattar en modell. Feldman (2004) förklarar att modeller för 

läsarna underlättar att följa teoretiska argument mer noggrant medans det för författarna 

bidrar som stöd för att säkerställa att alla grunder är med. Slutligen påpekar Feldman 

(2004) att det likaså underlättar om figurer innehar pilar med aktuella hypotesnummer. 

Med stöd av Feldmans (2004) argument har vi därför skapat en egen 

undersökningsmodell som ska vara till hjälp för läsarna men likaså för oss författare. 

 

Undersökningsmodellen (Modell 1) grundar sig i att få en förståelse kring våra uppsatta 

hypoteser och hur hypoteserna håller samman. Vi har valt varumärkesimage, elektronisk 

word-of-mouth (eWOM) samt opinionsbildare på sociala medier som de faktorer som 

kan ha inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. Enligt 

Stern, Zinkhan och Jaju (2001) har varumärkesimage sedan en lång tid tillbaka 

diskuterats som ett viktigt begrepp då varumärkesimage har ett stort inflytande på 

konsumenter. Vidare belyser Daugherty och Hoffman (2014) att eWOM på sociala 

medier har blivit det starkaste flödet av information. Slutligen framhåller Stern, Zinkhan 

och Jaju (2001) att mode alltmer präglas av opinionsbildare som har makt till att 

påverka hur ett varumärke inom klädbranschen uppfattas av konsumenter.  

 

De tre faktorerna har lika stor betydelse och är uppsatta utan inbördes ordning. 

Modellens illustrerade pilar har även lika stor betydelse för vår studie eftersom vi vill 

undersöka varje hypotes för sig. Därefter vill vi utforma en rankningstabell som visar 
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vilken faktor som har störst inflytande på konsumenters attityder till varumärken 

respektive minst inflytande. Den första hypotesen definieras genom varumärkesimage, 

den andra hypotesen grundar sig till eWOM och den tredje hypotesen handlar om 

opinionsbildare på sociala medier. För studiens tre uppsatta hypoteserna har vi studerat 

och funnit en relevant teoretisk referensram som fångar en analys kring konsumenters 

attityder till varumärken. Syftet med studien är att göra en analys som grundar sig i de 

tre nämnda faktorerna för att jämföra dem. Vi vill ta reda på vilken faktor som har störst 

inflytande. Det vill säga att klargöra om det är varumärkesimage, eWOM eller 

opinionsbildare som har det största inflytandet på konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen. Vår undersökningsmodell är en överskådlig 

beskrivning av studiens teoretiska referensram och kommer utgöra grunden i uppsatsen. 

 

 

Modell 1. Undersökningsmodell (Källa: egen) 

 

2.8 Teorins roll och betydelse 

Friedman (2003) belyser att teori är en modell samt en illustration som beskriver hur 

något fungerar genom att visa dess delar i förhållande till varandra. Vidare förklarar 

Friedman (2003) att teori tillåter författare att rama in och organisera observationer. 

Studiens teoretiska referensram försöker jämföra och kontrastera olika teoretiska 

resonemang med avseende till studiens beskrivande problematik. Vår teoretiska 

referensram grundar sig i att identifiera, formulera och utmana olika typer av 

antaganden från diverse författare som i sin tur förhoppningsvis kan underlätta 

utvecklingen av mer inflytelserika teorier kring studiens väsentliga faktorer. Genom vår 

teoretiska referensram får vi en förståelse kring kommunikationen som sker via sociala 

medier, sociala mediers framväxt samt varumärkesimage inflytande på konsumenter. En 

inramning sker för de olika delarna så att läsaren för en övergripande bild över studiens 
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analys. Alla kapitel bidrar med relevanta funktioner som vi tar del av till vår analys och 

ger oss författare en stödjande roll.  

 

Då vi skriver en kvantitativ uppsats är det extra viktigt för oss att tänka på 

operationaliseringen. Det vill säga att det finns en röd tråd genom studiens syfte, 

forskningsfråga och hypoteser. Vi har likaså valt att presentera den teoretiska 

referensram som vi anser speglar vårt syfte och vald forskningsfråga. Vi har valt ut 

väsentliga nyckelord som är relevanta för vår uppsats som därefter har format teorin. 

Huvudområdena vi fokuserar på är konsumenters attityder till varumärken, 

varumärkesimage, sociala medier, elektronisk word-of-mouth (eWOM), opinionsbildare 

på sociala medier samt klädbranschen. De teoretiska delar som har haft störst inflytande 

för vår studie är de tre faktorerna varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på 

sociala medier. Vidare har den teoretiska referensramen haft en fortsatt genomgående 

betydelse i vår uppsats då den ligger till grund för vår datainsamling. Teorins betydelse 

handlar framförallt om att den har byggt upp argumentationer kring våra uppsatta 

hypoteser. Med den teoretiska referensramens struktur anser vi att det förekommer ett 

tydligt upplägg som framhäver vårt valda ämne på ett väsentligt vis. 

 

Vi upplevde att det fanns mycket forskning och studier kring sociala mediers framväxt 

samt teorier om det generella konsumentbeteendet. Däremot anser vi att det inte fanns 

studier kring hur konsumenters attityder till varumärken påverkas. Därför kommer vår 

studie ha en bidragande roll kring hur konsumenters attityder till varumärken påverkas. 

Det var likaså svårt att hitta relevant teoretisk vetenskap kring klädbranschen som skulle 

kunna stödja den teoretiska referensramen. Då det var svårare att hitta studier på vår 

inriktning av klädbranschen kan det här ha ett inflytande på att hålla en stark 

argumentation till våra uppsatta hypoteser. Vissa argument bakom hypoteserna kan 

därför baseras på logiska resonemang. Samtidigt har vi hittat källor som är relativt nya 

och därmed är aktuella, men för att nämna att den tidigare forskning som gjorts även 

den är väsentlig. Att ha både tidigare forskning med äldre källor samtidigt som vi har 

nyare och aktuella källor bringar trovärdighet till vår studie. 
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3 Metod 

I följande kapitel redogörs vårt tillvägagångssätt som legat till grund för studien. 

Forskningsmetod, ansats, population och urval, insamlad data samt bearbetning av 

data kommer att presenteras. Vidare argumenteras studiens tillförlitlighet samt 

metodkritik. 

 

3.1 Undersökningssyfte 

Ett metodkapitel bör enligt Alvesson och Sandberd (2011) börja med en beskrivning av 

undersökningens syfte. Vidare förklarar Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund 

(2014) att undersökningssyftet ska ligga till grund och formuleras efter 

undersökningsproblemet. Författarna belyser att syftet beskriver undersökningens 

inriktning och målsättning och agerar således som undersökningens färdriktning. Därför 

belyser Christensen et al. (2014) att det är viktigt med ett klart och tydligt syfte. 

Slutligen poängterar författarna att undersökningssyftet kan delas in i tre övergripande 

grupper där förklarande syfte ingår. Författaren tydliggör att de flesta förklarande 

undersökningar söker kausala orsakssamband mellan olika variabler som innefattar 

oberoende variabler och beroende variabel. Vad för typ av syfte en studie har beror 

enligt Christensen et al. (2014) på vilken inriktning studien har. 

 

Vi har med hjälp av studiens problemdiskussion formulerat studiens syfte. Studiens 

uppsats har det Christensen et al. (2014) benämner som ett förklarande syfte. Eftersom 

vi i vår studie vill förklara om varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth samt 

opinionsbildare på sociala medier har ett positivt inflytande på konsumenters attityder 

till varumärken passar ett förklarande syfte in bäst. Vi vill likaså undersöka vilka av de 

nämnda faktorerna som har störst inflytande på konsumenters attityder till varumärken 

inom klädbranschen. 

 

3.2 Forskningsmetod 

3.2.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Eliasson (2013) belyser att den kvantitativa forskningsmetoden omfattar en mängd 

matematiska tillvägagångssätt. Vidare förklarar Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2014) att den kvantitativa forskningsmetoden karaktäriseras av att metoden 

framförallt registrerar siffror och fokuserar på mängd, antal och frekvens av 
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kvantifierbara variabler. Med andra ord menar författarna att det handlar om variabler 

som kan analyseras instrumentellt och som kan bearbetas statistiskt. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att den teoretiska ståndpunkten i kvantitativ forskningsmetod utgör 

grunden för insamling av data i syfte att pröva den teoretiska ståndpunkten. Därför 

betonar både Bryman och Bell (2013) samt Christensen et al. (2014) att den kvantitativa 

forskningsmetoden har sin tyngd i teoriprövning. Christensen et al. (2014) samt Grønmo 

(2006) förklarar att den kvantitativa undersökningen likaså är strukturerad till sin form 

och att hypoteser är förutbestämda.  

 

Slutligen framhäver Bryman och Bell (2013) att den kvantitativa forskningsmetoden 

rymmer en uppfattning om den sociala verkligheten och utgör därför en yttre och 

objektiv verklighet. Eliasson (2013) betonar att den kvantitativa forskningsmetoden 

består av en rad fördelar. Den första fördelen författaren nämner är att metoden lämpar 

sig bra för att kunna säga något om stora grupper. Vidare förklarar Eliasson (2013) att 

metoden likaså lämpar sig bäst för att uppskatta hur utbredda olika beskrivna 

förhållanden och attityder är inom den undersökta gruppen. Grønmo (2006) nämner 

även att en fördel med den kvantitativa forskningsmetoden är att människor får en 

generell överblick över olika samhällsförhållanden för att sedan få respondenter att 

bidra till undersökningen. 

 

Genom att undersöka om det föreligger samband eller skillnader mellan 

varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth (eWOM) samt opinionsbildare på sociala 

medier inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen krävs 

förutom insamling av data även teori. Eftersom vi vill testa flera teorier, har en hel del 

kunskap inom området samt att vi vill se vad för samband alternativt skillnader det finns 

i inflytande mellan varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på sociala medier, 

lämpar sig den kvantitativa forskningsmetoden bäst för studien. När vi belyser det 

underliggande sambandet samt påvisar skillnader mellan våra variabler, som vi har fått 

fram genom vårt resultat bestående av siffror, har vi haft en vilja till att göra det 

kvantitativa kvalitativt. Anledningen är för att vi med ord vill förklara resultatet vi har 

fått fram. Trots det nämnda i föregående mening ligger fokuset på kvantitativ 

forskningsmetod eftersom det bland annat är studiens syfte och insamlingsteknik av 

data som lämpar sig bäst efter sådan metod. 
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3.2.2 Deduktiv ansats 

Bonoma (1985) belyser att forskningen inom marknadsföringen har betonat deduktiv 

ansats. Bryman och Bell (2013) förklarar att den kvantitativa forskningsmetoden 

innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktisk forskning. 

Vidare förklarar Bryman och Bell (2013) att teorin deduceras från teorin och sedan 

prövas. Jacobsen (2002) stödjer det Bryman och Bell (2013) framhäver, nämligen att 

deduktiv ansats appliceras från teori till empiri. Sammantaget menar Bryman och Bell 

(2013) att det med utgångspunkt i teorin samlas empiriskt material och därefter dras 

slutsatser. Det statistiska materialet kan slutligen antingen försvaga eller stärka tilltron 

till valda teorier (Holme & Solvang, 1997). Holme och Solvang (1997) belyser att den 

teoretiska referensramen fungerar som styrande genomgående i uppsatsen. Slutligen 

framhäver Jacobsen (2002) att det bästa sättet med utförandet av en deduktiv strategi är 

att först skaffa sig förväntningar om hur marknaderna ser ut och därefter samla in den 

empiri som behövs - stämmer förväntningarna överens med verkligheten?  

 

Jacobsen (2002) påtalar att det finns en risk med kvantitativa forskningsmetoder. Då 

kvantitativa forskningsmetoder i stor utsträckning måste vara deduktiva kan det lägga 

begränsningar på vilken information som samlas in. Därför kan en deduktiv strategi ses 

som en sluten ansats (Jacobsen, 2002). Bryman och Bell (2013) samt Jacobsen (2002) 

tydliggör att den deduktiva ansatsen likaså har fördelaktiga attribut då förutsättningarna 

i fråga blir tydligt utformade om vilken information som är relevant. Relevansen 

understryker Jacobsen (2002) är viktig. 

 

Sammanfattningsvis har vi startat med en utvecklad teoretisk referensram. Utifrån 

studiens utvecklade teoretiska referensram har vi kunnat utveckla hypoteser som sedan 

har prövats på studiens statistiska undersökning. Den här strukturen framhäver likaså 

Holme och Solvang (1997). Vi anser att ämnet, konsumenters attityder till varumärken, 

som har undersökts har uppfattats som relevant för respondenterna som har svarat på 

enkäten.  

 

3.2.3 Operationalisering 

Bryman och Bell (2013) förklarar att begreppet operationalisering innefattar utformning 

av begrepp som forskare är intresserade av. Vidare menar författarna att 

operationalisering är en process och används för att beskriva operationer eller 
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tillvägagångssätt som kommer till användning. Holme och Solvang (1997) belyser att 

operationaliseringen har sin utgångspunkt i teorin, det vill säga den mer eller mindre 

komplexa bild av olika samband som har ställts upp och som ska undersökas. Vidare 

förklarar Holme och Solvang (1997) samt Eliasson (2013) att operationaliseringen är 

avgörande för undersökningar eftersom innehållet i uppsatser kommer att uppfattas som 

givande och täckande. Slutligen poängterar Jacobsen (2002) att kvantitativa metoder 

särskilt betonar operationalisering samt standardisering av information i sifferform. 

 

Eliasson (2013) belyser att operationalisera teorin i förhållande till 

problemformuleringen handlar om att tänka ut vilka begrepp i teorin som är relevanta i 

sammanhanget. Vidare påpekar författaren att begreppen som väljs ut ska vara så klara 

och tydliga som möjligt. Operationaliseringen handlar likaså om att göra begreppen 

mätbara, det vill säga att begreppen är möjliga att undersöka (Eliasson, 2013). Körner 

och Wahlgren (2012) påpekar att abstrakta och egentligen omöjliga begrepp att mäta 

görs till något konkret och mätbart. Eliasson (2013) framhäver att begreppen ska kunna 

sättas i fokus i undersökningen, oavsett vilken strategi som används. Sammantaget 

framhäver Jacobson (2002) att huvudpoängen med kvantitativa forskningsmetoder 

bygger på precisering av väsentliga begrepp som måste göras innan statistiska 

undersökningar.  

 

Därmed kan vi göra en effektiv statistisk analys som Jacobsen (2002) menar omfattar 

relevanta enheter.  Då vi skriver en kvantitativ metod är det särskilt viktigt för oss 

författare att tänka på operationaliseringen.  För att begreppen ska vara mätbara måste vi 

göra klart för oss hur vi ska mäta begreppen. I vårt fall är det ett frågeformulär i form av 

en webbenkät. Då vi definierat de begrepp vi använt oss utav har vi därefter likaså 

kunnat definiera variabler som är relevanta för undersökningen. Sammanfattningsvis har 

vi fokuserat på att hålla en röd tråd mellan syfte, forskningsfråga och hypoteser. 

 

I operationaliseringsmodellen (Modell 2) visas sammanhanget mellan studiens syfte, 

forskningsfråga och hypoteser. Vi har tagit fram nyckelord vi vill att vår studie ska vara 

fokuserad på, därefter har vi formulerat vårt syfte samt forskningsfråga. Våra hypoteser 

är uppställda genom att vi vill ta reda på om det är varumärkesimage, eWOM eller 

opinionsbildare på sociala medier som har störst inflytande på konsumenters attityder 

till varumärken. Genom att besvara studiens syfte har vi med hjälp av Yoo och Dunthus 
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(2001) skala från tidigare forskning, formulerat relevanta frågor som respondenterna har 

svarat på genom vår webbenkät. 

 

 

Modell 2. Operationaliseringsmodell (Källa: egen) 

 

3.3 Population och urval 

3.3.1 Population 

Grønmo (2006) förklarar att en population i en studie hjälper till att precisera och 

operationalisera. Författaren framhäver att den teoretiska definitionen av populationen 

är verbal och omfattar en begreppsmässig beskrivning av vilka enheter populationen 

omfattar. Vidare belyser Bryman och Bell (2013) att populationen omfattar samtliga 

enheter som urvalet görs från. Vidare förklarar Grønmo (2006) att den operationella 

definitionen specificerar närmare hur enheterna kan identifieras och lokaliseras med 

tanke på studiens urval samt datainsamling. 

 

I vårt fall är svenska konsumenter inom klädbranschen den teoretiska definitionen av 

studiens population medans den operationella definitionen av samma population är 

konsumenter som är 18+ och som vid tidpunkten befinner sig på sociala medier. Valet 

av populationen grundar sig i att vi inte fann tillräckligt med teoretiska belägg som 

beskriver hur konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen påverkas.  
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3.3.2 Självurval 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) poängterar att det i kvantitativa 

studier används olika tekniker för urval av personer. Författarna belyser att urvalet av 

personer ger möjlighet till att uttala sig om hur representativt stickprovet är i förhållande 

till populationen. Eliasson (2013) framhäver dessutom att antalet individer i ett 

stickprov kan ha en inflytande på signifikansen. Vidare förklarar Christensen et al. 

(2014) att det finns olika sätt att göra urval på men poängterar att alla urval har en sak 

gemensamt. Författaren menar nämligen att ju större urval, desto större sannolikhet att 

urvalets uppfattningar överensstämmer med populationens. 

 

Trost (2012) tydliggör att det finns två olika huvudtyper av urval där det ena inte 

baseras på slumpmässighet, så kallat icke-sannolikhetsurval. Det som karaktäriserar 

icke-sannolikhetsurval är att samtliga enheter i populationen inte har en känd chans att 

ingå i urvalet (Christensen et al. 2014). Bryman och Bell (2013) förklarar att ett sådant 

urval kan bli en begränsning då det inte systematiskt väljs ut individer i samtliga 

populationer. Jacobsen (2002) stödjer Bryman och Bells (2013) resonemang genom att 

beskriva att det kan finnas en risk för systematiska snedheter. Det här för att det är 

enbart respondenter som ser frågeformulären som kommer att delta (Jacobsen, 2002). 

Ett av urvalen som är baserat på icke-sannolikhetsurval är självurval (Christensen et al. 

(2014). Jacobsen (2002) samt Christensen et al. (2014) förklarar att det vid självurval är 

respondenterna själva som tar initiativ till sitt deltagande i undersökningen. Därför 

förklarar författaren att det likaså kan kallas frivillighetsurval. Christensen et al. (2014) 

menar alltså att efter annonsering av undersökningen och undersökningens syfte väljer 

personerna om ämnet är intressant och om personerna vill delta.  

 

Studiens statistiska material har samlats in med hjälp av självurval. Sammanlagt var det 

223 respondenter som deltog i studiens undersökning. Självurvalet gick till så att alla 

respondenter som vid tiden var aktiva på sociala medier samt hade vilja att delta i 

undersökningen besvarade studiens enkät. Enkäten var öppen i sammanlagt fyra dagar 

på sociala medier. Med tanke på att enkäten endast var öppen i fyra dagar blev 

självurvalet större än väntat. Vi hade likaså i enkäten angivit en förklaring kring 

undersökningen samt vad respondenterna förväntades att uppvisa. Eftersom självurvalet 

var baserat på konsumenter inom klädbranschen fick respondenterna i ett tidigt skede 

veta vad undersökningen gick ut på. En sådan process, att ha med både syfte och vad 
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som förväntas av respondenterna stödjer Christensen et al. (2014) och belyser att sådana 

kriterier bör vara med. Med utgångspunkt från självurval har vi analyserat resultatet till 

målpopulationen, det vill säga svenska konsumenter inom klädbranschen Vi har i 

analysen likaså haft i åtanke att självurvalet bär med sig en rad nackdelar. Däremot har 

studien krävt en insamlingsteknik i form av webbenkät och därför har ett självurval 

lämpat sig bäst. 

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Pilotstudie av enkät 

Bryman och Bell (2013) belyser att en pilotstudie bör genomföras innan 

enkätundersökningen sätter igång. Vidare förklarar författarna att en pilotundersökning 

syftar till att enkätundersökningen i sin helhet ska bli bra och har därför inte enbart ett 

fokus på att frågorna fungerar. Däremot är en pilotstudie till hjälp för 

enkätundersökningen då det i efterhand inte är möjligt att justera frågorna och hantera 

eventuella oklarheter (Bryman och Bell, 2013; Kumar, 2014). Slutligen poängterar 

Bryman och Bell (2013) att pilotstudien ska om möjligt efterlikna förhållanden och den 

målgrupp som kommer att undersökas i studien.  

 

Det har varit viktigt att studiens konstruerade enkät testas då enkäten har fungerat som 

ett större instrument till vår undersökning. För att göra vår pilotstudie så optimal som 

möjligt valde vi ut fem respondenter som fanns både innanför våra nätverk men likaså 

utanför våra nätverk. Det här för att få en bra spridning och för att säkerställa att 

respondenterna förstår enkätfrågorna. Våra fem valda respondenter till pilotstudien var 

tre kvinnor som var 18, 34 och 49 år gamla samt två män som var 62 och 26 år gamla. 

En av våra respondenter till pilotstudien var snabb med att besvara enkäten och hoppade 

därmed över introduktionen till enkäten där vi bad samtliga att tänka på det senaste 

varumärket de handlade inom klädbranschen. Ett förslag som kom upp var därmed om 

vi kunde markera samt ändra teckenstorleken på introduktionen så att respondenterna i 

enkätundersökningen inte skulle missa beskrivningen. Eftersom vi skapade enkäten i 

Google Drive gick det tyvärr inte att komma tillrätta med problemet då det inte gick att 

ändra texten. Vi hade likaså en beskrivning av positiv attityd och vad vi menade med 

det. En av våra respondenter gav ett förslag att ta bort beskrivningen eftersom 

respondenten ansåg att det var en självklarhet med vad vi menade. Vidare förklarade 

respondenten att det var viktigt att inte undervärdera respondenternas förståelse kring 
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begreppet. Samtliga respondenter av pilotstudien påpekade att det var positivt att det 

gick snabbt med att svara på enkäten När pilotstudien var klargjord ändrades 

utformningen av enkäten. 

 

3.4.2 Primärdata 

Eliasson (2013) lyfter fram att den kvantitativa metoden betecknar olika sätt att samla in 

kvantitativ data där Christensen et al. (2014) framhäver primärdata som en sådan. 

Vidare framhäver Christensen et al. (2014) att primärdata karaktäriseras av data som 

samlas in under undersökningen. Christensen et al. (2014) betonar att den största 

fördelen med primärdata är just informationen som samlas in under tillfället.  Enligt 

författarna bygger fördelen på att informationen är anpassad till 

undersökningsproblemet och betraktas därmed som aktuell. En primär 

datainsamlingsteknik som Christensen et al. (2014) nämner och som Eliasson (2013) 

hävdar är den vanligaste insamlingen av kvantitativ data är enkät. Christensen et al. 

(2014) betonar att användandet av Internet har ökat kraftigt vilket har öppnat nya och 

större möjligheter för datainsamlingar. Vidare förklarar författarna att det genom 

Internet går att sprida webbenkäter, antingen genom e-post eller genom hemsidor. 

 

Jacobsen (2002) betonar att en god regel är att försöka hålla formuläret så kort som 

möjligt och ta bort alla frågor som inte är relevanta. Fördelar med webbenkäter kan 

enligt författaren vara anonymiteten, snabbheten och bekvämligheten som 

respondenterna utsätts för. Därmed belyser Eliasson (2013) att respondenterna kan 

besvara enkäten när det passar dem. Likaså påpekar Körner och Wahlgren (2012) att 

fördelen som hör till webbenkäten är att informationen kan registreras automatiskt när 

enkäterna sänds in. Vidare förklarar Jacobsen (2002) att det ofta är idealiskt att använda 

sig av olika typer av data, det vill säga både primärdata och sekundärdata. Författaren 

menar att olika data kan ge varandra stöd och därmed styrka resultatet. Slutligen 

påpekar författaren att det alltid blir problem om det enbart används en typ av data. 

 

För att kunna besvara studiens frågeställning har vi behövt mer information än studiens 

teoretiska referensram. Vi har därför tagit hjälp av en undersökning som är anpassad till 

vår studie och som dessutom kännetecknas som primärdata. Vi har stor del tagit hjälp av 

Yoo och Dunthus (2001) studie där författarna mäter attityd i en skala som likaså är 

väsentlig för vår studie. Författarna mäter respondenternas attityd genom att fråga om 
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hur respondenterna upplever varumärket på skalorna “mycket dåligt till mycket bra”, 

“mycket oönskad till mycket önskvärt" och “mycket oattraktivt till mycket attraktivt”.  

 

Vår enkät bestod av 14 frågor där samtliga svarsalternativ var slutna och byggde på 

intervallskalor. Enkätens frågor har agerat variabler för studiens beroende faktor och för 

studiens tre oberoende faktorer. Vi har i åtanke haft att inte bygga en för komplicerad 

undersökning som kräver en större insats av respondenterna, då vi från egna 

erfarenheter vet att det bidrar med en större svarsfrekvens. Därför har vi valt att inte ha 

alltför svåra begrepp och formuleringar utan aspekter som reflekterar till diverse 

begrepp. För oss författare som har bearbetat den insamlade data har en underlättning 

med bearbetningen uppstått eftersom data under undersökningsprocessen har lagrats i en 

excel-fil allt eftersom svaren har ramlat in. Vi har haft i åtanke att skicka ut vår 

webbenkät utanför våra egna nätverk för att undersökningen inte ska bli alltför 

homogen. Förutom att vi har länkat enkäten i våra egna sociala medier, som Facebook 

och Linked in, har enkäten likaså länkats vidare till olika Facebook-grupper och 

plattformar utanför våra egna sociala nätverk. 

 

3.4.3 Sekundärdata 

Christensen et al. (2014) belyser att sekundärdata utgörs av tidigare samlad och 

sammanställd data och innehar ett annat syfte än vad den aktuella undersökningen har. 

Vidare förklarar författarna att sekundärdata bland annat kan utgöras av extern 

information, så kallad extern sekundärdata.  Extern sekundärdata kan i sin tur enligt 

Eliasson (2013) delas in i publicerade källor. Som tidigare nämnt betonar både Bryman 

och Bell (2013) samt Christensen et al. (2014) att den kvantitativa forskningsmetoden 

har sin tyngd i teoriprövningen. Vidare påpekar Jacobsen (2002) att det bör användas 

minst två källor för att få en bra bild av en situation. Författaren förklarar att om det 

används fler källor är det viktigt att en bedömning i hur hög grad källorna är oberoende 

av varandra sker. Slutligen framhäver Jacobsen (2002) att det alltså inte går att lita på 

enbart en källa. 

 

I litteraturgenomgången har vårt fokusområde varit att hitta litteratur och vetenskapliga 

artiklar och vi har främst använt oss av publicerade källor. Vi har i studien försökt att 

använda oss vetenskapliga artiklar från bland annat Journal of Marketing och Journal of 

Consumer Research. Vid sökandet av vetenskapliga artiklar till uppsatsen har vi använt 
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oss av databaserna OneSearch och Google Scholar. Vidare har vi använt oss av sökord 

som bland annat consumer attitudes towards brands, brand image, electronic word-of-

mouth on social media och social media influencers. Vid sökandet av teorier har vi 

kritiskt granskat källorna eftersom vi anser att ämnesområdet är relativt nytt samt att det 

har förekommit skildringar mellan teorierna. Under sådana omständigheter har vi varit 

tvungna att bedöma källornas kvalitet. Bedömningen har utgått från att vi bland annat 

har kollat upp vem eller vilka författarna är som har forskat kring ämnet. Likaså har vi 

ställt teorierna mot varandra för att se var teorierna skiljer sig åt. 

 

3.5 Databearbetning 

3.5.1 Kodning 

Kumar (2000) förklarar att kodning av frågeformulär innebär att identifiera svar och 

variabler som har använts i undersökningen. Jacobsen (2002) betonar att kodning 

motsvarar siffervärden som varje svarsalternativ får så att enkäterna kan behandlas 

statistiskt med hjälp av dator samt statistikprogram. Bryman och Bell (2013) belyser att 

den mest använda mjukvaran för analys av kvantitativ data och kodning är Statistical 

Package for the Social Science (SPSS). Vidare förklarar Eliasson (2013) att vad som 

görs med svaren i form av inkodade siffror beror på vilka slags variabler som har 

använts i undersökningen. 

 

Vidare belyser Grønmo (2006) att en mätning ska ske, vilket betyder att placera 

enheterna i förhållande till bestämda kategorier. Vidare framhäver författaren att 

mätningen organiseras med hjälp av ett bestämt system av variabler och värden, där 

varje enhet får ett bestämt värde i form av en siffra för varje variabel. Kumar (2000) 

belyser att en viktig aspekt av mätning är mätskala som definierar förhållandet mellan 

värden som är tilldelade. Grønmo (2006) belyser att variablerna på intervallnivå inte 

bara är olika och rangordnade, de kan likaså adderas och subtraheras. 

 

Vi har i vår studie använt oss av diskreta kvantitativa variabler då vi endast antar 

heltalsvärden från ett till fem. Däremot har en kvalitativ variabel förekommit i frågan 

om kön. Vi har alltså varit tvungna att bryta ner svaren och beteckna svaren med olika 

siffror. Respondenternas svar har kodats från ett till fem där ett har varit ”instämmer 

inte alls”, två ”sådär”, tre ”varken eller”, fyra ”instämmer mycket” och fem ”instämmer 

helt. I studiens fall har en intervallskala använts i enkätens flesta frågor. Vi valde en 
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intervallskala dels för att en regressionsanalys kräver en sådan skala, dels för att vi både 

kan ranka och utläsa en skillnad mellan våra variabler. Eftersom frågan om kön var i 

nominalskala påverkades inte analysen då vi inte använde oss av frågan. Vi har likaså 

använts oss av slutna svarsfrågor vilket har underlättat kodningen i SPSS. Hade vi 

använt oss av öppna svarsalternativ hade vi varit tvungna till att bringa alla möjliga 

utfall som vi hade förväntat oss av frågan, vilket troligtvis hade varit omöjligt i vårt fall. 

 

3.5.2 Korrelationsanalys 

Wahlgren (2012) beskriver att korrelationskoefficienten är ett mått på sambandets 

styrka av variablernas linjära samband. Vidare förklarar författaren att värdet alltid 

ligger mellan -1 och +1. Enligt Wahlgren (2010) finns det tre olika koefficienter som 

kan beräknas där Pearson är den vanliga korrelationskoefficienten. Vidare förklarar 

Bryman och Bell (2013) att eftersom frågan om huruvida korrelationskoefficienten är 

statistiskt signifikant eller inte är det viktigt att vara medveten om att alltid ta hänsyn till 

både korrelationskoefficienten och signifikansnivån. Slutligen poängterar författarna att 

om korrelationskoefficienten är negativ visar det på ett svagt samband mellan 

variablerna. 

 

En korrelationsanalys har utformats för att undersöka i vilken utsträckning studiens 

olika variabler är relaterade till varandra. I SPSS har vi tagit reda på variablernas 

existerande samband mellan varandra på signifikansnivå 0,01. Värdena presenteras i 

Pearson’s korrelationsanalys där vi har kunnat utläsa det signifikanta sambandet men 

likaså variationen i styrkan bland variablerna. Vi har även kunnat utläsa i vilken grad 

vissa faktorer är mer relaterade till varandra än andra. 

 

3.5.3 Enkel linjär regression 

Christensen et al. (2014) förklarar att en vanlig regressionsanalys är en typ av analys där 

samvariationen mellan en oberoende och en beroende variabel analyseras. Malhotra 

(2010) belyser att y-variabeln är beroende av x-variabeln. Vidare poängterar 

Christensen et al. (2014) att regressionsanalysen är en kausal analys där en variabel 

påverkar en annan. Malhotra (2010) förklarar att det i regressionsanalysen går ut på att 

besvara hur stor del andel av den samlade spridningen i den beroende variabeln som kan 

förklaras med den oberoende variabeln. Vidare belyser Grønmo (2006) att 

regressionsanalysen likaså är till för att se ett bivariat samband. Bryman och Bell (2013) 
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förklarar att ett bivariat samband bygger på en analys om två variabler i syfte att visa 

hur variablerna är relaterade till varandra. Bryman och Bell (2013) framhäver att det går 

ut på att söka efter bevis och tecken på om variationen i den ena variabeln sammanfaller 

med variationen i den andra variabeln för att få en bild av relationerna mellan 

variablerna. I regressionen går det även att utläsa statistisk variation som ger ett mått på 

hur data fördelar sig kring medelvärdet eller det förväntade värdet (Siddharth, 2009). 

Sundell (2009) framhåller att ju högre värde, desto bättre förklaringskraft. Grønmo 

(2006) visar och beskriver formeln för en enkel linjär regression: 

 

y= a+bx 

 

Grønmo (2006) förklarar att y är den beroende variabeln, x den oberoende variabeln, a 

är en konstant och b är lutningskoefficienten, som också benämns som 

regressionskoefficient. 

 

Efter studiens korrelationsanalys har vi utformat en enkel linjär regressionsanalys. Med 

studiens enkla linjära regressioner har vi velat åstadkomma bivariat samband mellan 

våra oberoende variabler (varumärkesimage, eWOM, opinionsbildare) var för sig i 

samband med beroende variabeln (konsumenters attityder till varumärken). Varje 

oberoende variabel har analyserats enskilt och förklaringsgraderna samt variationen har 

likaså kunnat tyda. Eftersom syftet har varit att påvisa om det föreligger skillnader i 

inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen mellan 

studiens oberoende variabler har vi valt att ranka resultatet med hjälp av enkel linjär 

regression. Vi har i rankingen av vilken variabel som har störst inflytande utgått från R2. 

Vi har då kunnat utläsa ett statistiskt mått med procentenheter av variationen. 

 

3.5.4 Multi linjär regression 

Grønmo (2006) förklarar att en multi linjär regressionsanalys tar in två eller flera 

oberoende variabler. Vidare förklarar Christensen et al. (2014) att den så kallade 

determinationskoefficienten (R2) från en regression visar hur den beroende variabelns 

variation förklaras med hjälp av de oberoende variablerna. Formeln för en multi linjär 

regressionsanalys är enligt Grønmo (2006): 

 

y = β0+ b1x1 + b2x2 + b3x3 
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Mahotra (2010) förklarar att β0 står för interceptet av linjen, y-variabeln för 

undersökningens beroende variabeln och x-variablerna för de oberoende variablerna. 

Vidare förklarar Grønmo (2006) att det räknas fram en regressionskoefficient för varje 

oberoende variabel (b1, b2, b3).  Författaren förklarar att regressionskoefficienten för 

varje variabel är sambandsuttrycket mellan den oberoende variabeln och beroende 

variabeln, kontrollerat från de övriga oberoende variablerna. Till skillnad från enkel 

regression är en multipel regression enligt Grønmo (2006) ute efter ett multivariat 

samband. Likaså poängterar Wahlgren (2010) att det i en multi linjär regression utförs 

en analys av multikollinjäritet. Författaren förklarar att multikollinjäritet sker när två 

eller flera oberoende variabler har ett starkt samband. VIF större än fem eller tio är 

tecken på multikollinjäritet (Wahlgren, 2012).  

 

Eftersom vi ville ta reda på vilka av våra oberoende variabler som hade störst inflytande 

på beroende variabeln valde vi därför att utföra en multi linjär regression. I utförandet 

av rankningstabellen tog vi hjälp av enkel regression. Däremot valde vi att utföra en 

multi linjär regression vid signifikansprövningen. Vi ville se utfallet om alla tre 

oberoende faktorerna (varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth och 

opinionsbildare på sociala medier) hade ett inflytande på beroende variabeln, det vill 

säga konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. Det framkom likaså 

tre regressionskoefficienter. Innan hypoteserna testades analyserade vi tabellens 

framräknade värde av R2 samt om det bland studiens oberoende variabler fanns 

multikollinjäritet.  

 

3.5.5 Signifikansprövning 

Kumar (2000) förklarar att en kvantitativ forskning börjar med att formulera några 

hypoteser om populationen. Vidare förklarar författaren att data som har samlats in 

måste testas för att kunna göra en bedömning samt se om det existerar en betydande 

skillnad. Sammantaget belyser Eliasson (2013) att signifikansprövningen är ett viktigt 

verktyg för att pröva teorier samt hur mätbara variabler förhåller sig till varandra. 

Eliasson (2013) beskriver signifikansnivå som den gräns som dras för att skilja 

statistiskt signifikanta samband från samband som inte är statistiskt signifikanta. Vidare 

förklarar författaren att signifikansnivån beror på vilken risk som accepteras för att 

avfärda en sann nollhypotes. Eliasson (2013) förklarar att det ofta räcker med en 

signifikansnivå på fem procent, men kan likaså sättas till en procent eller tio procent.  
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Vidare förklarar Eliasson (2013) att hypotesen antingen ska förkastas eller accepteras. 

Författaren belyser att om hypotesen förkastas brukar man säga att sambandet är 

signifikant. Malhotra (2010) förklarar att nollhypotesen alltid är den hypotes som testas, 

det vill säga att det vid signifikansprövning undersöks om det går att förkasta 

nollhypotesen eller inte. Eliasson (2013) beskriver att mothypotesen, eller den så 

kallade arbetshypotesen som författaren benämner, antar att det finns ett samband 

medans nollhypotesen antar att det inte finns något samband. Sammanfattningsvis 

menar Malhotra (2010) att mothypotesen, eller den så kallade arbetshypotesen, således 

är motsatsen till nollhypotesen. 

 

Studiens tre ställda hypoteser har tagit stöd i studiens syfte och studiens 

undersökningsproblem. Med vår signifikansprövning har vi velat se om det mellan våra 

oberoende variabler och beroende variabler finns signifikanta samband eller inte. Därför 

har vi valt att antingen förkasta eller acceptera våra samtliga tre hypoteser. Testet i vårt 

fall utfördes vid en given nivå av signifikans (α) som i studiens fall var fem procent. Vi 

valde att ha en signifikansnivå på fem procent eftersom vi ansåg att det räckte. 

 

3.6 Vetenskapliga kriterier 

3.6.1 Reliabilitet och validitet 

Jacobsen (2002) framhäver att en undersökning ska vara en metod där empiri samlas in. 

Oavsett vilken slags empiri det rör sig om bör empirin uppfylla två krav (Jacobsen, 

2002). Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig, vilket Jacobsen (2002) benämner 

som reliabilitet, samt att empirin måste vara giltig och relevant, det vill säga valid. Här 

menar författaren att det önskvärda ska mätas och att det som mäts uppfattas som 

relevant. Bryman och Bell (2013) belyser att reliabilitet och validitet utgör två viktiga 

kriterier för en kvantitativ forskningsmetod när det gäller att få en bild över kvaliteten i 

en undersökning. Det ska vara i medvetenhet att validiteten är relaterad till reliabiliteten. 

Om ett mått exempelvis är instabilt genom att det inte är reliabelt, kan det inte heller 

utgöra ett mått med tillräcklig hög validitet (Bryman och Bell, 2013; Christensen et al. 

2014). Sammantaget belyser Bryman och Bell (2013) att båda begreppen, validitet och 

reliabilitet, i grund och botten handlar om hur pass tillförlitlig och noggrann mätningen i 

fråga är.  
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Bryman och Bell (2013) förklarar begreppet reliabilitet som tillförlitlighet. Författarna 

beskriver att det handlar om huruvida resultatet från en undersökning blir densamma om 

det skulle genomföras på nytt eller om undersökningen påverkas på något annat vis. 

Reliabilitetsbegreppet används alltså i samband med frågan om de mått som utvecklas 

är konsistenta, då resultatet bör frambringa liknande resultat (Bryman & Bell, 2013; 

Eliasson, 2013). Det här beskriver Bryman och Bell (2013) som väsentligt när det gäller 

kvantitativa undersökningar, det vill säga att ett mått är stabilt. Vidare poängterar 

Eliasson (2013) att det ur en vetenskaplig synpunkt är viktigt att andra har möjligheten 

till att kontrollera data som undersökningens slutsatser bygger på. Om det inte går att 

kontrollera data kan undersökningen ifrågasättas och likaså ifrågasätts slutsatser som 

undersökningen har kommit fram till (Eliasson, 2013). 

 

Begreppet validitet beskriver Bryman och Bell (2013) som en bedömning av om 

slutsatser som genererats från undersökningen hänger ihop eller inte. Eliasson (2013) 

beskriver att validiteten handlar om undersökningen i fråga faktiskt mäter det som 

undersökningen ska mäta. Det gäller givetvis att insamlad data är sann, det vill säga 

giltig (Eliasson, 2013). Vidare förklarar Eliasson (2013) att validiteten kan öka genom 

att försöka få de operationella definitionerna av studiens begrepp att så mycket som 

möjligt stämma överens med teoretiska definitioner. Begreppen ska förhålla sig till 

teorin (Eliasson, 2013). 

 

Både reliabilitet och validiteten har haft en stor betydelse för vår kvantitativa studie. Det 

har varit viktigt för oss att ha i åtanke att vi ska bringa en studie som bygger på 

noggranna mätningar och att studien därför uppfattas som tillförlitlig. Därför har vi, 

innan enkätundersökningen, bland annat tagit hjälp av en pilotstudie. Vi har likaså 

undvikit sekundära källor som på något vis skulle ha försvagat studiens resultat.  

 

3.6.2 Metodkritik 

Körner och Wahlgren (2012) framhäver flera delar av totalfel som kan relateras till den 

kvantitativa forskningsmetoden. Författarna framhäver att bortfall är en del av 

totalfelen. Jacobsen (2002) förklarar att det finns två olika typer av bortfall där den ena 

benämns som bortfall på enskilda frågor och den andra benämns som bortfall av 

uppgiftslämnare. Bortfall på enskilda frågor har sin utgångspunkt i att det finns personer 

i undersökningen som inte kan eller vill svara på en eller flera frågor (Jacobsen, 2002). 

Den andra typen, bortfall av uppgiftslämnare, grundar sig i att personer inte kan eller 
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vill svara på undersökningen i dess helhet. Christensen et al. (2014) belyser att 

bortfallsfel bör tas till hänsyn eftersom det inte går att veta om personerna som har valt 

att inte delta i undersökningen på något sätt skiljer sig från respondenterna som har valt 

att delta. Eliasson (2013) påpekar att nackdelen med enkätundersökningar är att risken 

för missförstånd ökar. Därför påpekar författaren att enkäter förutsätter att 

respondenterna förstår vad som står i frågeformuläret. Det Christensen et al. (2014) 

nämner om bortfall kan kopplas samman med självurvalets svagheter. 

 

Ett annat fel som Körner och Wahlgren (2012) belyser är bearbetningsfel. Författarna 

förklarar att bearbetningsfel kan vara fel som framkommer vid manuella eller 

maskinella hanteringar av insamlad data. En aspekt som lyfts fram av Christensen et al. 

(2014) och som har med bearbetningsfel att göra är så kallade kodningsfel. Vidare 

förklarar Jacobsen (2002) att det är en omständig process att omforma en enkät till 

siffror som sedan ska kunna läsas av en dator. Även om det idag finns enkla system för 

kodning av data är risken fortfarande stor att fel siffra skrivs in (Jacobsen, 2002). 

Jacobsen (2002) belyser att kodningsfel försvagar undersökningens trovärdighet. 

Slutligen förklarar Eliasson (2013) att det naturligtvis är viktigt att all data stämmer för 

att det ska vara möjligt att lita på analysen. 

 

Ett ytterligare fel som Körner och Wahlgren (2012) framhäver är mätfel. Mätfel 

uppkommer enligt författarna genom att respondenterna till exempel missuppfattar 

frågor. Vidare påpekar Körner och Wahlgren (2012) att systematiska fel kan leda till 

övertäckning eller undertäckning. Christensen et al. (2014) benämner det som ramfel. 

Körner och Wahlgren (2012) påpekar att det kan leda till täckningsfel om ramen inte 

står i överensstämmelse med målpopulationen. Vidare påpekar Jacobsen (2002) att 

källgranskning av sekundärdata likaså är viktigt. Författaren förklarar att även om 

sekundärdata är reflekterande och genomtänkt kan det både ses som positivt och 

negativt. Jacobsen (2002) belyser att problemet med sekundärdata är att det oftast är 

svårt att ta del av hur data har samlats in, vilka mätinstrument och insamlingsmetoder 

som har använts samt vem eller vilka som har registrerat informationen. 

 

Vi hade endast ett litet bortfall på enskilda frågor. Att vi har lyckats undgå stort bortfall 

på enskilda frågor beror på att vi har varit väl förberedda då vi innan 

enkätundersökningen gjorde en pilotstudie. När vi tittar närmare på bortfallet av 
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enskilda frågor går det se att två respondenter har valt att inte svara på frågan om kön. 

En respondent har likaså valt att inte svara på vilken ålder respondenten har.  En annan 

respondent har valt att inte besvara på frågan om i vilken utsträckning opinionsbildare 

på sociala medier skapar uppmärksamhet om varumärket. För oss har det varit mer 

problematiskt att en respondent inte har besvarat frågan om opinionsbildare på sociala 

medier än respondenterna som valde att inte svara på frågorna kön och ålder. 

Anledningen till det förgående nämnda är att frågorna om kön och ålder enbart var till 

för att vi ville säkerställa oss om att undersökningen inte skulle bli alltför homogen. 

Varför det blev bortfall på enskilda frågor kan exempelvis bero på att respondenterna 

uppfattade vissa frågor som mer känsliga än resterande frågor.  

 

Likaså har vi varit medvetna om att personer som har valt att inte svara på webbenkäten 

har varit många. Bortfall av uppgiftslämnare har därmed med stor sannolikhet varit hög. 

Varför personerna har valt att inte delta i undersökningen kan vara på grund av olika 

anledningar. Orsakerna kan vara att personerna inte har haft tid till att svara eller att 

personerna har vägrat att svara. Vidare finns det likaså en risk att det har skett 

kodningsfel eftersom vi har använt oss av SPSS när data har matats in i datorn. I vårt 

fall kan kodningsfel ha skett när vi exempelvis har tryckt ner tangenten två istället för 

ett. För att minimera risken av kodningsfel har vi därför under databearbetningen varit 

fokuserade och arbetat tillsammans. När vi under arbetets gång har missat att koda 

någon fråga eller tryckt fel har vi sett till att det omedelbart har rättats till. Vi har även 

valt att analysera alla separata variabler för att kontrollera och upptäcka eventuella fel. 

 

Vidare har vi haft mätfel i åtanke när vi har analyserat resultatet i analysen. Vi har fått 

feedback på våra enkätfrågor av ett antal konsumenter som i sin tur går att relatera till 

mätfel. Feedbacken grundade sig i att vi kunde specificera vilken typ av varumärke vi 

var ute efter eftersom alla varumärken marknadsför sig på olika sätt och att det i sin tur 

kan påverka resultatet. Respondenterna menade att vissa varumärken marknadsför sig 

mer än andra vilket ledde till att det för respondenterna ibland var svårt att besvara vissa 

specifika frågor. Den slutliga metodkritiken grundar sig i det underliggande problemet 

med sekundärdata eftersom vi inte har haft samma kontroll, som i vår primärdata, att 

påverka datas tillförlitlighet. Vi har inte kunnat ta del av hur data har samlats in, vilka 

mätapparater och insamlingsmetoder som har använts samt vem som har registrerat 
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informationen. Vi har gjort vårt yttersta för att försäkra oss om att studiens sekundärdata 

är genomtänkt och bearbetad genom att bland annat ställa olika författare mot varandra. 
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4 Statistiskt resultat 
I det följande kapitlet presenteras resultatet av webbenkäten. Först presenteras 

självurvalets fördelning med avseende på kön och ålder. Därefter kommer varje hypotes 

att presenteras var för sig tillsammans med en signifikansprövning. Slutligen 

presenteras en rankningstabell över studiens samtliga faktorer. 

 

4.1 Kön och ålder 

Syftet med enkätens frågor om kön och ålder var enbart för att säkerställa oss om att 

undersökningen inte skulle bli alltför homogen. Frågorna har alltså inte en avgörande 

roll i studiens syfte, forskningsfråga eller kring våra uppsatta hypoteser men kommer 

vara i åtanke för analysen. 

 

I den första frågan i enkäten bad vi respondenterna 

att uppge sitt kön. Vi kan utläsa att den största 

andelen respondenter var kvinnor. Det vill säga att 

det var 58 % kvinnor som deltog i undersökningen 

samt 42 % män. Vi anser att det är en jämn och 

bra fördelning till vår studie. 

 

 

 

 

Modell 3. Cirkeldiagram Kön (Källa: egen) 

 

I den andra frågan i enkäten bad vi respondenterna 

att ange sin ålder. Här kan vi utläsa att drygt 

hälften, 51 %, var i åldrarna mellan 18-30 år. De 

resterande alternativen som respondenterna angav 

ses därefter som jämt fördelade. Varför den största 

andelen var mellan 18-30 år kan bero på att det är 

även den största andelen som använder sociala 

medier, då vår enkät skickades ut genom sociala 

medier. 

 

 

Modell 4. Cirkeldiagram Ålder (Källa: egen) 



  
 

49 
 

4.2 Korrelationsanalys 

För att få fram mått på sambandens styrka av variablerna har vi gjort en 

korrelationsanalys. Varje ruta i tabellen nedanför innehåller tre numeriska värden som 

vi har tagit hänsyn till när vi tolkar tabellen. Den översta är Pearson Correlation, det 

andra är p-värdet och det understa visar hur många observationer som beräkningarna i 

analysen baseras på. 

 
 

Analysen i det här kapitlet har gjorts på samtliga 223 observationer och stjärnorna i 

tabellen motsvarar en signifikansnivå på 0,1 %. Med hjälp av tabellen går det därmed att 

utläsa att de tre värdena av det linjära sambandet mellan positiv attityd till varumärket 

och varumärkesimage har en korrelationskoefficient r=0,309 och p=0,000 <0,1 %. Det 

visar att det linjära sambandet är statistiskt säkerställt. Vidare går det att utläsa att de tre 

värdena av det linjära sambandet mellan elektronisk word-of-mouth (eWOM) och 

opinionsbildare har en korrelationskoefficient r=0,526 och p=0,000 <1 %. Även det här 

visar att det linjära sambandet är statistiskt säkerställt. Vidare visar resultatet att det inte 

råder signifikant samband mellan konsumenters attityder till varumärken och eWOM 

samt konsumenters attityder till varumärken och opinionsbildare. Däremot går det att 

utläsa att majoriteten av värdena är positiva, vilket är ett eftertraktat utfall. 

 

4.3 Multi linjär regression 

Efter en korrelationsanalys har vi utformat en multi linjär regression. Eftersom studien 

har i uppgift att utföra en signifikansprövning har vi valt att ta hjälp av en multi linjär 

regression för att kunna besvara studiens ställda hypoteser. Med hjälp av SPSS har 
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samtliga tabeller nedanför tagits fram för att vi i slutet ska kunna acceptera eller förkasta 

hypoteserna.  

 

 

 
 

Vi kan därmed konstatera att den skattade regressionsmodellen i det här fallet blir: 

Konsumenters attityder till varumärken = 2,796 + 0,249 x Varumärkesimage + 0,023 x 

eWOM + 0,056 x Opinionsbildare 

 

Vidare går det av regressionen att utläsa ett värde av R2. Måttet förklarar hur variationen 

i varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på sociala medier förklarar 

variationen i konsumenters attityder till varumärken. R2 i regressionen visar ett värde på 

0,107. Det betyder att de oberoende variablerna förklarar 10,7 % av variationen i den 

beroende variabeln. 

 

Enligt Wahlgren (2012) är det i en multi linjär regression likaså viktigt att ta hänsyn till 

om de oberoende variablerna sinsemellan verkligen är oberoende. Analysens oberoende 

variabler är varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på sociala medier. För att ta 

reda på om variablerna sinsemellan verkligen är oberoende har vi tagit hjälp av VIF som 

finns i den nedersta tabellen. Vi kan utläsa att samtliga VIF är relativt låga. Det högsta 

VIF förekommer i faktorn eWOM som ligger på 1,389. Samtliga VIF ligger under 

gränsvärdet och att ha låga VIF är ett önskat utfall. Ju högre värden desto högre 

multikollinjäritet. En studies oberoende variabler bör vara just oberoende, det vill säga 

att det inte finns ett starkt samband mellan en annan oberoende variabel. Vidare kan vi 

påpeka att VIF inte är avgörande i studiens signifikansprövning. 
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För att pröva studiens teorier och se hur studiens mätbara variabler förhåller sig till 

varandra kan vi ta hjälp av p-värden och den valda signifikansnivån. I kolumnen (Sig.) 

finns p-värden som visar om sambanden är säkerställda eller inte. För både elektronisk 

word-of-mouth (0,646) samt opinionsbildare på sociala medier (0,264) finns inte 

signifikanta samband med positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken. 

Orsaken till att det inte finns signifikanta samband är på grund av att p-värdet för både 

eWOM och opinionsbildare på sociala medier är större än studiens valda 

signifikansnivå som ligger på 0,05. Däremot finns signifikant samband med 

varumärkesimage (0,000) då p-värdet är mindre än studiens valda signifikansnivå. 

 

Sammantaget vill vi nu, efter multi linjär regression, således sammanfatta vilka av 

studiens hypoteser som accepteras och vilka hypoteser som förkastas. Det är viktigt att 

ha i åtanke att alla hypoteser är räknande med 5 % signifikansnivå. 

 

Hypoteser Acceptera/Förkasta 

H1: Varumärkesimage har ett positivt 

inflytande på konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen 

 
Accepteras 

H2: eWOM har ett positivt inflytande på 

konsumenters attityder till varumärken 

inom klädbranschen 

 

Förkastas 

H3: Opinionsbildare har ett positivt 

inflytande på konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen 

 
Förkastas 

Tabell 4. Signifikansprövning (Källa: egen) 

 

Den multi linjära regressionen har visat att det endast är varumärkesimage som är 

statistiskt signifikant. Därmed går det att konstatera att hypotes ett om varumärkesimage 

accepteras medans hypotes två om eWOM och hypotes tre om opinionsbildare 

förkastas. Vi anser att det är viktigt att ha resonemanget i åtanke när rankningstabellen 

av samtliga oberoende variabler i nästa kapitel sammanställs. 

 

4.4 Vilken faktor har störst inflytande? 

Efter en multi linjär regression har vi genomfört enkel linjär regression för varje 

oberoende variabel.  Orsaken till varför vi har genomfört enkel linjär regression är för 

att vi vill kunna utläsa förklaringskraften, det vill säga hur väl variationen i varje 

oberoende variabel (varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth, opinionsbildare) 
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förklarar variationen i konsumenters attityder till varumärken. Samtliga tabeller 

nedanför har varit till hjälp när rankningstabellen har sammanställts. 

 

 

 

 

 

 
 

På nästkommande sida visas Rankningstabellen (Tabell 5) och de tre faktorernas 

enskilda förklaringsgrad på variationen hos den beroende variabeln, konsumenters 

attityder till varumärken. Testet genomfördes i syfte att göra en ranking av variablernas 

påverkningsgrad på den beroende faktorn och därför togs R2-värde för 

varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare fram. Om vi tittar tillbaka på 

signifikansprövningarna ser vi att H0 förkastas i uträkningen av varumärkesimage. Det 

vill säga att vi kan framhålla ett signifikant samband till att varumärkesimage har 

positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken. Det här resonemanget 

återfinns i Tabell 5. 
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Tabell 4. Rankingstabell (Källa: egen) 

 

I toppen av tabellen ser vi varumärkesimage med förklaringsgraden .096, det vill säga 

9,6 % av variationen har ett inflytande på konsumenters attityder till varumärken. Näst 

finner vi opinionsbildare på sociala medier där förklaringsgraden är .010 det vill säga att 

endast 1 % av variationen har ett inflytande på konsumenters attityder till varumärken. 

Sist i rankingen ligger eWOM med förklaringsgraden på endast .009, vilket betyder att 

endast 0,9 % av variationen har ett inflytande på konsumenters attityder till varumärken. 

Rankningen går att skildra i signifikansprövningen där vi utläser att det inte finns ett 

signifikant samband mellan opinionsbildare på sociala medier samt eWOM och 

konsumenters attityder till varumärken. Då värdena vi fått fram för opinionsbildare och 

eWOM är relativt låga har vi med försiktighet valt att ranka dem eftersom vi kan tyda 

en skillnad. 

 R Square Adj. R Square Beta Sig. Rankning 

Varumärkesimage .096 .092 .309 .000 1 

Opinionsbildare .010 .005 .099 .142 2 

eWOM .009 .005 .095 .157 3 
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5 Diskussion 
I följande kapitel presenteras studiens analys. Vi kommer att analysera våra tre faktorer 

varumärkesimage, eWOM och opinionsbildare på sociala medier. Därefter görs en 

analys kring vilka av de tre faktorerna som har störst inflytande på konsumenternas 

attityder till varumärken. 

 

5.1 Varumärkesimage  

Det har enligt Stern, Zinkhan och Jaju (2001) sedan en lång tid tillbaka diskuterats om 

att varumärkesimage är ett viktigt begrepp inom marknadsföringen. Vidare förklarar 

Kapferer (2012) att varumärken besitter en typ av makt som möjliggör påverkan på 

konsumenterna, vilket i sin tur leder till att det bland konsumenterna skapas 

varumärkesimage.  Stern, Zinkhan och Jajus (2001) samt Kapferers (2012) teorier om 

varumärkesimage går i linje med studiens statistiska resultat. Med utgångspunkt i 

studiens signifikansprövning kan vi härmed säga att det föreligger ett statistiskt 

signifikant samband mellan varumärkesimage och konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen. Likaså stöds studiens statistiska resultat av Spears och 

Singh (2004) samt Mitchel och Olsens (1981) teorier då författarna belyser att 

konsumenternas utvärdering och uppfattning av varumärken, den så kallade 

varumärkesimage, är grunden till konsumenternas attityder. Däremot framhäver 

författarna inte vad för slags påverkan eller inflytande varumärkesimage har. Från det 

statistiska resultatet går det konstatera att varumärkesimage har positivt inflytande på 

konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. 

 

Det finns olika dimensioner av varumärkesimage som Park, Jaworski och MacInnis 

(1986) beskriver. Det talas då om funktionell, emotionell och symbolisk dimension 

(Park, Jaworski & MacInnis, 1986). Kapferer (2012) menar att varumärken har makten 

att påverka människor, då varumärken kan utlösa känslor i människornas sinnen. Vidare 

förklarar Batra, Hauvia och Bagozzi (2012) att en positiv koppling av att använda ett 

varumärke, är starkt förknippat med känslor av kärlek till varumärket. Kapferer (2012) 

och Batra, Hauvia och Bagozzis (2012) teorier kan betecknas under emotionell samt 

symbolisk dimension. Författarnas teorier kan vara en orsak till att varumärkesimage är 

statistiskt signifikant. Att det signifikanta sambandet finns mellan varumärkesimage och 

konsumenters attityder till varumärken kan alltså bero på att varumärken inom 

klädbranschen bär på så pass starka emotionella och symboliska värden. Vidare 
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framhåller Keller (1993) att uppfattningar om ett varumärke, som återspeglas av 

varumärkesassociationer, hålls i konsumenternas minne. Därför har haft det Hung 

(2008) framhäver i åtanke, nämligen att varumärkesimage kan skilja sig åt mellan 

konsumenter eftersom människor har olika associationer till varumärken. Varumärken 

bör leverera mervärde till konsumenten (Hongwie, Harris, Wang & Heider, 2016), mer 

än bara själva produkten som säljs – det vill säga mer än enbart det funktionella värdet. 

Vi anser därför att det unika värdet, som konsumenterna efterfrågar och som finns i 

varumärkesimage, är en del i förklaringen till varför studiens första hypotes accepteras. 

 

Vidare förklarar Evans, Jamal och Foxall (2008) att konsumenters attityder består av tre 

komponenter där den förstnämnda komponenten benämns som kognitiv. Författarna 

förklarar att kognitiv komponent består av konsumenters uppfattningar och åsikter om 

exempelvis hur pass tillförlitlig ett varumärke är. Nästa komponent beskriver Evans, 

Jamal och Foxall (2008) som affektiv komponent, det vill säga konsumenternas känslor 

till varumärken. Den affektiva komponenten kan ta stöd i ovanstående stycke om 

varumärkesimage dimensionerna, där Kapferer (2012) förklarar att varumärken kan 

utlösa känslor hos konsumenterna. Den tredje och sista komponenten som Evans, Jamal 

och Foxall (2008) nämner är konativ komponent. Konativ komponent innefattar vad 

konsumenterna vet om varumärket, konsumenternas beteenden och benägenhet att 

reagera till varumärket (Evans, Jamal & Foxall, 2008). En ytterligare förklaring till 

varför hypotesen accepteras är för att de tre nämnda komponenterna troligtvis stödjer 

studiens statistiska resultat där varumärkesimage är statistiskt signifikant med 

konsumenters attityder till varumärken. Samtliga komponenter är i det här fallet positiva 

vilket bland annat betyder att konsumenternas uppfattningar, känslor och beteenden är 

goda. 

 

Sammanfattningsvis visar vårt statistiska resultat således att varumärkesimage har 

positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken Erdem, Keller, Kuksov 

och Dmitri (2016) har påpekat att författarna är osäkra på hur värdefulla varumärken 

egentligen är i dagens förändrade samhälle. Osäkerheten enligt författarna ligger i att 

det tillkommit nya och olika förmågor som många konsumenter tar del av. Enligt vår 

kvantitativa studie visar statistiken alltså annorlunda. Varumärkesimage har fortfarande 

en avgörande roll inom klädbranschen enligt våra respondenter. 
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5.2 Elektronisk word-of-mouth på sociala medier 

Ballantine och Yeung (2015) belyser att elektronisk word-of-mouth (eWOM) idag i stort 

sett är nödvändigt både för varumärken men också för konsumenterna. Vidare förklarar 

Shih, Lai & Cheng (2013) att kommunikationen som sker genom eWOM allt mer blir 

viktigare för att forma konsumenternas attityder. Sammantaget poängterar Erkan och 

Evans (2016) att interaktioner som sker mellan konsumenter på sociala medier därmed 

har ett inflytande samt att det kan bidra till en positiv effekt på konsumenternas 

attityder. Däremot visar studiens statistiska resultat att eWOM inte är statistiskt 

signifikant vilket innebär att det inte finns ett samband mellan eWOM och positivt 

inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. Resultatet 

kan gå i linje med Yeshins (2000) teori om att konsumenter främst utgår från egna 

personliga erfarenheter och traditionell word-of-mouth. Likaså kan resultatet gå i linje 

med Solomons (2009) teori om att konsumenter inte gillar att erkänna att andra 

konsumenter har ett inflytande på dem. Därför kan det statistiska resultatet ha sin grund 

i att konsumenterna dels inte vill erkänna, dels utgår från personliga erfarenheter och 

klassisk word-of-mouth. Däremot ger studiens teoretiska referensram för lite stöd för en 

sådan ståndpunkt. 

 

Vidare belyser Erkan och Evans (2016) att interaktioner som sker mellan konsumenter 

på sociala medier kan bidra till positiv effekt på konsumenternas attityder. Wolny och 

Mueller (2013) förklarar att den främsta drivkraften till att konsumenterna väljer att dela 

information som är relaterad till varumärken är kundnöjdhet. I vårt fall kan det således 

har varit så att konsumenterna inte har varit nöjda med varumärket vilket i sin tur har 

haft ett inflytande på konsumenternas attityder till varumärket. Däremot menar 

Grönroos (2015) att konsumenter ofta skapar innehåll på sociala medier som på ett eller 

annat vis har med varumärke att göra. Efter en rad diskussioner, mellan oss författare, 

tror vi att den främsta orsaken till varför eWOM inte är statistiskt signifikant är för att 

kommunikationen som sker genom eWOM har ett omedvetet positivt inflytande på 

konsumenters attityder till varumärken. För att förklara ovanstående resonemang tänker 

vi ge ett exempel. Ett exempel kan vara att en person framhäver positiv information om 

ett varumärke i en statusuppdatering på Facebook. I sin tur påverkar 

statusuppdateringen omedvetet en annan person som har läst statusuppdateringen, vilket 

senare leder till att han eller hon får en positiv attityd till varumärket som tidigare 

möjligtvis inte fanns. 
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Vidare belyser Keller (2016) att konsumenter använder sociala medier för att få 

användbar information, erbjudanden och kampanjer eller för att få njuta av intressanta 

och underhållande innehåll om varumärken. En annan orsak till varför eWOM inte är 

statistiskt signifikant i studiens undersökning kan bero på att vi i webbenkäten bad 

respondenterna att tänka på det senaste inköpta varumärket inom klädbranschen. Det 

kan ha varit så att respondenterna, som Erkan och Evans (2016) påpekar, har utsatts för 

en stor mängd information. Vidare kan det ha lett till att konsumenterna i sin tur har haft 

det svårt för att sortera all information som har funnits tillgänglig. Om vi istället, med 

stöd av Keller (2016), hade bett respondenterna att tänka på ett favorit varumärke inom 

klädbranschen eller möjligtvis det senaste varumärket konsumenterna sökte upp på 

sociala medier, hade statistiken möjligtvis visat att eWOM är statistiskt signifikant. 

 

Vidare påpekar Wolny och Mueller (2013) att eWOM både stå för positiva och negativa 

uttalanden av en potentiell eller tidigare konsument som görs tillgänglig för en mängd 

människor. Det kan i vårt fall ha varit så att respondenterna ha tagit del av negativ 

information på sociala medier som i sin tur har lett till att det inte fanns ett positivt 

inflytande på konsumenternas attityder till varumärken. En annan orsak kan vara att 

konsumenterna inte har fått någon information kring varumärket som leder till att det 

varken finns ett positivt eller negativt inflytande på konsumenternas attityder till 

varumärken. Trots att Batra och Keller (2016) framhäver att konsumenterna påverkas av 

online yttranden och rekommendationer på bland annat sociala medier påpekar Wolny 

och Mueller (2013) att det är konsumenter som har högt intresse i mode som också är de 

konsumenter inom klädbranschen som är mest involverade. Med stöd av Wolny och 

Muellers (2013) teori går det således påstå att konsumenterna som deltog i vår 

undersökning möjligtvis inte fann mode som viktigt eftersom vi inte fann eWOM som 

statistiskt signifikant. 

 

Sammanfattningsvis visar vårt statistiska resultat således att eWOM inte har ett positivt 

inflytande på konsumenters attityder till varumärken. Därmed har vi upptäckt en klyfta 

mellan de teorier vi har förlitat oss på samt studiens statistiska resultat. Däremot belyser 

Batra och Keller (2016) att dagens konsumenter är skiftande i både deras 

användningsmönster och i hur de använder olika media källor för att information som 

de söker. Författarna menar att det i sin tur påverkar när och hur konsumenterna väljer 
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varumärken. Med stöd av Batra och Keller (2016) vill vi påpeka att studiens statistiska 

resultat inte betyder att konsumenterna inte kommunicerar genom eWOM.  

 

5.3 Opinionsbildare på sociala medier 

Freberg, Graham, McGaughey och Freberg (2011) belyser att opinionsbildare på sociala 

medier representerar en typ av påverkare som formar människors attityder genom 

bloggar, tweets och användning av andra sociala medier. Vidare poängterar Evans, 

Jamal och Foxall (2008) samt Agrawal och Kamakura (1995) att opinionsbildare bidrar 

med varumärkeskännedom och förändrade attityder till varumärken. Sammantaget 

belyser Wolny och Mueller (2013) att opinionsbildare har makt till att påverka hur 

varumärken inom klädbranschen uppfattas på marknaden. Däremot visar studiens 

statistiska resultat att opinionsbildare inte är statistiskt signifikant vilket innebär att det 

inte finns ett statistiskt samband mellan opinionsbildare på sociala medier och 

konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. Studiens statistiska resultat 

kan bland annat förklaras med hjälp av Yehins (2000) teori. Yeshins (2000) teori 

grundar sig i att konsumenterna tenderar att bortse från de flesta kommersiella källor, 

inklusive källor på sociala medier, och utgår istället från personliga erfarenheter. Med 

stöd av Yehins (2000) teori kan en möjlig förklaring till varför opinionsbildare inte är 

statistiskt signifikant vara att konsumenterna främst utgår från personliga erfarenheter 

och betraktar inte opinionsbildare som viktiga. Konsumenterna kan därför anse att det 

istället är personliga erfarenheter som har positivt inflytande på deras attityder till 

varumärken inom klädbranschen. 

 

Vidare förklarar Ström och Vendel (2015) att opinionsbildare använder sociala medier 

för att uttrycka åsikter och påverka konsumenterna till användning av olika 

varumärkens produkter. En bakomliggande förklaring till varför opinionsbildare inte är 

statistiskt signifikant kan vara att opinionsbildare inte har lyckats påverka 

konsumenternas attityder till varumärken inom klädbranschen. En ytterligare förklaring 

till varför det inte finns ett signifikant samband mellan opinionsbildare på sociala 

medier och konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen kan förklaras 

med hjälp av Haloversen, Hoffman och Coste- Maniere (2013).  Författarna poängterar 

att kändisar, som enligt Pradhan, Duraipandian och Sethi (2016) många gånger kan vara 

opinionsbildare, inte längre är ledande när det kommer till varumärken inom 
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klädbranschen. Det kan möjligtvis vara så att opinionsbildare som varumärkens 

marknadsföringsstrategi har nått sin mognadsfas. 

 

Konsumenters attityder, enligt Ström och Vendel (2015), grundar sig även i 

konsumenternas beundran för opinionsbildare på sociala medier. Vidare belyser 

Pradhan, Duraipandian och Sethi (2016) samt Fuchs (2014) att opinionsbildare på 

sociala många gånger tenderar att ha många fler följare samt någon typ av makt än vad 

vanliga människor har. Därför belyser Uzunoglu och Misci Kip (2014) att 

opinionsbildare kan påverka omgivningen och konsumenterna snabbt. Författarnas 

teorier går inte i linje i med studiens statistiska resultat. En ytterligare förklaring till 

varför opinionsbildare inte är statistiskt signifikant kan vara att majoriteten av 

konsumenterna inte anser att de beundrar några opinionsbildare på sociala medier. 

Likaså kan en orsak vara att opinionsbildare inte har lika stor makt som författarna 

påstår att opinionsbildare har. Trots att Batra och Keller (2016) belyser att kändisar och 

opinionsbildare är kreativa strategier för varumärken eftersom de skapar 

uppmärksamhet och skapar medvetenhet kring varumärkena finner vi inte stöd i teorin 

för ett sådant resonemang.  

 

Vidare framhäver Colliander och Dahlén (2011) att så länge opinionsbildare följer 

varumärken kommer konsumenterna som läser inläggen att bilda vänskapsband med 

varumärkena som kan generera förändringar av konsumenters attityder till varumärkena. 

I studiens fall kan det ha varit så att opinionsbildare inte har gjort marknadsföring åt 

diverse varumärken. I sådana fall blir det svårt att finna ett samband mellan 

opinionsbildare och positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken. 

Likaså kan Colliander och Dahléns (2011) teori gå hand i hand med Ström och Vendels 

(2015) teori om att konsumenters attityder bland annat grundar sig i konsumenternas 

beundran för opinionsbildare på sociala medier. Om konsumenterna inte beundrar 

opinionsbildare blir det i sin tur svårt för konsumenterna att sedan bilda vänskapsband 

med varumärkena och förändra konsumenters attityder till varumärkena. Likaså 

förklarar Ström och Vendel (2015) att opinionsbildare på sociala medier själva är 

konsumenter som exempelvis är nöjda och lojala till vissa specifika varumärken. Om 

opinionsbildare inte är nöjda väljer opinionsbildare med stor sannolikhet att inte 

rekommenderar varumärket till sina följare. 
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Slutligen poängterar Uzunoglu och Misci Kip (2014) att vare sig det handlar om 

positiva eller negativa omdömen påverkar opinionsbildare på sociala medier följare 

eftersom opinionsbildare är så pass inflytelserika. I studiens fall kan det ha varit så att 

opinionsbildare på sociala medier har negativt inflytande på konsumenternas attityder 

till varumärken inom klädbranschen. Stöd för det nämnda resonemanget finner vi i 

Uzunoglu och Misci Kips (2014) samt Fuchs (2014) teorier om att opinionsbildare på 

sociala medier likaså kan medföra nackdelar för varumärken när det gäller varumärkens 

kommunikationsprocess.  Ett ytterligare stöd för resonemanget finner vi i Ballantine och 

Yeungs (2015) teori som belyser att attityder till varumärken kan påverkas negativt av 

exempelvis negativa blogg recensioner. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens statistiska resultat att opinionsbildare på sociala 

medier inte har positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom 

klädbranschen. Vi tror att den främsta orsaken till att opinionsbildare inte är statistiskt 

signifikant beror på att konsumenterna blir omedvetet påverkade. Trots att 

konsumenterna inte reflekterar över det så mycket, tror vi att konsumenter tenderar att 

se varumärken genom opinionsbildare på sociala medier varje dag. 

 

5.4 Vilken faktor har störst inflytande? 

Batra och Keller (2016) belyser att författarnas tidigare forskning visar att sociala 

medier inte behöver vara lika effektivt som den mer traditionella formen av 

kommunikation i att fånga konsumenters uppmärksamhet för varumärken. Med stöd av 

författarnas tidigare forskning har vår studie möjligtvis kommit fram till ett liknande 

resonemang. I vår rankningstabell (Tabell 5), som visas i vårt analyskapitel, kan vi 

utläsa att varumärkesimage är den faktorn som har störst inflytande på konsumenters 

attityder till varumärken inom klädbranschen. Varumärkesimage befinner sig i toppen 

med 9,6 % av variationen. Varför varumärkesimage har ett större inflytande än 

elektronisk word-of-mouth (eWOM) och opinionsbildare på sociala medier kan bero på 

det Kapferer (2012) framhäver. Författaren belyser att varumärken är namn med makt 

som har möjligheten att påverka konsumenterna då varumärken kan utlösa känslor hos 

konsumenterna. Varumärkens marknadsföring belyser Ström och Vendel (2015) inriktas 

till stor del att övertyga potentiella konsumenter vilket kan som försök till 

attitydförändringar. Vårt statistiska resultat kan därmed ta stöd i författarnas 

resonemang. 
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Näst i vår rankningstabell kan vi utläsa opinionsbildare på sociala medier. Faktorn har 

en förklaringsgrad på endast 1 % av variationen vilket kan genomskådas i studien då 

hypotesen inte visade sig vara signifikant med konsumenters attityder till varumärken. 

Wolny och Mueller (2013) framhåller att mode alltmer präglas av opinionsbildare då 

opinionsbildare har makt till att påverka hur varumärken inom klädbranschen uppfattas 

på marknaden. Vad författarna framhåller kan inte genomskådas i vår studie eftersom 

procenten av variationen är relativt låg. Därför kan vi likaså inte ta stöd i bland annat 

Colliander och Dahléns (2011) studie som förklarar att konsumenters attityder grundar 

sig i konsumenternas beundran för opinionsbildare på sociala medier. Varför faktorn 

inte rankades högre kan tydas i Fuchs (2014) studie där författaren tydliggör att sociala 

medier i vissa fall kan ge en missvisande bild. Sammantaget poängterar Haloversen, 

Hoffman och Coste- Maniere (2013) att opinionsbildare inte längre är ledande inom 

klädbranschen trots att Fuchs (2014) framhäver att uppmärksamheten som skapas kring 

kändisar och opinionsbildare är av betydande roll för varumärken.  

 

Daugherty och Hoffman (2014) beskriver att eWOM är bland de viktigaste faktorerna 

som har inflytande på konsumenters attityder. Likaså framhåller Shih, Lai och Cheng 

(2013) att eWOM blir alltmer viktigare för att forma konsumenters attityder. I vår studie 

går det däremot att utläsa att eWOM är den faktorn som har minst inflytande av 

samtliga oberoende variabler. I rankningstabellen ser vi att endast 0,9 % av variationen 

har inflytande på konsumenters attityder till varumärken. Det vår studie har kommit 

fram till kan ta stöd i det Erkan och Evans (2016) framhäver. Författarna beskriver att 

konsumenterna utsättas för en stor mängd information på sociala medier vilket leder till 

att konsumenterna har svårt att sortera all information som finns tillgänglig. Likaså 

poängterar Yeshin (2000) att eWOM inte längre är ledande i marknadsföringssyfte. 

 

Slutligen belyser Grönroos (2015) att individer ofta använder sociala medier som på 

något sätt har med varumärken att göra. Att studiens statistiska resultat visar att eWOM 

och opinionsbildare på sociala medier inte är signifikanta kan bero på att konsumenterna 

troligtvis blir omedvetet påverkade. Vidare kan vi i rankningstabellen utläsa att vi 

överlag har fått fram låga siffror bland samtliga faktorer. Sundell (2009) framhåller att 

ju högre värde, desto bättre förklaringskraft. Likaså är studiens VIF-värden från den 

multipla regressionen låga. Slutligen ska det has i åtanke att om det hade funnits mer tid 
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till att ha enkäten öppen samt en större population hade resultatet troligtvis påverkats 

och fler faktorer hade blivit signifikanta.  
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6 Slutsats 

I följande kapitel presenteras våra slutsatser kring studien. Här besvaras studiens 

forskningsfråga samt syfte, följt av förslag på framtida forskning inom ämnet. 

 

6.1 Besvarande av forskningsfråga och syfte 

I vilken grad har varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth samt opinionsbildare på 

sociala medier inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom 

klädbranschen? 

 

Genom att undersöka varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth samt 

opinionsbildare på sociala mediers inflytande på konsumenters attityder till varumärken 

inom klädbranschen har vi även kunnat utläsa i vilken grad faktorerna påverkar. 

Statistiken som har tagits fram har således legat till grund för rankingen av faktorerna. 

Genom att ta hjälp av enkel regression har vi kunnat utläsa att varumärkesimage med 

sina 9,6 % av variationen har inflytande på konsumenters attityder till varumärken. 

Därefter kommer opinionsbildare på sociala medier där 1 % av variationen har 

inflytande på konsumenters attityder. Sist i vår ranking kommer elektronisk word-of-

mouth (eWOM) som påvisar att endast 0,9 % av variationen har inflytande på 

konsumenters attityder. 

 

Vidare har framtagningen av statistiken uppfyllt studiens syfte som grundar sig i att 

påvisa om det föreligger skillnader i inflytande på konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen mellan varumärkesimage, elektronisk word-of-mouth 

samt opinionsbildare på sociala medier. Följande undersökningsmodell (Modell 5) 

ligger till grund för vår slutsats. 

 

 
Modell 5. Undersökningsmodell (Källa: egen) 
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Genom vår undersökning har vi kommit fram till att varumärkesimage har störst positivt 

inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. I Modell 5 

går det tyda att varumärkesimage är statistiskt signifikant, vilket innebär att studiens 

första hypotes varumärkesimage har positivt inflytande på konsumenters attityder till 

varumärken inom klädbranschen accepteras. Trots att Erdem, Keller, Kuksov och 

Dmitri (2016) fråga sig om varumärken egentligen är värdefulla i dagens förändrade 

marknadsföring kan vi med hjälp av studiens statistiska resultat konstatera att 

varumärkesimage anses vara av betydenhet. Vidare går det i Modell 5 tyda att eWOM 

inte är statistiskt signifikant, vilket innebär att studiens andra hypotes, eWOM har 

positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen 

förkastas. Slutligen går det i Modell 5 att utläsa att studiens tredje hypotes 

opinionsbildare har positivt inflytande på konsumenters attityder till varumärken inom 

klädbranschen förkastas. Både Yeshin (2000) samt Haloversen, Hoffman och Coste-

Maniere (2013) poängterar att varken kändisar i form av opinionsbildare eller eWOM är 

ledande inom klädbranschen. 

 

Studien påvisar således att det föreligger skillnader i inflytande på konsumenters 

attityder till varumärken inom klädbranschen mellan varumärkesimage, eWOM samt 

opinionsbildare. Vi kan dra slutsatsen att varumärkesimage är den enda faktorn som har 

ett påvisat inflytande. Den främsta anledningen till varför eWOM och opinionsbildare 

inte är statistiskt signifikanta beror på att faktorerna omedvetet påverkar 

konsumenternas attityder till varumärken och bör därför mätas på andra vis än vad 

studien har gjort. 

 

6.2 Diskussion av resultat och förslag på framtida forskning 

Ström och Vendel (2015) framhäver att den digitaliserade världen utvecklas snabbt. 

Vidare förklarar Yuan, Kim och Kim (2016) att utvecklandet av den digitaliserade 

världen har medfört att sociala medier har framkommit och blivit ett viktigt verktyg 

inom marknadsföringen. Med stöd av författarnas resonemang ser det ut som att 

utvecklingen fortsätter i samma spår. Trots att elektronisk word-of-mouth (eWOM) samt 

opinionsbildare på sociala medier inte är statistiskt signifikant i den här studien tror vi 

att det kommer vara en inflytande faktor i framtiden. Anledningen till det nämnda 

resonemanget är för att vi tror att inflytandet på konsumenters attityder till varumärken 

sker omedvetet. Därför tror vi således att kommunikationen genom sociala medier, 
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oavsett slag, kommer dominera klädbranschen och att sociala medier i 

marknadsföringen kommer att bli alltmer viktigare. Resonemanget kan ta stöd i det 

Haloversen, Hoffman och Coste-Maniere (2013) belyser. Författarna framhäver att 

konsumenter i allt högre grad påverkas av sociala medier. Här ser vi att vidare forskning 

kan tas vid. 

 

Med studiens teoretiska referensram går det utläsa att många författare konstaterar att 

både varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på sociala medier har inflytande 

på konsumenters attityder till varumärken. Spears och Singh (2004) beskriver att 

konsumenternas utvärdering och uppfattning av varumärken, det vill säga 

varumärkesimage, är grunden till konsumenters attityder. Vidare belyser Erkan och 

Evans (2016) att interaktioner som sker mellan konsumenter på sociala medier har 

inflytande och bidrar till positiv effekt på konsumenternas attityder. Ström och Vendel 

(2015) framhäver likaså att konsumenters aktiviteter på sociala medier hjälper till att 

bearbeta budskapen som varumärken vill ge vilket leder till att konsumenternas attityder 

påverkas. Vidare framhåller Uzunoglu och Misci Kip (2014) att opinionsbildare som 

påverkare har inflytande på omgivningen i den digitala miljön där informationen sprids 

snabbt och enkelt. Slutligen poängterar Batra och Keller (2016) att opinionsbildare på 

sociala medier skapar uppmärksamhet, ökar konsumenters motivationer samt skapar 

medvetenhet och attitydförändringar till varumärken. Däremot förekommer det inte på 

vilka sätt och hur varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare påverkar 

konsumenternas attityder till varumärken. Även här ser vi att vidare forskning kan tas 

vid. 

 

Slutligen vill vi likaså påpeka att studien inte har fokuserat på demografiska aspekter. 

Batra och Keller (2016) belyser att det är viktigt att ha i åtanke att skillnader i 

konsumenternas ålder, kön och geografiska läge kan påverka hur människor använder 

och ser på sociala medier. Möjligtvis kan demografiska aspekter ha inflytande på 

sambanden mellan varumärkesimage, eWOM samt opinionsbildare på sociala medier 

och konsumenters attityder till varumärken inom klädbranschen. Här ser vi att vidare 

forskning kan tas vid. 
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8 Bilaga  

8.1 Bilaga A 

Varumärkesimage och kommunikation via sociala medier 
 

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter kring varumärken samt sociala mediers 

inflytande på dig som konsument. Vi ber dig att tänka på det senaste varumärket du 

handlade inom klädbranschen. 

Kön 

Man 

Kvinna 

 

Ålder 

18-30 

31-40 

41-50 

Över 50 år 

 
Attityd till varumärket 

I vilken utsträckning anser du att... 

 

1. Varumärket är attraktivt 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

2. Varumärket är önskvärt 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

3. Varumärket är bra 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

4. Du har en positiv attityd till varumärket 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 
Varumärkesimage 

I vilken utsträckning anser du att... 

 

5. Varumärket har en stark image 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

6. Du har starka känslor till varumärket 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

7. Varumärket hjälper dig att uppfylla ditt behov av konsumtion 
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Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

8. Det varumärket står för matchar din egen självbild 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Information av andra individer 

I vilken utsträckning anser du att... 

 

9. Du får information av andra konsumenter om varumärket på sociala medier 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

10. Du delar information till andra konsumenter om varumärket på sociala medier 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

11. Du diskuterar om varumärket med andra konsumenter på sociala medier 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Opinionsbildare på sociala medier 

*Opinionsbildare: Någon som påverkar dig och din åsikt (t ex. en kändis eller förebild) 

I vilken uträckning anser du att... 

 

12. Du följer opinionsbildare på sociala medier 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

13. Opinionsbildare på sociala medier fångar din uppmärksamhet 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

14. Opinionsbildare på sociala medier kommunicerar om varumärket 

Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 

 

Tack för din medverkan! 

Matea Blazevic och Lina Petersson 


