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Sammanfattning  

 

Internet är numera en del av vardagen och de flesta är vana att handla online. 

Detta har i sin tur lett till att företag med traditionella fysiska butiker har hamnat 

efter i kunskapen om hur kunderna vill göra sina inköp och vad som är deras 

preferenser. Att skapa förståelse för vad kunder vill ha har alltid varit i fokus 

hos företag för att på så sätt behålla och skapa lojalitet hos konsumenter. 

Studiens syfte är därför att undersöka vilka preferenser som avgör 

köpkanalslojaliteten hos konsumenter av kläder. Faktorerna som undersöks i 

studien är priskvalité, prismedvetenhet, service, tidseffektivitet, förtroende och 

valmöjligheter. Dessa variabler utgör studiens oberoendevariabler som testas 

mot de beroende variablerna i studien vilket är lojalitet i butik respektive lojalitet 

online. Studien är begränsad till konsumenter som handlat kläder senaste 

året. Utformandet av studien bygger på kvantitativ metod 

där enkätundersökning har varit källan till insamling av data. 187 respondenter 

svarade på enkäten vilket utgör studiens data som sedan har analyserats i SPSS 

med hjälp av multivariat regression. Resultatet i studien visar att service och 

priskvalité var de viktigaste faktorerna till varför konsumenter är lojala mot 

fysiska butiker. De variabler som var signifikanta i onlinebutiker var service, 

tidseffektivitet och förtroende.  

Studien bidrar till forskningen genom att mäta vilka preferenser som påverkar 

lojaliteten när du handlar i fysisk butik och online. Genom att bidra med 

förståelse om vilka preferenser som påverkar köpkanalslojalitet så kan företag 

förstå varför kunder är lojala och använda informationen som ett av flera 

underlag till strategiska beslut. 

 

Nyckelord: Fysiska butiker, onlinebutiker, köpbeteende, lojalitet, preferenser, 

service, förtroende, pris  
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Abstract  

 

Internet is a part of everyday life and most people are now used to shopping 

online. This in turn has led to the fact that companies with traditional stores 

lack knowledge of what their customers wants and their preferences about 

buying. Creating an understanding of what customers wants has always been the 

focus of business to maintain and create loyalty towards consumers. The 

purpose of the study is therefore to investigate which preferences determine 

loyalty within traditional stores and online stores.  The factors studied are 

pricequality, price awareness, service, time efficiency, trust and choice. These 

variables are the independent variables of the study which will be tested against 

the dependent variables which is loyalty in traditional stores and loyalty online. 

The study is limited to consumers who bought clothes last year. The design of 

the study is based on quantitative methodology were surveys have been the 

source of data collection. 187 people responded to the survey which has then 

been analyzed in SPSS using multivariate regression. The result of the study 

shows that the preferences regarding loyalty within traditional stores were 

service and pricequality. The results also show that the preferences regarding 

loyalty within online stores are service, time efficiency and trust. 

The study contributes to research by measuring which preferences affect loyalty 

when shopping in traditional stores and in online stores. By providing an 

understanding of which preferences determine loyalty within traditional stores 

and online stores, companies can understand why consumers are loyal and use 

the information to support strategical decisions within companies.  

 

 

Keywords: Shops, Online Stores, Buying, Loyalty, Preferences, Service, Trust, 

Price  
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Begreppsdefinitioner 

Konstruktion; En sammanslagning av flera enkätfrågor som tillsammans utgör 

en förklaring till en preferens och därmed en variabel.  

Köpkanalslojalitet; Den kanal konsumenten är lojal mot. I denna studie 

handlar det om antigen lojal mot butik eller lojal mot online. 

Onlinebutik/Onlineshop; En klädbutik som finns i virtuell miljö det vill säga 

online. 

Fysisk butik; En klädbutik som går att besöka fysiskt. 

Priskvalité; Avser konsumenters uppfattning om relationen mellan pris och 

kvalité. Det vill säga om ett högt pris motsvarar hög kvalité eller tvärtom. 

Preferenser; Konsumenters attityder och uppfattningar kring tillvägagångsättet 

för inköp av kläder. I denna studie används preferenser som 

oberoendevariabler. 

Lojalonline; Konsumenter som är lojala mot onlinebutiker. 

Lojalbutik; Konsumenter som är lojala mot fysiska butiker. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund  

Sedan internets uppkomst har konsumentvanorna förändrats mer och mer och 

den traditionella synen på att handla i fysisk butik börjar ersättas av att handla 

online (Thaichon 2017).  Inom detaljhandeln har anpassning av fysiska butiker 

kompletterats med digitala försäljningskanaler.  Digitaliseringen av världen ger 

konsumenter möjlighet att kunna handla hur, när och var de vill. Detta ställer 

klädbranschen inför ett dilemma om var fokuset av försäljning bör vara och hur 

länge fysiska butiker kan leva kvar. I slutet av 90-talet växte handeln online fram 

och redan några år in på 2000-talet hade handeln online ökat markant (Chiang 

2003).  I Sverige har digitaliseringen fått tydliga effekter där undersökningar 

pekar på att majoriteten av befolkningen använder internet idag, där nio av tio 

svenskar är vana att handla på internet.  Under 2017 ökade e-handeln med 17 

procent till en omsättning på 66 miljarder och väntas öka under 2018 till 77 

miljarder kronor (Davidson 2017).  Kläder är en av de mest populära varorna 

för svenskar att beställa online och är en marknad som också styrs mer och mer 

av konsumenternas krav och behov (Postnord 2018).  

Internet är en plattform som lockar nya kunder och som ökar försäljningen hos 

företag, mycket tack vare det breda sortimentet av varumärken som kan 

erbjudas online kontra i en fysisk butik. Kläder blev tidigt populärt att handla 

online och klädkonsumtionen online fortsätter att ständigt öka (Park et al. 2012). 

Variabler såsom pris, kvalité och utseende är avgörande faktorer vid köp av 

varor som kläder. Genom att kombinera dessa variabler med plattformen att 

handla online kan konsumenter söka och jämföra produkter på ett effektivare 

sätt än vad som är möjligt i en fysisk butik (Al-Debei et al. 2015). Konsumenter 

kan således spara tid och pengar vid inköp av kläder och har möjlighet att 

genomföra köp via digitala kanaler när som helst på dygnet. En nackdel med att 

handla online är dock att du inte kan vare sig testa eller känna på klädesplagget 

innan ett köpbeslut tas (Al-Debei et al. 2015). Online shopping har enligt 

Singh (2017) visat sig vara tillfredställande för den moderna konsumenten som 

söker bekvämlighet och snabbhet i sina köp. Även om statistiken visar att en 

majoritet handlar online är den mer traditionella köparen fortfarande inte helt 

bekväm med att handla online. Anledning till det är att den fysiska upplevelsen 

uteblir, där du kan pröva och ta på ett klädesplagg men också en viss tveksamhet 

till att lita på processen (Singh 2017).  
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1.2.  Problemdiskussion 

Utmaningen för många företag med både fysiska butiker och onlinebutiker är 

att veta vilka preferenser som är viktigast för konsumenterna och var fokus bör 

vara för att inte tappa mot konkurrenter. I och med konkurrensen på marknaden 

blir det därför viktigt med lojala kunder (Wong & Sohal 2003). Lojala kunder 

kan sprida ett gott rykte och bidra med ett återkommande 

köpbeteende. Childers et al. (2001) hävdar att service är något som är en faktor 

för att få lojala kunder och det är därför betydande med personalens bemötande 

i butik och online. Det blir därför betydelsefullt med en bra hemsida och goda 

servicemöjligheter som möter kundernas behov. Valmöjligheter såsom 

sortiment och öppettider är också en faktor som kan påverka lojaliteten 

där onlinemarkanden ofta erbjuder större valmöjligheter än fysiska butiker 

(Childers et al. 2001).   

Det senaste decenniet har onlinebutiker växt och fysiska butiker har också gett 

sig in på onlinemarknaden (Thaichon 2017). Detta är en trend som växer vilket 

resulterar i en skarpare konkurrens. Forskningen vet lite om hur eller varför 

konsumenter väljer en kanal före en annan för sina transaktioner. För att förstå 

de bakomliggande faktorerna skulle det krävas uppgifter om konsumentval, 

sökbeteende och preferenser gällande pris (Grewal et al. 2003). Tidigare 

forskning är oense om köpbeteende skiljer sig i fysiskbutik kontra onlinebutik 

(Constantinides 2004). Det saknas i nutid en direkt jämförelse mellan shopping 

online och i fysisk butik då tidigare forskning ofta fokuserat på en kanal i taget. 

Därför är det av betydelse att undersöka nya konstruktioner för att ge en bild av 

hur köpbeteende skiljer sig mellan onlinebutiker och fysiska butiker (Scarpi et 

al. 2014). Konsumenter ställs ofta inför val där valet av plattform för inköp 

definieras av många faktorer som pris, sortiment och service (Carpenter & 

Moore 2006). Eftersom lojala kunder är betydelsefulla för alla företag både för 

fysisk- och onlinebutik kan denna studie bidra med information om vilka 

preferenser inom köpebeteende som påverkar valet av köpkanalslojalitet. Detta 

kan vara till nytta för företag att ta del av för att öka förståelsen kring 

klädbranschen som är i utveckling och står inför svåra vägval. Resultatet 

kommer att visa vad konsumenterna prioriterar och vad som påverkar deras val 

av köpkanal, där preferenserna priskvalité, prismedvetenhet, service, förtroende, 

valmöjligheter och tidseffektivitet är studiens oberoendevariabler och där 

lojalitet i butik och lojalitet online utgör studiens beroendevariabler.  
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1.3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka vilka preferenser som påverkar 

köpkanalslojaliteten hos konsumenter inom klädbranschen.   

De preferenser som kommer att användas i studien är priskvalité, 

prismedvetenhet, service, förtroende, valmöjligheter och tidseffektivitet. Dessa 

preferenser utgör de oberoendevariablerna som ställs mot två 

beroendevariabler, lojalitet att handla i fysisk butik och lojalitet att handla 

online.  

1.4. Avgränsning 

Åldern är den faktor som historiskt sett påverkar mest kring vilken inställning 

konsumenten har när det kommer till köp online (Lissitsa & Kol 2016). Vi har 

valt att avstå från att använda ålder som en variabel för vilken köpkanal 

konsumenter väljer. Detta då statistiken visar att nio av tio konsumenter i 

Sverige idag är vana att handla online (Davidsson 2017). Studien är avgränsad 

till de oberoende variablerna service, priskvalité, tidseffektivitet, valmöjligheter 

och förtroende på grund av att om fler variabler skulle tas med skulle studien 

bli för omfattande och ej kunna genomföras inom angiven tidsram.   

1.5. Kunskapsbidrag 

Tidigare forskning har till stor del fokuserat på internets framväxt och hur det 

har förändrat synen på hur konsumenter idag handlar. Dock har fokuset 

på onlinebutiker sällan varit i direkt jämförelse med fysiska butiker, utan 

forskningen har ofta lyft fram fördelarna med att handla online och hur det 

förändrar konsumtionen. Utifrån tidigare forskning går det att se omfattande 

förändringar inom klädbranschen och det blir därför viktigt att skapa forskning 

från olika länder samt kontunerliga uppdateringar så att forskning håller jämna 

steg med utvecklingen. Eftersom den digitala utvecklingen går snabbt är dagens 

forskningsresultat en färskvara och det som gäller idag kan vara förlegat 

imorgon. Befintlig teori kommer att testas för att se om den är aktuell i 

förhållande till studiens resultat. Dessutom kommer variabler testas ihop vilket 

gör det till en unik modell som inte tidigare har testats inom 

forskningen. Studiens kunskapsbidrag till forskningen kommer genom en 

kvantitativ metod undersöka vilka faktorer som leder till köpkanalslojalitet vid 

köp av kläder. Genom att undersöka både lojalitet online och i fysisk butik ger 

det ett perspektiv som kan vara till nytta för företagsledningar i fråga om 

strategiskt viktiga beslut.  
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1.6. Disposition 

Studien är uppbyggd utifrån sex huvudkapitel där underrubriker ingår. 

Introduktionen är studiens första kapitel där ämnet för studien presenteras med 

motivering kring varför och syftet till denna samt avgränsningar inom ämnet. I 

andra kapitlet redogörs för teorier kring köpbeteende och preferenser vilket 

också innefattar tidigare forskning. I tredje kapitlet behandlas val av metod och 

tillvägagångssättet studien bygger på. Resultatet presenteras i fjärde kapitel följt 

av analys och diskussion i det femte kapitlet. Kapitel sex tar upp den sista delen 

i studien där slutsatsen fastställs och vilka kunskapsbidrag som gjorts samt 

förslag till framtida forskning. Efter samtliga kapitel redogörs källförteckning 

och bilagor. 
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2. Teori 

I detta avsnitt behandlas studiens teori. Den består utav två övergripande teorier och åtta 

teorier om de utvalda variablerna. Först ut behandlas köpbeteende, onlineköpbeteende sedan 

behandlas variablerna lojalitet, priskvalité, prismedvetenhet, service, tidseffektivitet, 

valmöjlighet och förtroende. Efter variablerna följer den konceptuella modell som skapats och 

som studien kommer utgå ifrån. 

2.1. Köpbeteende övergripande 

Konsumentbeteende är invecklat och komplicerat och refererar till köpbeteende 

hos en konsument (Kotler et al. 2013).  Det är viktigt att förstå fenomenet för 

företag för att de skall lyckas nå ut till sina kunder på bästa möjliga sätt. Oftast 

har konsumenter svårt att förstå vad det är som influerar deras beslut att köpa 

varor. För att förstå människors köpbeteende har marknadsförare, konsulter 

och forskare försökt lista ut vad det är som influerar ett köp. Det finns olika 

modeller som försöker redogöra och förklara denna process. En välkänd modell 

är “model of buying behaviour” (Kotler et al. 2013) som bygger på att 

konsumenten påverkas av marknadsföring och andra stimulis och sedan utifrån 

egna preferenser fattar beslut. Det finns faktorer som påverkar 

konsumentköpbeteende och de faktorer som är främst kopplande till 

köpbeteende är kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer. (Engel 

et al. 1995; Kotler et al. 2013) Den kulturella faktorn är vad konsumenten har 

för värderingar, uppfattningar, önskningar och beteende som man lärt sig av ett 

samhälle, familj eller andra institutioner. Mänskligt beteende är oftast upplärt 

och kan variera beroende från vilket land man kommer ifrån (Engel et al. 1995).  

Den sociala faktorn påverkar köpbeteende och kan ses som små grupper (två 

eller fler personer) som har en betydande påverkan på enskilda konsumenters 

beteende. En grupp som innefattar en medlem har ett direkt inflytande på 

dennes köpbeteende eftersom den är medlem i gruppen (Solomon et al. 

2016). En människas roll i alla olika grupper kan variera och kan klassificeras 

som vad en människa förväntas göra i gruppen. Varje roll har ett ansvar som 

getts från en grupp eller ett samhälle (Solomon et al. 2016). En persons 

konsumentbeteende beror till stor del av vad för personlighet och karaktäristiska 

denne har som t.ex. ålder, livscykel, jobb, ekonomisk situation, livsstil, och 

självbild. Människor i allmänhet byter köpbeteende sett över deras livstid, till 

exempel förändras valen av kläder med åldern.   
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Konsumentbeteende påverkas till stor del av fyra olika psykologiska faktorer. 

Dessa är motivation, uppfattning, lärande och attityder (Engel et al. 

1995; Kotler et al. 2013). Motivation handlar om vad som motiverar individen 

till att göra eller köpa vissa saker. Ett behov blir till ett motiv för att sedan om 

det blir tillräckligt intensivt skapa känslor till ett driv eller motivation. Alla 

människor tolkar situationer olika och uppfattningen sker via alla sinnen. 

Lärande handlar om att människor ändrar sitt individuella beteende beroende 

på erfarenhet.  Anta att en person köper en kamera av märket Nikon, som denne 

blir nöjd med. Då kommer personen troligtvis när den handlar produkter inom 

samma område att leta efter märket Nikon eftersom just det märket har 

personen erfarenheter av (Kotler et al. 2013). Människor har också olika 

uppfattningar om saker och ting vilket utgör deras tro och attityder vilket spelar 

en stor roll i köpbeteendet. I en butik kan det erbjudas en unik miljö eller 

atmosfär som utgör butiksstämningen vilket kan leda till att en konsument tar 

ett beslut om ett inköp av varor (Baker et al. 1994). Ur detaljistens synvinkel är 

butiksstämningen ett sätt att producera och framhäva specifika psykologiska 

effekter hos konsumenten som i sin tur ökar sannolikheten för att ett köp 

kommer till skott. Ur konsumentens synvinkel utgör butikens unika miljö och 

atmosfär konsumentens uppfattning om kvalitén på omgivningen (Tai & Fung 

1997). Thang och Tan (2003) hävdar att preferenser hos konsumenter refererar 

till konsumenternas hierarkiska prioriteringar av butiker som ett resultat av deras 

uppfattning av butikerna. I huvudsak är det konsumenternas förkärlek för vissa 

butiker kontra andra. Detta kan bero på konsumentens känslomässiga 

inställning till butiken vilket är ett resultat av butikens strategi (Thang & Tan 

2003).  

2.2. Köpbeteende online 

Internet är en stor anledning till att vi som människor har börjat ändra vårt 

beteende och hur vi idag väljer att leva.  Idag socialiserar vi genom sociala 

medier, läser nyheter online, lyssnar på musik genom mobilen och livsstilen 

har därmed förändrats för majoriteten av befolkningen under en väldigt kort 

tidsperiod (Diaz et al. 2017). Företag har tagit till sig av utvecklingen och har 

insett att internet och att använda virtuella köpkanaler har blivit ett måste för att 

överleva. Köpebeteendet online visar vissa skillnader mot det traditionella 

köpebeteendet. Detta då tillgängligheten som erbjuds via internet skapar ett 

snabbt och enkelt sätt att gå från tanke till köp (Diaz et al. 2017). Delar av 

forskningen säger dock att det inte finns någon avgörande skillnad i 

köpebeteendet online kontra köpbeteendet i fysisk butik men Constantinides 
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(2004) menar istället att så inte är fallet utan det har skapats nya steg i modellen 

för köpbeteende online som bygger på faktorer kring att skapa förtroende. 

Upplevelsen kunden får online bygger på förtroende och intrycket som ges när 

en kund ska genomföra ett köp. Kunskap om internet och datavana är viktigt 

för att kunden ska förstå bekvämligheten av ett onlineköp och det blir därför 

viktigt att utforma en plattform som är lättorienterad (Singh 2017). När ett 

köpbeslut ska göras online undersöker kunden specifikationer kring produkten 

vilket är något som är enkelt att göra för vissa produkter medan andra produkter 

kan vara betydligt mer komplexa. Detta leder då till att webbsidan blir avgörande 

om kunderna ska vara benägna till att ta ett köpbeslut. Säkerheten på webbsidan 

samt teknologiska finesser blir också avgörande i mer komplexa inköp (Singh 

2017). Företagare som säljer produkter online strävar efter att få lojala kunder 

för att få en långsiktig lönsamhet och därmed blir marknadsföring online en 

avgörande faktor (Young Kim & Kim 2004). Genom att skräddarsy personliga 

erbjudande är det möjligt att erbjuda ett mervärde för kunden och det blir då 

viktigt att veta hur kommunikation mellan kund och företag ska förmedlas. 

Kunderna vill ha kvalité och service vilket online betyder att kunden ska få det 

som utlovas av företaget där varan ska stämma överens med beskrivning och 

där leverans och returprocess ska fungera som utlovat (Young Kim & Kim 

2004). För att vinna kundernas förtroende behöver företag vara öppna och 

lyssna till vad konsumenter vill ha. Utan kundernas förtroende kan inte ett 

företag bli lönsamt och framgångsrikt inom online branschen, då kunderna 

enkelt kan hitta andra företag som substitut (Sahney et al. 2013).  

2.2.1. Lojalitet  

Företag blir mer och mer konkurrensutsatta och konsumenter har allt högre 

krav på fysiska butiker och onlinebutiker (Wong & Sohal 2003).  Den globala 

konkurrensen växer och konsumenternas förväntningar på service och tjänster 

är därför högt ställda, vilket leder till att både fysiska och online butiker gör allt 

för att göra kunder nöjda.  Lojalitet hos konsumenter är något företagen strävar 

efter vilket kan definieras med att man återkommande handlar från samma 

företag över en längre tid (Wong & Sohal 2003). För företag med fysiska butiker 

leder lojalitet till att kunderna ofta gör återbesök i butiken och väljer bort 

konkurrenter inom samma segment (Bloemer & Ruyter 1998).  Nivån av hur 

lojal kunden är kan mätas i hur dedikerad kunden är till företag vilket också blir 

ett mått på kundnöjdheten (Bridson et al. 2008). Forskarna menar att genom att 

kundens attityd gentemot butiken är av positiv karaktär kan detta leda till ännu 

större hängivenhet vilket gör att konsumenten inte bara handlar återkommande, 
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utan även sprider positiva ord och rekommendationer om butiken till andra. För 

att uppnå hängivna kunder blir det därför viktigt för butikens anställda att skapa 

en relation med kunden (Wong & Sohal 2003). Känslan som kunden får av 

butiken förmedlas ofta via dess anställda och det är viktigt med en positiv känsla 

som kan ge en mer personlig anknytning. Om en konsument är lojal mot en viss 

anställd kan detta även leda till att konsumenten även blir lojal mot företaget 

(Wong & Sohal 2003).  

Lojaliteten i onlinebutiker förklaras med dimensionerna köpbeteende och 

attityder (Kwon & Lennon 2009).  Att konsumenter gör återkommande köp 

och pratar gott om företag är lika viktigt för företag online som i fysisk butik. 

Enligt Kwon och Lennon (2009) kan lojaliteten online mätas i fem olika steg, 

sökning på hemsidan, att konsumenten återkommande söker på hemsidan, 

intentionen att handla, intention att handla för ett premiumpris och intentionen 

att rekommendera hemsidan till vänner och familj. Den stora skillnaden mot att 

handla i fysisk butik blir också att överkomma konsumenternas upplevda 

osäkerhet kring att handla och betala online utan en fysisk upplevelse (Chiu et 

al. 2009).  Säkerheten och förtroendet blir därför avgörande faktorer 

för onlinebutiker att fokusera på för att få lojala kunder.  Fördelarna för företag 

online blir att de kan erbjuda konsumenter unika möjligheter i hur kunder kan 

söka och jämföra kläder på ett effektivt sätt (Balabanis et al. 2006). Samtidigt 

som det är en fördel jämfört med fysiska butiker kan det dock bli svårt att 

behålla kunder i ett långsiktigt perspektiv mot konkurrenter online. För att 

undvika att förlora kunder till konkurrenter jobbar företag utefter strategin att 

göra kunder så nöjda som möjligt så att de återkommer.  För att sticka ut och 

uppnå lojalitet hos kunder är det även viktigt med vilken image företaget har, 

vilket kan leda till att kunderna känner sig hemma och därför väljer att handla 

återkommande (Balabanis et al. 2006). Image blir även en viktig faktor för 

företag med både fysiska butiker och butiker online.  Genom att 

fånga konsumenternas attityder kan det leda till att återkommande köp sker 

(Kwon & Lennon 2009).  Att vara verksam i två kanaler istället för en kanal är 

fördelaktig i och med att det går att konkurrera både online och i butik vilket är 

viktigt för att få lojala kunder (Kwon & Lennon 2009).  

2.2.2. Preferens priskvalité och preferens prismedvetenhet 

Historisk och nuvarande forskning pekar på att priset antagligen är den faktor 

som driver kunderna till ett köp (Chiang & Dholakia 2003).  För att kunna 

konkurrera på en marknad med både fysiska butiker och onlinebutiker är det 
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vanligare att företag utlovar prisgaranti, eller att de ofta har veckoerbjudande 

som kan leda till att konsumenten förblir lojal (Ramanathan et al. 2017). Priset 

är något som kan jämföras och undersökas online på ett snabbare och enklare 

sätt än vid traditionell shopping, vilket har varit en stor anledning till att 

konsumenter handlar mer och mer online. Alla konsumenter har sin uppfattning 

om vad priset betyder och det är inte alltid viktigt med ett lågt pris, utan ett pris 

som är inom de ramar som individen accepterar (Chiang 

& Dholakia 2003).  Singh (2017) menar att inkomst och livsstil är också något 

som påverkar uppfattningen om priset. Konsumenter har överlag en mer 

försiktig attityd till att handla online för att de känner att den finansiella risken 

vid ett köp online är högre. Däremot är en konsument med högre inkomst mer 

bekväm med att handla online. Park et al. (2012) säger också att konsumenter 

online inte längre motiveras av priset, utan istället mer av bekvämlighet och 

tillgänglighet som finns i ett köp online. Den typiska onlineshopparen är därför 

mindre priskänslig än den traditionella shopparen och söker istället något som 

tillfredsställer ett behov snarare än ett lågt pris.  

H1: Prismedvetenhet har en positiv effekt på lojaliteten hos konsumenter som 

handlar i onlinebutiker. 

En ytterligare faktor som företag fokuserar på är kvalité, som ofta är kopplat till 

priset (Kotler et al. 2013). Pris och kvalité är något som kunderna ofta 

utvärderar när de ska göra ett köp både online och i butik. Priset blir då den 

variabel som förklarar kvalitén på produkten och det är viktigt att kundernas 

förväntningar stämmer överens med informationen som tillges (Jin & Kato 

2006). Därför blir priset något som företag använder strategiskt för att förmedla 

butikens image till konsumenterna (Grewal et al. 2003). Genom att sätta ett visst 

pris kan företag välja vilken image butiken ska förmedla till konsumenter. Enligt 

Lichtenstein et al. (1993) har pris och kvalité ett positivt samband för 

konsumenten vilket innebär att högre kvalité förklarar högre pris. Dock kan 

detta också bli ett problem när priset överstiger en viss nivå då kan 

konsumenten uppfatta att priset inte längre motsvarar kvalitén fullt 

ut. Enligt Kotler et al. (2013) är priset viktigt vid ett klädköp men kvalitén är 

svårare att utvärdera vid köp online.  

H2: Priskvalité har en positiv effekt på lojaliteten hos konsumenter som handlar 

i fysiska butiker.  
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2.2.3. Preferens Service 

Kundernas syn på företag och deras köpupplevelse bygger till stor del på hur 

kunderna upplever service (Sivadas et al. 2000).  Förhållande mellan kvalitén på 

service och kundnöjdhet visar på ett tydligt samband där kunder som är 

missnöjda med servicen generar mindre intäkter och nöjda kunder generar mer 

intäkter. Företag har därför ett stort fokus på att öka förståelsen om vad service 

innebär för kunden och att det är viktigt för att behålla nöjda kunder samt skapa 

nya kundrelationer (Sivadas et al. 2000).  I en butik har kunderna ofta en viss 

förväntan vid ett besök. Förväntningarna baseras ofta på kompetensen hos 

personalen samt om hjälp ges inom en rimlig tidsram. Långa köer i butik samt 

mindre hjälpsam personal leder ofta till att kundernas förväntningar inte 

motsvaras och att de lämnar butiken missnöjda (Grewal et al. 2003). 

Förväntningarna vid ett köp online ser annorlunda ut då kundernas 

förväntningar istället handlar om webbsidans design, produktinformation och 

hur enkelt köpet kan göras (Janda et al. 2002). För att kunder enkelt ska kunna 

jämföra och söka produkter som önskas är det viktigt att det går lätt att navigera 

på hemsidan. Det är även viktigt med snabba svar från kundservice samt att 

visualisera för kunderna att köpet är säkert genom tydlig information via en 

välutformad webbsida (Lee & Lin 2005). Kunder online är därför inte lika 

beroende av personal som möter upp dem direkt som i butik, utan istället förlitar 

sig på en helhetstäckande service. Det blir viktigt i och med att varor ibland 

behöver lämnas tillbaka där assistans och snabbt utförande blir avgörande 

(Sharma & Luijan 2015).  

H3: Service har en positiv effekt på lojaliteten hos konsumenter som handlar i 

fysiska butiker  

H4: Service har en negativ effekt på lojaliteten hos konsumenter som handlar i 

online butiker  

2.2.4. Preferens tidseffektivitet 

Den teknologiska utvecklingen som sker i samhället har lett till att konsumenter 

ser på tid och effektivitet när de handlar på ett nytt sätt (Al-Debei et al. 

2015).  Detta är extra tydligt i detaljhandeln där klädbranschen är ett område 

som förändrats stort i och med de nya teknologiska möjligheterna.  Det 

traditionella beteendet med att bege sig till en butik för att handla är inte längre 

lika självklart. Genom att konsumenten kan välja när, var, hur ett köp ska ske, 

möjligheten att jämföra produkter och på ett enkelt sätt söka upp varor på kort 
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tid så ökar den upplevda effektiviteten vid ett köp online (Al-Debei et al. 

2015).  Konsumenter har idag höga krav på shopping online och är 

webbsidan inte tillräckligt snabb och enkel kan det leda till att kunden inte 

genomför köpet (Singh 2017).  Nackdelen med att handla kläder online är att 

kunden inte kan testa varan direkt samt att kunden måste vänta några dagar på 

leverans.  Detta kan också vara en anledning till konsumenter avstår klädköp 

online då många tycker att informationen på webbsidorna inte räcker till (Singh 

2017).   

H5: Tidseffektivitet har en positiv effekt på lojaliteten hos konsumenter som 

handlar i onlinebutiker.  

H6: Tidseffektivitet har en negativ effekt på lojaliteten hos konsumenter som 

handlar i fysiska butiker.  

2.2.5. Preferens valmöjlighet när du handlar 

I en fysisk butik och onlinebutik kan navigering i sortimentet och 

tillgängligheten påverka valet vid inköp av kläder. Många konsumenter 

motiveras av låga priser och brett sortiment när de väljer var de ska handla men 

även kvalitén som butiken associeras med (Carpenter & Moore 2006). Valet 

påverkas också utifrån vilken typ av inköpsresa som konsumenten planerar att 

göra. Det kan vara en mer impulsiv shopping till en närliggande fysisk butik eller 

en planerad shopping till en fysisk butik på ett längre avstånd. Då blir öppettider 

och tillgänglighet till fysiska butiker en faktor som påverkar valet 

(Sinha & Banerjee 2004).  Konsumenter som handlar online har också många 

valmöjligheter och genom möjligheterna som den teknologiska utvecklingen har 

lett till, skapas ett effektivt sätt att söka efter specifika varor (Childers et al. 

2001).  Utbudet och information som tillges till konsumenter online ger dem 

möjligheter att avgöra sina val genom att jämföra varor och företag mot 

varandra på ett enkelt och snabbt sätt. En av de stora skillnaderna jämfört med 

att handla i fysisk butik är att butiker online är tillgängliga 24 timmar om dygnet 

vilket ger konsumenter flexibla val till inköp (Childers et al. 2001). Att kunna 

söka när som helst på dygnet efter ett klädesplagg och även kunna jämföra och 

läsa information på ett enklare sätt, är en av anledningarna till varför många 

konsumenter väljer onlineshopping (Rohm & Swaminathan 2004).  Därför har 

många företag med fysiska butiker insett att de behöver komplettera sin 

verksamhet genom att använda online som en alternativ plattform för att nå alla 

typer av kunder (Har Lee et al. 2011).   
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H7: Valmöjlighet när du handlar har en positiv effekt på lojaliteten hos konsumenter 

som handlar online 

2.2.6. Preferens förtroende 

Det finns många rapporter och artiklar inom ämnet risk och uppfattad risk 

menar Mitchell (1999). Han menar att risk och uppfattad risk är ett användbart 

sätt att förklara konsumentbeteende eftersom konsumenter är ofta mer 

motiverade till att undvika misstag än att maximera nyttan vid ett köp.  

Enligt Winch och Joyce (2006) är förtroende en faktor som starkt påverkar 

köpbeslut i både online och fysiska miljöer. Förtroende har definierats som en 

vilja att förlita sig på en utbytespartner i vilket man har förtroende, tillförlitlighet 

och integritet till (Moorman et al. 1992; Morgan & Hunt 1994). Förtroende kan 

även tolkas som en konsuments förväntningar på butiken som helhet, dess 

anställda och hur pålitliga produkterna är i butiken (Guenzi et al. 2009). Shim et 

al. (2001) menar att i onlinemiljöer är förtroendet främst uppbyggt av person-

till-webbsida kommunikation istället för fysisk personkommunikation. I en 

affärsmässig onlinemiljö ser konsumenterna teknologin som ett verktyg och 

använder verktyget som en underliggande process för att till slut köpa produkten 

eller tjänsten (Shim et al. 2001). Inköp av produkter på nätet innebär ofta olika 

risker och osäkerhetsnivåer, speciellt när konsumenterna behöver ge ut dennes 

personliga uppgifter såsom kreditkortsnummer. I denna upplevda sårbara 

situation kan konsumentens förtroende för ett företag minska all osäkerhet som 

konsumenterna har för online shopping (Gefen et al. 2003; Stewart 

2003; Winch & Joyce 2006). Förtroendet blir därför en viktig del av processen 

för att en konsument ska handla online och samma sak med köp i en fysisk 

butik. Utan förtroende kan kunder söka sig till andra fysiska butiker 

eller onlinebutiker och väljer då alltså att spendera mer tid för att hitta ett företag 

som de kan lita på (Singh 2017).  

H8: Förtroende har en positiv effekt på lojaliteten hos konsumenter som 

handlar kläder online. 

H9: Förtroende har positiv effekt på lojaliteten hos konsumenter som handlar 

kläder i butik. 

2.2.7. Studiens konceptuella modell  

Syftet i studien var att undersöka vilka preferenser som påverkar 

köpkanalslojaliteten hos konsumenter inom klädbranschen.   
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De preferenser som används i studien är priskvalité, prismedvetenhet, service, 

förtroende, valmöjligheter och tidseffektivitet. Dessa preferenser utgör de 

oberoende variablerna som ställs mot två beroendevariabler, lojalitet att handla 

i fysisk butik och lojalitet att handla online. 

För att förstå studien på ett enkelt sätt presenteras en konceptuell modell som 

presenteras genom analys av teori. Denna modell ligger till grund för hela 

studien och utifrån teorin har hypoteser utformats som skall testas. Modellen 

består av variabler som är oberoende längst till vänster. Dessa i sin tur påverkar 

på olika sätt de två beroendevariablerna lojaliteten i butik och lojaliteten online.  

 
Figur 1 Studiens konceptuella modell 
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3. Metod 

Följande kapitel redogör studiens vetenskapliga förhållningssätt. Här redogörs 

tillvägagångssättet gällande forskningsdesign, datainsamling, datamaterial, design, dataanalys 

och det kritiska granskandet av studien. 

3.1. Vetenskapligt förhållningssätt 

Studiens förhållningssätt bygger på kvantitativa forskningsstrategier där 

insamling av numeriska data utger relationen mellan forskning och teori 

(Bryman & Bell 2015). Det förklaras även som ett deduktivt sätt att forska där 

grunden bygger på ett naturvetenskapligt synsätt och övertygelsen om att 

verkligenheten är objektiv. Genom att använda statistiska metoder som 

hjälpmedel kan data analyseras för ändamålet att utforska vilka mönster som 

kan uppstå (Eggeby & Söderberg 1999).  Syftet med att använda ett kvantitativt 

angreppsätt är att genom data, skapa samband mellan olika variabler och ge en 

allmän beskrivning av det visuella sambandet (Bryman & Bell 2015). 

Tillvägagångsättet är passande när generaliseringar ska göras kring grupper i 

samhället och en passande metod för att samla in data inom kvantitativa 

metoder är ofta genom att använda sig utav enkäter (Eliasson 2018).  Enkäter 

är det tillvägagångssätt som tillämpats i studien. Att ta reda på vilka preferenser 

som påverkar köpkanalslojalitet hos konsumenter, gör att ett kvantitativt sätt att 

undersöka och jämföra variablerna blir passande när ett samband ska 

fastställas.  Ett samband kan fastställas genom att se hur effekten av oberoende 

variablerna i studien påverkar beroende variabel (Jacobsen & Sandin 2002).  Det 

deduktiva tillvägagångsätt som kvantitativ forskning grundar sig i är relationen 

med teori (Bryman & Bell 2015). Teorin i studien och förhållandet till 

oberoende och beroendevariabler har skapat de nio hypoteser som framställts 

genom utvald teori. Hypoteser är antaganden om framtiden som bygger på 

teorin och används för att testa vilka samband som finns (Eliasson 2018).  

3.2. Forskningsdesign 

Studien bygger på att samla in data från mer än ett fall vilket ledde till valet av 

en tvärsnittsdesign. Användning av enkät blir därför passande då intresset ligger 

i variationen mellan variablerna. Studiens data samlades in vid fler än ett tillfälle 

då respondenterna haft möjligheten att besvara enkäten under ett flertal dagar. 

Sannolikheten att hitta samband mellan variablerna ökar i och med 

tillvägagångsättet. Beslut kring valen av variablerna grundar sig i teori och 

variablerna är tagna vid samma tidpunkt. Oberoendevariablerna som 
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analyserades i denna studie är priskvalité, prismedvetenhet, service, 

tidseffektivitet, valmöjligheter och förtroende. Beroendevariablerna för studien 

är lojalitet i fysisk butik och lojalitet i onlinebutik.   

3.2.1. Genomförandet av undersökningen 

Studien utgår från en enkätundersökning som metod för att samla data. Valet 

av att använda enkät gjordes med anledning av att nå ut till så många olika 

konsumenter som möjligt.  Fördelar med enkäter i det här fallet är att de är 

lättare att distribuera och administrera än t.ex. intervjuer vilket medför 

möjligheter att spara tid (Jacobsen & Sandin 2002). Med tanke på den tidsram 

som satts för studien är det viktigt att vara effektiv och använda tiden väl. En 

annan fördel med enkäter är att det inte finns någon intervjuareffekt men en 

nackdel är att respondenterna till enkäten inte kan fråga saker vid missförstånd 

(Bryman & Bell 2015).   

En pilotenkät skickades ut via programmet Survey & Report till tio personer för 

att se om sättet enkäten var konstruerad på fungerade, att frågorna gick att förstå 

och att layouten var tydlig för respondenten. Att ge ut en pilotenkät för att testa 

hur enkäten tolkas av respondenterna är en viktig process för att säkerställa att 

den slutgiltiga enkäten som ges ut inte har allvarliga brister menar Eliasson 

(2018). Enkäten förändrades till viss del efter feedbacken från pilotenkäten. Det 

som ändrades var frågeformuleringar, layout, typsnitt och en liten 

designförändring. Förändringarna som gjordes efter pilotenkäten var 

nödvändiga för att respondenterna skulle förstå och kunna besvara enkäten.  

Enkäten publicerades på Facebook, där våra vänner, familj och bekanta fick 

möjligheten att besvara enkäten. Enkäten var frivillig och anonym där 

respondenterna fick besvara 25 frågor. Anledningen till valet av endast 25 frågor 

var för att det skulle gå snabbt för respondenten att svara på enkäten.  Det 

brukar vara ett stort bortfall vid enkätundersökningar om den är för lång menar 

Jacobsen och Sandin (2002). Med valet av endast 25 frågor blev svarstiden cirka 

fem minuter lång.  Enkäten var ute i 12 dagar från 8/11–19/11 2018.  

Först beskrevs enkätens syfte, upplägg och information om hur man besvarade 

enkäten. Den första frågan i enkäten var en kontrollfråga för att se om personen 

som svarade på enkäten var relevant för studien. Kontrollfrågan handlade om 

huruvida respondenten hade handlat kläder det senaste året eller ej. Vidare fick 

respondenten besvara enkätfrågor kring de två beroende variablerna; lojalitet att 

handla i butik och lojalitet att handla online. De två beroende variablerna 
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byggdes utifrån flera frågor som tillsammans bildade två konstruktioner, en för 

vardera beroendevariabel.  Enkätfrågorna som tillsammans bildade 

konstruktionerna av beroendevariablerna är tagna ur tidigare forskning. Efter 

att respondenten fick besvara frågor kring beroende variablerna ställdes 17 

frågor om de oberoende variablerna; priskvalité, prismedvetenhet, service, 

tidseffektivitet, valmöjligheter och förtroende. Oberoendevariablerna 

priskvalité, prismedvetenhet, service och förtroende bestod också utav en 

konstruktion vardera. Dessa konstruktioner kommer också från tidigare 

forskning men är likaså tagna utifrån ett större sammanhang. De 

oberoendevariablerna valmöjligheter och tidseffektivitet har blivit konstruerade 

utifrån befintlig teori och deras konstruktion består inte utav tidigare 

enkätfrågor. Alla frågor om de oberoende variablerna i enkäten ställdes på ett 

generellt sätt så att frågan kunde besvaras både utifrån en fysisk butik och 

ett onlinebutiks perspektiv. Det vill säga att respondenten kunde besvara 

frågorna i enkäten utan att associera någon variabel specifikt med någon 

köpkanal. Avslutande frågor handlade om vilket kön och ålder respondenten 

hade vid tillfället av besvarandet.  

3.2.2. Urval 

Enkäten publicerades på Facebook där över 1000 personer hade möjlighet att 

se inlägget. Vilka som sedan såg inlägget är svårt att säga eftersom det inte går 

att avgöra utan att ha tillgång till specifika verktyg på Facebook som är kopplade 

till kostnader. De som svarade på enkäten uppgick till 187 personer. Det var en 

majoritet (37,5%) av unga som svarade vilket gör stickprovet någorlunda 

homogent vilket inte är optimalt för statistisk inferens och där av generalisering 

(Agresti & Franklin 2007).  

Bryman och Bell (2015) menar att god forskningspraxis är att förknippat med 

ett slumpmässigt eller ett sannolikhetsurval. På grund av kostnader och tidsskäl 

är dessa urval inte alltid möjliga att genomföra. Slumpmässigt och 

sannolikhetsurval är de urval som går att generalisera, det vill säga att stickprovet 

är representativt för populationen (Eliasson 2018). I denna studie har det inte 

funnits möjlighet att använda varken slumpmässigt eller sannolikhetsurval på 

grund av tids och kostnadsskäl. Därför är urvalet för studien baserat på ett 

bekvämlighetsurval där de som har varit villiga och tillgängliga fick besvara 

enkäten. Till viss mån har ett snöbollsurval också använts eftersom personer 

som svarat på enkäten delat den vidare på Facebook till andra. Både 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval är urval som tillhör icke-
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sannolikhetsurval vilket betyder att stickprovet inte går att generalisera (Eliasson 

2018).  

3.3. Dataanalys 

Den insamlade data som enkäterna har gett har analyserats och studerats via 

statistikprogrammet SPSS. Statistiska metoder är till för att kunna se aspekter, 

mönster och samband hos variabler som tidigare inte varit kända (Eggeby & 

Söderberg 1999).   

Valet av metod är till en början en enkel regressionsanalys för respektive 

beroende variabel.  Sedan går samma regressionsanalys över till att bli multipel 

och varje oberoende variabel läggs till succesivt efter dess signifikansvärde. 

Vilken oberoende variabel som är näst mest signifikant avgörs av att analysera 

SPSS utskriften korrelation där först bivariate och sedan partial används (se 

bilaga för alla SPSS körningarna). Studiens beroendevariabler; lojalitet i butik 

och lojalitet online ställs mot de oberoende variablerna; priskvalité, 

prismedvetenhet, service, tidseffektivitet, valmöjlighet och förtroende. 

Alla enkätkonstruktioner som utgör både oberoende och beroendevariabler 

kommer att analyseras via “Reliability Analysis” i SPSS där Cronbach's alfa 

mäts. Enligt Tavakol och Dennick (2011) mäter Cronbach's alfa den interna 

konsistensen hos ett test med graden noll till ett.  Den interna konsistensen 

används för att mäta bakomliggande koncept och är till hjälp för att ta reda på 

om konstruktionen fångar upp det begreppet som man vill fånga upp. I detta 

fall handlar det till exempel om huruvida enkätkonstruktionen av 

beroendevariabeln lojalitet verkligen fångar begreppet lojalitet. Detta vill säga 

om frågorna i enkäten är bra eller mindre bra för att redogöra begreppet. Ett 

värde på Cronbach's alfa som är >0,9 klassas som starkt, ett värde på> 0,7 är 

godkänt medan ett värde som är <0,5 anses som svagt 

(Tavakol & Dennick 2011).  

I de två regressionsanalyserna kommer resultatet att analyseras utifrån;  

R (korrelationskoefficienten) beskriver det linjära sambandet mellan variablerna 

och värdet kan bli – 1 till 1(Agresti et al. 2016). Ett värde på 0 redogör inget 

samband alls och tumregeln är att om sambanden är över eller under 0,7- (– 0,7) 

anses det finnas ett starkt samband (Eliasson 2010).  

R Square handlar om hur många procent av variationen i beroende variabeln 

Y, som kan förklaras av variationen i X-led det vill säga den oberoende 



26 

 

variabeln.  Det är samma skala som korrelationskoefficienten där 1 och – 1 

redogör stark förklaringsgrad i procent (Mendenhall & Sincich 2013). 

Adjusted R Square även kallad den justerade determinationskoefficienten 

används när flera oberoendevariabler testas mot beroende 

variabeln. Adjusted R Square tar hänsyn till att fler oberoendevariabler läggs till 

i regressionsanalysen och likadant här är ett värde på -1 till 1 det maximala 

värdet. (Mendenhall & Sincich 2013)  

Signifikansnivån (sig) för studien är satt till 5 % det vill säga 0,05. Det skulle 

innebära att om den oberoende variabeln signifikansnivå är under 0,05 kan det 

med 95 % säkerhet fastställas att variationen i beroende variabeln i Y led kan 

förklaras av oberoende variabeln i X-led (Agresti et al. 2016).  

B (Betavärdet) redogör varje oberoende variabels lutning på regressionslinjen. 

Vid multipel regressionsanalys kan betavärdet klargöra vilken variabel som 

påverkar linjen mest genom att titta vilken variabel som har högst värde 

(Mendenhall & Sincich 2013).  

Model Tillämpningar av inferentiell statistik är komplexa. Ofta används ett 

stickprov för att undersöka relationen mellan en grupp av variabler som sedan 

skapar en modell. En modell kan användas för att förutse och uppskatta ett värde 

i framtiden (Mendenhall & Sincich 2013).  

3.4. Reliabilitet, replikerbarhet och validitet  

För att fånga upp ett begrepp eller en variabel kan det vara fördelaktigt att titta 

på dess dimensioner (Eliasson 2018). Detta kan göras genom att ställa flera 

frågor och bilda en konstruktion kring begreppet eller variabeln så att man tar 

hänsyn till flera dimensioner (Eliasson 2018). De oberoende variablerna: 

priskvalité, prismedvetenhet, service, tidseffektivitet, valmöjligheter och 

förtroende var byggda utifrån konstruktioner med tre frågor vardera (se bilaga 

av enkäten).  Enkätfrågorna som utgör konstruktionen av variablerna lojalitet, 

pris, förtroende och service har tagits från tidigare forskning (Sinha & Batra 

1999; Guenzi et al. 2009; Vezel & Zabkar 2009). Detta påverkar reliabiliteten 

positivt. Dock har de konstruktioner som blivit tagna av tidigare forskning i viss 

mån blivit tagna från ett större sammanhang för att inte enkäten skulle bli för 

lång och därmed öka bortfallet. Att konstruktionen för dessa variabler är tagna 

ur ett större sammanhang hos tidigare forskning påverkar reliabiliteten. De 

konstruktioner som inte bygger på tidigare forskning är tidseffektivitet och 

valmöjligheter. 
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Inom reliabiliteten diskuteras frekvent den interna reliabiliteten (Bryman & Bell 

2015). Den interna reliabiliteten innebär att indexet eller skalan på i detta fall 

enkäten är pålitliga och följaktiga. Enkäten är gjord efter ett spann mellan 1–7 

där ett är något man inte håller med om eller stämmer inte alls och sju är något 

man håller helt med om eller stämmer helt.  Detta medför att respondenten 

öppet kunde tolka skalan vilket kan leda till både för och nackdelar. En fördel 

med att ha skalan öppen är att respondenten inte känner att den måste 

svara utefter en förutbestämd rangordning. Det i sin tur kan också vara en 

nackdel eftersom tillförlitligheten i respondenters svar kan variera. Det går inte 

heller att frångå att vissa frågor i enkäten kunde tolkas på olika sätt eftersom 

några respondenter kopplade vissa enkätfrågor till bara fysisk butik 

respektive onlinebutik beroende på vart de handlade, detta trots att frågorna var 

ställda generellt till båda köpkanalerna.  Frågorna skrevs på ett tydligt sätt och 

varje respondent fick besvara en och samma enkät utan förändringar vilket ökar 

den interna reliabiliteten. Det går dock inte att frångå att en viss subjektivitet 

föreligger när utskrifterna från SPSS tolkats. 

Bryman och Bell (2015) hävdar att replikerbarhet är förmågan att göra om 

studien vid ett annat tillfälle utan att forskarens skevheter och värderingar 

påverkar resultatet. Forskarna menar att för att möjliggöra replikerbarhet 

behövs transparens där tydliga instruktioner om hur studien utförts och vad som 

använts i den. Enkäten finns bifogad i studien och beskrivningen av 

tillvägagångssättet gör det möjligt att replikera studien. Dock blir det svårt att få 

ett exakt samma svar från enkäterna som denna studie fick eftersom stickprovet 

som gjorts är unikt.   

Validitet är inom företagsekonomi ett viktigt begrepp och det handlar om 

huruvida det mått man använder faktiskt mäter det som är meningen att mätas 

(Bryman & Bell 2015). Begreppet validitet kommer från engelskans “valid” och 

betyder giltighet, validitet svarar således på om man verkligen kan lita på 

undersökningen (Eliasson 2018). Intern validitet handlar om kausalitet menar 

Eliasson (2018) och det vill säga om orsakssambandet mellan två variabler, en 

beroende och en oberoende är hållbar eller inte. Forskaren menar att ett 

samband kanske finns rent statistiskt men menar att man skall ställa sig frågan 

om det är möjligt i verkligheten. Bryman och Bell (2015) menar också att när 

forskare utför kvantitativ forskning och använder statistik för mätning tas inte 

mycket hänsyn till hur folk lever sina liv. I den här studien har det varit ett tydligt 

teoretiskt och logiskt samband mellan utvalda variabler. Priskvalité, 

prismedvetenhet, service, tidseffektivitet, valmöjligheter och förtroende är alla 
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möjliga preferenser (oberoendevariabler) som troligtvis påverkar 

köpkanalslojaliteten inom klädbranschen.  Endast dessa sex oberoendevariabler 

togs med på grund av tids- och kostnadsskäl då studien skulle bli för omfattande 

och ej genomförbar om fler variabler togs med.   

Den ekologiska validiteten behandlar huruvida samhällsvetenskapliga resultat 

speglar, är lämpliga och användbara i människors vardag. När man avbryter och 

frånskiljer människor från deras naturliga element genom en enkät är det inte 

säkert att människans verkliga åsikter, attityder och kunskap fångas upp på ett 

bra sätt menar Bryman och Bell (2015). I denna studie har enkäten kunnat 

besvaras och återupptas när som helst av respondenten. Det är svårt att avgöra 

om avbrottet med enkäten från respondentens vardag påverkar resultatet. I 

enkäten som gjorts är det också svårt att avgöra om respondenten faktiskt svarar 

på enkäten utefter hur personen agerar eller om personen svarar utifrån hur 

personen tror att den agerar.   

3.5. Etik 

Studien har varit beroende av att respondenter svarar och på så sätt skapar data 

till studien. Det blir därför viktigt att noga tolka den etiska aspekten av att samla 

data av individer. Bryman och Bell (2015) tar upp informationskravet, 

samtyckeskravet, anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar 

som några av de etiska principer som gäller vid forskning i Sverige. 

Informationskravet uppfylldes genom att meddela respondenterna om studiens 

syfte, vilket var att undersöka vilka preferenser som påverkar 

köpkanalslojaliteten hos konsumenter inom klädbranschen. Det är inte ett 

känsligt ämne att fråga konsumenter om deras preferenser inom klädbranschen 

och innehållet kring studiens syfte har utformats på ett pedagogiskt och tydligt 

sätt. Samtyckeskravet uppfylldes då respondenterna blev informerade om att de 

när de ville kunde avbryta enkäten och att det var helt frivilligt att genomföra 

den. Enligt Bryman och Bell (2015) behövs vårdnadshavarens godkännande för 

minderåriga. Eftersom enkäten hade 18-årsgräns behövdes inte detta. Svaren 

behandlades också helt anonymt vilket ger undersökningen konfidentialitet och 

att data som samlades in från respondenterna enbart kommer att användas i 

forskningssyfte vilket gör att den uppfyller anonymitetskraven samt 

nyttjandekraven. Viktigt är också att inte vilseleda respondenterna med falsk 

information och att genomgående vara tydlig i genomförandet, vilket är ett 

måste för att uppfylla kraven i etiska principer och undvika falska förespeglingar 

(Bryman & Bell 2005). Plattformen som användes för genomförandet var 
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Facebook där vi tog kontakt med vänner och bekanta och frågade öppet utan 

tvång om de vill bidra till forskningen. I inledningen på enkäten står syftet tydligt 

formulerat vilket påvisar att alla respondenter har blivit informerade kring 

forskningen och dess syfte.     

3.5.1. Metodkritik 

Urvalstekniken bygger på ett icke-sannolikhetsurval för att besvara enkäten där 

vänner, familj, kollegor och bekanta är de som utgör data för studien. 

God forsknings praxis är däremot kopplat till slumpmässigt urval och 

sannolikhetsurval men utifrån våra resurser var detta inte möjligt då tidsramen 

och ekonomiska resurser inte var tillräckligt. Däremot hade det varit intressant 

att göra slumpmässigt urval då detta kunde ha lett till ett resultat som går att 

generalisera. 

Studiens datainsamling har skett online och internetanvändare ses inte som ett 

representativ urval på hela befolkningen då internetanvändare definieras som 

ekonomiskt starka och är ofta i yngre ålder (Bryman & Bell 2015). Internet är 

ett måste för att svara på enkäten vilket inte alltid är en självklarhet för alla, även 

om det idag är ovanligt att individer inte har tillgång till internet. Det kan då bli 

svårt att undvika bortfall då alla inte har internet.  Det uppstår även risker med 

att skicka ut en enkät online där motivationen måste vara hög och 

introduktionen till studien bör vara tydlig och intressant för att undvika bortfall. 

Även om respondenten svarar på enkäten kvarstår risken att samma respondent 

svarar på enkäten fler än en gång vilket blir svårt att kontrollera. Målet med 

studien är att koppla data som samlas in vid enkäten och koppla det till utvald 

teori.  Teorin bygger på nya studier kring valt ämne blandat med äldre studier 

för att uppnå ett brett perspektiv. Det finns en kritik att använda äldre teorier 

då dessa kan ha förlorat sin relevans, men det går också att ge kritik till nya 

teorier då de kan vara oprövade (Jacobsen & Sandin 2002).  

Ett annat alternativ till att enbart använda en surveyundersökning är att 

komplettera med strukturerade intervjuer för att undvika missförstånd vid 

enkätfrågorna. Enkät och strukturerade intervjuer blir i grunden samma där det 

är slutna frågor med svarsalternativ, men i strukturerade intervjuer blir det 

istället möjligt att hjälpa respondenten att förstå frågan.  Genom att hjälpa 

respondenten med tolkningen av frågan möjliggör detta att missförstånd kring 

frågor inte sker lika ofta och det gynnar resultatet.  (Bryman & Bell 2015).  
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Kvalitativa forskare kan kritisera ett kvantitativt forskningssätt. Risken som 

uppstår med kvantitativ forskning är att studien kan bli ytligt präglad då fokus 

blir på att undersöka många individer (Jacobsen & Sandin 2002). Därför blir det 

också viktigt att inte undersöka något som är för komplext då det är svårt att gå 

in på djupet vid användning av kvantitativ forskning. Ett annat problem som 

kan uppstå är att kvantitativ forskning endast samlar in svar på de frågor som 

anses vara relevanta och därför missar intressanta upplysningar (Eliasson 2018). 

Bryman och Bell (2015) menar att kritiker av kvantitativa forskare bortser från 

de skillnader som existerar mellan samhället och naturen när de väljer att 

fokusera på positivismens centrala teser. Detta innebär att tolkningen kring hur 

individer upplever och tolkar den värld de lever inte tas i beaktning. 

Mätprocessen kritiseras också där bilden av resultat inte blir verkligt utan inger 

en oklar känsla av precision menar Bryman och Bell (2015). 
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4. Resultat 

Här presenteras studiens data som samlats in från enkätundersökningen. Med hjälp av SPSS 

har figurer och tabeller använts som hjälpmedel för att presentera och ge en bild över resultatet. 

Först redogörs den deskriptiva statistiken och sedan visas studiens två regressionsanalyser för 

respektive beroendevariabel. 

 

4.1. Deskriptiv statistik 

Tabell 1  

 

187 respondenter svarade på enkäten där 37,4 procent är i åldern 18–25 år, 33,7 

procent är i åldern 26–35 år, endast 1,6 procent är i åldern 36–45 år, och 27,8 procent 

är 46 år eller äldre.  

 

Tabell 2  

 

Andelen män som deltog i undersökningen är 51,9 procent och andelen kvinnor som 

deltog är 47,6 procent och 0,5 % valde att svara annat. På enkätens första fråga om de 

handlat kläder under senaste året svarade 100 procent ja på frågan. Genom att alla 
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svarade ja på denna fråga innebär det att alla respondenter är relevanta för studien.  Det 

är två personer som valt att inte svara på sista frågan om kön där av summan på 185. 

4.1.1. Enkätkonstruktioner av oberoendevariabler som valts att 
uteslutas i regressionen 

  
Tabell 3 Cronbach´s Alpha valmöjligheter när du handlar 

 

 
 

I tabell 3 går det att utläsa att enkätkonstruktionen som ska utgöra den 

oberoende variabeln valmöjligheter har ett Alpha resultat på 0,395 vilket betyder 

att konstruktionen är mindre bra och svår att tyda. Valmöjligheter består av 

enkätfrågorna 16,17 och 18 (se bilaga) därav 3 på N of items i tabellen ovan. 

Eftersom valmöjligheter har mindre bra Alpha och inte är helt oberoende 

eftersom den påverkar andra variabler har det beslutats att utesluta den ur 

regressionsanalysen, då den förstör genom att andra variabler inte blir 

signifikanta. 

 

Tabell 4 Cronbach´s Alpha service 

 

 
 

Från konstruktionen av den oberoende variabeln Service togs fråga 8 som 

handlade om öppet köp och bytesrätt bort eftersom resultatet från den 

enkätfrågan var skev fördelad. Om fråga 8 skulle tas med i konstruktionen 

av variabeln skulle resultatet för Alpha värdet bli betydligt lägre än 0,6 vilket den 

är nu som går att utläsa i tabell 4. Alpha värdet är på 0,6 vilket är mitt emellan 

godkänt och svagt. Service som oberoende variabel har i SPSS körningarna 

längre fram i arbetet döpts till ServiceUÖ där UÖ står för utan öppet köp. 
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Tabell 5 Cronbach´s Alpha tidseffektivitet 

 

  

Enkätkonstruktionen av tidseffektivitet består av enkätfrågorna 10,11,12 och 13 

(se bilaga) varav frågorna 12 och 13 har uteslutits från konstruktionen. Detta 

eftersom att om dessa frågor skulle vara med i variabeln skulle Alpha blivit lägre 

än <0,5 och därmed skulle begreppet tidseffektivitet inte förklaras på ett bra 

sätt. Dessutom är frågorna 12 och 13 skevt fördelade. Tidseffektivitet består 

därför endast av enkätfrågorna 10 och 11 och har ett Alpha på 0,723 vilket är 

godkänt. 
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4.2.  Regressionsanalys 

Under rubrik 4.3.1 visas regressionsanalysen för beroendevariabeln lojalbutik och under 
rubrik 4.3.2 visas regressionsanalysen för lojalonline. Under rubrik 4.4 och 4.5 återfinns två 
regressionsanalystabeller vardera som hör ihop och som är gjorda i statistikprogrammet SPSS 
där multivariatanalys har använts för att ta fram resultatet. I en multivariatanalys behandlas 
flera variabler samtidigt. Vidare har korrelationen mellan beroende variablerna lojalitet i 
butik respektive lojalitet online ställts mot de oberoende variablerna var för sig. Korrelationen 
har mätts via signifikansnivå och har framställts via bivariat och partial korrelation i SPSS. 
I en bivariat analys fastställer man hur endast två variabler förhåller sig till varandra.  
 

4.3. Regressionsanalys lojalbutik och modellresultat 

Tabell 6 Regressionsanalys lojal mot butik 

 

* Menas med att variabeln är signifikant 
 

Tabell 7 Model Summary lojal mot butik 
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Till att börja med presenteras olika ”models” även kallat modeller (se tabell 6) 

längst till vänster som representeras lodrätt av modell 1,2,3,4 och 5. I samma 

tabell presenteras betavärdet för respektive variabel i kolumnen till höger 

om modeller.  Längst till höger i tabell 6 förklaras signifikansnivån för respektive 

variabel. Anledningen till att signifikansnivån varierar i olika modeller fast det är 

samma variabel beror på att det läggs till fler variabler i modellerna 2,3,4 och 5 

vilket kan påverka befintliga variabler vilket även kallas multikollinearitet. I 

tabell 7 redogörs samma modeller men med information om R, R Square 

och Adjusted R Square. Både tabell 6 och tabell 7 hör därför samman respektive 

tabell 8 och tabell 9 hör samman.   

Modell 1   

I modell 1 gav den bivariata korrelationsanalysen ett resultat på att priskvalité 

var den variabel som hade lägst signifikansvärde, det vill säga att den har störst 

påverkan på regression (se tabell 6). Priskvalité och dess betavärde vittnar om 

ett positivt samband, när priskvalité ökar, ökar också lojaliteten i butik (se tabell 

6).  I tabell 5 går det att utläsa att R det vill säga det linjära sambandet inte är 

starkt eftersom det understiger tumregeln på 0,7-(-0,7).  R Square i tabell 7 

redogör en procentuell förklaringsgrad på 4,5. Adjusted R Square tas bara i 

beaktning när det är fler än två oberoendevariabler i regressionen.  

Modell 2  

Priskvalité är i modell två signifikant och har ett betavärde på 0,187 och 

variabeln är statistiskt signifikant eftersom signifikansvärdet på 0,010 

understiger studiens gränsvärde. Vidare har korrelation, partial används i SPSS 

för att bestämma nästa signifikanta variabel som i det här fallet är Service. Det 

har sedan gjorts en regression och variabeln service i modell 2 har ett betavärde 

på 0,161 (se tabell 6) vilket betyder att det är en positiv korrelation och innebär 

att när servicen ökar så ökar lojaliteten i fysisk butik. Service är likaså statistiskt 

signifikant eftersom det understiger gränsvärdet på 0,05 med sina 

0,027. Modell 2 i tabell 7 redogör ett förbättrat linjärt samband till 0,265. När 

variabeln service lagts till går det att utläsa från Adjusted R Square att variabeln 

bidrar med ytterligare 2 % i förklaringsgrad från 4 % till 6 %. Om det finns fler 

oberoendevariabler i modellen används Adjusted R Square istället för R Square.  

Den modell som bäst förklarar beroendevariabeln lojalitet i butik är modell två. 

Modell två redogör två signifikanta oberoendevariabler som är priskvalité och 

service.  
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Modell 3, 4 och 5  

Som tabell 6 visar har modell 3, 4 och 5 visat att variablerna förtroende, 

prismedvetenhet och tidseffektivitet inte är signifikanta. I dessa modeller så ökas 

det linjära sambandet något gentemot modell 2 men Adjusted R Square ökar så 

pass lite att de tillkommande oberoende variablerna förtroende, 

prismedvetenhet och tidseffektivitet knappt gör någon skillnad i modellen. I 

modell 5 minskar till och med Adjusted R Square vilket gör att man kan tolka 

att den tillkommande variabeln inte bidrar med någon förklaringsgrad utan 

snarare bidrar negativt.  

4.1. Regressionsanalys med beroendevariabel Lojal online 

Tillvägagångssättet för beroende variabeln lojal online har analyserats på samma 

sätt som lojal mot butik och har likadana SPSS utskrifter. 

 

Tabell 8 Regressionsanalys lojal mot onlinebutik 

 
* Menas med att variabeln är signifikant 
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Tabell 9 Model summary lojal mot onlinebutik 

 
 

Modell 1 

Efter att den bivariata korrelationsanalysen från SPSS analyserats var Service 

den variabel som hade lägst signifikansvärde. Service har ett negativt betavärde 

vilket redogör en negativ korrelation (tabell 8). Variabeln service är signifikant 

i modell 1 och är den variabel som påverkar beroendevariabeln lojal online 

mest.  I tabell 8 har modell 1 ett R värde på 0,278 vilket inte är ett starkt linjärt 

samband i jämförelse med tumregeln på (-0,7) -0,7. Endast 7,7 % av variationen 

i lojalitet online kan förklaras av variationen av service vilket R Square 

redogör. Adjusted R Square används som tidigare nämnt bara när det är fler 

oberoendevariabler med i analysen vilket det inte finns i modell 1.  

Modell 2  

Tidseffektivitet hade det näst lägsta signifikanta värdet. Tidseffektivitet har en 

positiv korrelation med beroendevariabeln lojalitet online och har ett betavärde 

på 0,203 (tabell 8). Tabell 9 vittnar om att modell 2 redogör ett bättre linjärt 

samband och ett bättre Adjusted R Square än tidigare modell.  

Modell 3 & 4  

Efter att partial korrelationen i SPSS har analyserats blev tidseffektivitet och 

förtroende de variablerna som påverkade regressionen mest efter service. Båda 

modellerna 2 och 3 har signifikanta variabler men variabeln förtroende i modell 

3 är inte riktigt statistiskt signifikant med sina 0,053. Det som blir intressant är i 

modell 4 då förtroende tillsammans med befintliga variabler förutom 

prismedvetenhet blir signifikant igen vilket troligtvis tyder på att de oberoende 

variablerna inte fullt ut är oberoende.   

Studiens intressantaste modell för beroende variabeln lojalonline är modell 4. I 

modell 4 ser vi en ökning av samtliga mått och värden i tabell 9. Modellen har 

ett linjärt samband på 0,386 och ett Adjusted R Square värde som ökat från 
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föregående modell med fyra procentenheter från 9 % till 13 %. Detta innebär 

att modell 4 är den modell som förklarar beroendevariabeln lojal online bäst 

bland de fyra modellerna. En nackdel är dock att prismedvetenhet inte är 

statistiskt signifikant i modell 4. Detta innebär att variablerna som påverkar 

lojaliteten online i modell 4 är service, tidseffektivitet och förtroende. 

Modell 5  

 I tabell 8 tillkommer oberoendevariabeln priskvalité och den variabeln är inte 

statistisk signifikant. Priskvalité påverkar alltså inte beroende 

variabeln lojalonline. I tabell 9 är värdena för R den samma som modellen innan 

men Adjusted R Square har till och med sjunkit. Detta tillsammans med att 

både prismedvetenhet och priskvalité inte är signifikanta (se tabell 8) gör att 

modell 5 inte förklarar beroendevariabeln lojal mot online bra.  

4.1.1. Modell efter resultatet 

 

                                        

Figur 2 Hypotesredogörelse och Modell efter resultat 

 

Syftet i studien var att undersöka vilka preferenser som påverkar 

köpkanalslojaliteten hos konsumenter inom klädbranschen.  Resultatet visar att 

de preferenser som påverkar lojaliteten i fysisk butik är priskvalité och service 
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(se tabell 6). Resultatet för de preferenser som påverkar lojaliteten online är 

service, tidseffektivitet och förtroende (se tabell 8).  
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5. Diskussion/Analys 

Denna del tar upp kopplingen mellan datamaterialet i resultatet och teorin. Hypotes och syfte 

har analyserats utifrån resultatet som sedan kopplats samman med tidigare forskning.   

Prismedvetenhet som variabel förkastades både i 

regressionsanalysen med beroende variabel lojal i fysisk 

butik och regressionsanalysen med beroende variabeln lojal 

online. Detta innebär att H1, hypotesen om att 

prismedvetenhet har en positiv effekt på konsumenter som är 

lojala mot onlineshopping förkastas. Det går alltså inte att med 

statistisk säkerhet säga att prismedvetenhet som preferens 

påverkar lojaliteten online. Studiens ingångsläge beträffande 

den oberoende variabeln var att människor i allmänhet är mer 

prismedvetna online. Detta eftersom priset är något som kan 

jämföras och undersökas online på ett snabbare och enklare 

sätt än vid traditionell shopping i butik (Chiang 

& Dholakia 2003). Men det Chiang och Dholakia (2003) 

beskriver ovan stämmer inte överens med denna studies 

resultat. Senare forskning som Park et al. (2012) presenterar 

visar dock att konsumenter online inte längre motiveras av priset utan istället 

mer av bekvämligheten och tillgängligheten som finns i ett köp online. Detta 

går i linje med studiens resultat om att prismedvetenhet inte påverkar lojalitet 

online. Dock kan resultatet jämföras mellan de olika regressionsanalyserna där 

preferensen prismedvetenhet lojal i butik är långt ifrån signifikant med sina 

0,523 (se tabell 4 model 5) medan prismedvetenhet är nära att bli statistiskt 

signifikant med sina 0,099 i lojalonline (se tabell 6 model 5). Dessa resultat kan 

tyda på att det Chiang och Dholakia (2003) redogör i sin forskning, att 

människor är prismedvetna när de handlar online inte är helt fel men att 

forskningen på senare tid mer går över till det Part et al. (2012) menar i sin 

forskning, att människor handlar online mer för att det är bekvämt och 

tillgängligt. 

Priset kan vara en variabel och ett mått för hur hög kvalitén på en vara är och 

är något som konsumenter utvärderar när de handlar (Jin & Kato 

2006).  Kunderna har därför vissa förväntningar och krav på hur hög kvalitén 

ska vara utifrån den information som ges i samband med köp.  Studien 

fastställer att konsumenter som uppfattar att det är viktigt med priskvalité är 

lojala mot fysiska butiker. Detta bekräftar Grewal et al. (2003) syn på att 

Tabell 10 Hypoteser 



41 

 

prisstrategi i grunden ska vara ett sätt att förmedla vilken image butiken har 

genom att använda priset som en förklarande variabel för 

kvalitén.  Även Lichtenstein et al. (1993) påpekar det positiva sambandet som 

konsumenten upplever mellan pris och kvalitet. I fysiska butiker blir kvalitén i 

fokus medan det online blir svårare att förmedla kvalité och blir därför istället 

helt pris och informations beroende. Pris och kvalité är kopplat tillsammans och 

är något företag jobbar på att förmedla (Kotler et al. 2013). I studien ställdes en 

hypotes kring priskvalité och eftersom att det online blir svårare att förmedla 

kvalité så testades hypotesen mot lojalitet i fysisk butik. Studien fastställer att 

oberoende variabeln priskvalité har ett positivt samband med lojalitet i fysisk 

butik och uppvisar att signifikant värde i resultatet. H2: Priskvalité har därför en 

positiv effekt på konsumenter som är lojala mot fysiska butiker. Utifrån 

resultatet går det att föra argumentet att människor som handlar i fysisk butik 

kan avgöra relationen mellan pris och kvalité bättre än de som handlar online.  

Det Lichtenstein et al. (1993) redogör i sin forskning att högre pris motsvarar 

högre kvalité är mer relevant i fysiska butiker då konsumenter kan använda sina 

sinnen för att klämma och känna på kvalitén och är därmed villiga att spendera 

mer pengar eftersom de vet vad de får.  

Service har länge varit i fokus hos butiker som vill skapa relationer med 

konsumenter och är en viktig del i hur konsumenter blir och förblir lojala 

(Wong & Sohal 2003). Studien fastställer att konsumenter som är lojala mot 

butiker tycker att det är viktigt med service. Den personliga kontakten som 

skapas genom företagets anställda leder ofta till att konsumenter känner sig 

uppskattade vilket leder till lojalitet mot företaget (Wong & Sohal 2003). Detta 

innebär att om konsumenter upplever att företaget står för bra service finns det 

större chans att de handlar återkommande och upplever en lojalitet mot 

butiken. Enligt Thang och Tan (2003) är det ofta konsumentens känslomässiga 

inställning till butiken som avgör vilken eller vilka butiker de föredrar. Det kan 

också förklaras utifrån själva köpupplevelsen där konsumentens syn på företaget 

bygger på upplevd service (Sivadas et al. 2000). Studiens undersökning har 

bidragit med resultatet att service är viktigt för att konsumenter ska vara lojala 

mot fysiska butiker. Detta bekräftar tidigare forskning som återkommande 

återgett att service och bemötande är viktigt för att skapa relationer och 

lojalitet.  Det är därför fördelaktigt för företag som driver fysiska butiker att 

fokusera på en hjälpsam och god service för att få fler lojala kunder. Detta 

fastställs i studien där den oberoende variabeln service är signifikant i relation 

till beroende variabeln lojalitet i butik. H3: Service är viktigt för konsumenter 

som är lojala mot butiker, kan inte förkastas.  
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Vidare har service även varit i fokus för onlinebutiker men där förväntningarna 

ser annorlunda ut. Enligt Grewal et al. (2003) bygger konsumenternas 

förväntningar på service online till stor del på enkelheten i köpet och hur enkelt 

det är att tolka informationen. Studien fastställer att konsumenter som tycker 

att det är viktigt med service inte är lojala mot onlinebutiker.  Genom att den 

personliga kontakten ofta är viktig för att konsumenter ska uppskatta företagets 

service blir det därför svårare att förmedla detta online. Även om kunder online 

inte är lika beroende av att personal möter upp kund menar Lee och Lin (2005) 

uteblir den personliga kontakten som är viktig för att skapa relationen som leder 

till lojalitet. Studien har bidragit med resultatet att service och lojalitet har ett 

negativt samband vilket innebär att respondenterna som uppskattar service inte 

är lojala mot online butiker. Detta går både emot och bekräftar tidigare 

forskning. Eftersom att service kan tolkas på många olika sätt blir det svårt att 

få svar på hur viktigt det är med service utifrån några få frågor vilket kan ha 

påverkat resultatet i studien.  Studiens frågor kring service bygger på perspektiv 

från både onlinebutiker och fysiska butiker i vad som är viktigt för 

konsumenter. Enligt Sivadas et al. (2000) bygger serviceupplevelsen på hur 

kunderna uppfattar köpupplevelsen vilket kan vara svårt att fånga. Det blir 

därför viktigt för företag online att hitta bakomliggande orsaker till varför 

service inte upplevs som lika viktigt online som i butik. Detta fastställs i studien 

där oberoende variabeln service har ett signifikant negativ samband till lojalitet 

online. H4: Service har en negativ effekt på konsumenter som är lojala 

mot onlinebutiker, kan inte förkastas.  

En faktor som bör tas i beaktning kan vara att respondenterna tolkar service 

som något fysiskt genom personlig kontakt. Onlineshopping handlar 

ofta mycket mer om självservice, där företaget ger dig olika verktyg när du ska 

handla för att du sedan hjälper dig själv. Det finns därför en risk att 

respondenterna som tycker att det är viktigt med service enbart ser till servicen 

de får när de handlar i fysiska butiker och missar att väga in på vilket sätt servicen 

påverkar dem online. Hade frågorna utformats utifrån hur viktigt det är med 

självservice så kanske resultatet hade gett ett annorlunda utfall. 

Tid och effektivitet är ofta något som kan kopplas samman med den 

teknologiska utvecklingen i samhället vilket påverkar hur konsumenternas 

möjligheter ser ut när de handlar (Al-Debei et al. 2015). Detta är en av 

anledningarna till att allt fler handlar online och idag är majoriteten av svenska 

befolkningen vana e-handlare (Davidson 2017). Studien fastställer att 

konsumenter som tycker att det viktigt att vara tidseffektiva är lojala 
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mot onlinebutiker. Det bekräftar tidigare forskning där de unika möjligheterna 

att handlar när, hur och var konsumenten vill blir en viktig faktor som kan ligga 

till grund till att konsumenter känner lojalitet (Balabanis et al. 2005). Studiens 

frågor till respondenterna utgår från att tidseffektivitet bidrar till lojalitet men 

det kan också ses som att konsumenter vill vara tidseffektiva i allmänhet när de 

handlar. Detta blir en tolkningsfråga då frågorna är ställda till både konsumenter 

online och konsumenter i fysiska butiker. Enligt Diaz et al. (2017) bygger 

köpbeteende online till stor del hur enkelt och snabbt konsumenter går från 

tanke till köp. Genom att mäta hur viktig tidseffektiviteten är går det att se 

skillnader mot köpbeteende i butik.  För företag online blir det därför viktigt att 

ha ett system som är enkelt, snabbt och effektivt för att skapa lojalitet hos 

konsumenter.  Studien fastställer att oberoende variabeln tidseffektivitet har ett 

positivt samband med lojalitet online och uppfyller kraven för statistisk 

signifikans. H5: Tidseffektivitet har en positiv effekt på konsumenter som är 

lojala mot onlinebutiker, är sann.  

Vidare har forskningen inte tagit upp tidseffektivitet som något som påverkar 

lojalitet i fysisk butik. De delar som påverkar konsumenternas syn på 

tidseffektivitet är förväntningarna på att personalen i fysiska butiker ska möta 

och erbjuda hjälp inom en rimlig tidsram (Grewal et al. 2003).  Studien kan inte 

fastställa att det finns ett negativt eller positivt samband mellan lojalitet i butik 

och tidseffektivitet. Frågorna i studien är ställda i allmänhet om tid och 

effektivitet när konsumenter handlar men det blir svårt att inte koppla frågorna 

till online köpupplevelse då respondenterna kan ha svårt att koppla 

tidseffektivitet till traditionell shopping. Även om det enligt 

Sharma och Luijan (2015) är viktigt med snabb assistans vid hantering av returer 

blir detta något som kan vara svårt att mäta och jämföra då majoriteten av 

respondenterna kan ta för givet att detta ska gå snabbt. Studien fastställer att 

oberoende variabeln tidseffektivitet inte har något negativt samband med 

lojalitet i butik och är långt ifrån att hamna inom den godkända signifikansnivån. 

H6: Tidseffektivitet har en negativ effekt på konsumenter som är lojala mot 

fysiska butiker, förkastas.    

Enligt Guenzi et al. (2009) är förtroende ett mått på konsumenternas 

förväntningar på hur pålitliga fysiska butiker och dess anställda tolkas att vara. 

Förtroende är en av de faktorer som påverkar konsumenternas köpbeslut när 

de handlar i en butik (Winch & Joyce 2006). Resultatet i studien kan däremot 

inte fastställa att det finns något samband mellan lojalitet i butik och 

förtroende.  Detta går emot delar av forskningen, men anledning kan 
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enligt Wong och Soha (2003) vara att konsumenternas krav ökat med tiden och 

att det krävs mer från butikerna för att uppnå förtroende hos konsumenterna. 

Resultatet från studien bygger på allmänna frågor om förtroende vid shopping 

av kläder. Genom att fråga om förtroende kan det för respondenten påverkas 

av att det kan tolkas som att det är en del av andra oberoendevariabler i studien 

och även beroende variabeln lojalitet. Om frågorna omformulerats eller använts 

som en beroende variabel skulle det kunna ge en annan påverkan. Oberoende 

variabeln förtroende har inte något samband med lojalitet i butik och är enligt 

studien inte statistiskt signifikant. H8: Förtroende påverkar köpkanalslojaliteten 

positivt för konsumenter som handlar kläder i butik, förkastas.  

Förtroende i onlinemiljöer bygger istället mer på en teknologisk kommunikation 

mellan person och webbsida (Shim et al. 2005).  Konsumenterna ser därför 

teknologin som ett verktyg och det blir företagets uppdrag att säkerställa att 

konsumenten känner ett förtroende för tjänsten som erbjuds. Studien kan 

fastställa att förtroende har en positiv påverkan på konsumenter som handlar 

online.  Det bekräftar delar av forskningen som påpekar vilken stor del 

förtroende online har till att konsumenter ska välja online som köpkanal 

(Constantinides 2004).  Kunskap om internet och datavana är därför något som 

är avgörande för att konsumenterna ska känna förtroende för företag online 

(Singh 2017). Enligt Davidson (2017) är idag nio av tio svenskar vana e-handlare 

vilket kan vara en bidragande faktor till varför förtroende är högre för 

onlinebutiker idag än förr och att detta är något som har en påverkan på 

lojaliteten.  Likt diskussionen om hur förtroende påverkar köp i fysisk butik så 

kan frågorna kring förtroende tolkas som något riktat mot online då frågor kring 

förtroende och online kan kopplas samman av respondenten. En annorlunda 

formulering av frågorna skulle kunna ha lett till ett annat utfall då frågorna svarar 

på studiens tolkning av preferensen förtroende. Studien fastställer att beroende 

variabeln förtroende har en positiv påverkan på lojalitet online och är inom den 

godkända nivån för studiens signifikansnivå. H9: Förtroende påverkar 

lojaliteten positivt för konsumenter som handlar kläder i butik, förkastas inte.  

Den oberoende variabeln valmöjligheter när du handlar togs aldrig med i 

regressionsanalyserna dels därför att alphavärdet var lågt och dels för att 

variabeln inte var helt oberoende. Det vill säga att variabeln valmöjligheter 

påverkade inte bara beroende variabeln utan de oberoende variablerna med 

vilket gjorde regressionsanalyserna opålitliga. Anledningen till att valmöjligheter 

när du handlar inte fick ett tillfredställande värde på Alpha kan ha att göra med 

skev fördelning och mindre bra ställda enkätfrågor som utgör konstruktionen 
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av variabeln. Dessvärre kan inte teorin om valmöjligheter varken bekräftas eller 

dementeras. Med det sagt kan studien inte testa H7: Valmöjlighet när du handlar 

påverkar lojaliteten positivt hos konsumenter som handlar online. Utifrån ett 

logiskt resonemang bör stort sortiment som Carpenter och Moore (2006) talar 

om i sin forskning spela roll för lojaliteten i fysisk butik kontra onlinebutik. 

Även resan det tar till och från köp och öppettider 

som Sinha och Banerjee (2004) redogör i sin forskning bör utifrån logiskt 

resonemang vara en preferens hos konsumenter som avgör om de är lojala i en 

fysisk butik eller onlinebutik.  
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6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats, forskningsbidrag och rekommendationer kring 

framtida forskning. 

Studiens syfte var att undersöka vilka preferenser som påverkar 

köpkanalslojaliteten hos konsumenter inom klädbranschen. Utifrån nio hypoteser 

som kopplades till syftet användes detta för att statistisk undersöka eventuella 

samband. Första hypotesen. H1: Prismedvetenhet har en positiv effekt på 

konsumenter som är lojala mot onlineshopping, förkastas. Denna hypotes var 

inte inom studiens signifikansnivå vilket fastställer att det inte finns ett samband 

mellan prismedvetenhet och lojalitet online, därför förkastas hypotesen. 

Studiens andra hypotes, H2: Priskvalité har en positiv effekt på konsumenter 

som är lojala mot fysiska butiker, är sann. Det signifikanta värdet av hypotesen 

förklarades vid en statistisk analys vilket fastställer att priskvalité påverkar 

lojaliteten mot fysiska butiker.  H3: Service är viktigt för konsumenter som är 

lojala mot butiker, kan inte förkastas. Studien fastställer att service är viktigt för 

de som är lojala mot fysiska butiker och värdet från den statistiska analysen är 

signifikant. H4: Service har en negativ effekt på konsumenter som är lojala 

mot onlinebutiker, kan inte förkastas. Service online är precis som service i 

fysisk butik signifikant med skillnaden att det finns ett negativt samband. 

Studien fastställer därför att de som är lojala online inte tycker att det är viktigt 

med service. H5: Tidseffektivitet har en positiv effekt på konsumenter som är 

lojala mot onlinebutiker, kan inte förkastas. Den statistiska analysen fastställde 

ett signifikant värde för hypotesen vilket innebär att tidseffektivitet är viktigt för 

de som är lojala mot onlinebutiker. H6: Tidseffektivitet har en negativ effekt på 

konsumenter som är lojala mot fysiska butiker, förkastas. Till skillnaden mot 

online så kan studien inte fastställa något samband varken positivt eller negativt 

för de som är lojala mot butiker. Det betyder att de som är lojala mot fysiska 

butiker inte tycker att det är viktigt med tidseffektivt och därför förkastas 

hypotesen. H7: Valmöjlighet när du handlar påverkar lojaliteten positivt hos 

konsumenter som handlar online, kunde inte testas. Denna hypotes plockades bort 

i början av den statistiska analysen då den korrolreade med andra 

oberoendevariabler och påverkade detta till ett möjligt missvisande resultat. H8: 

Förtroende påverkar köpkanalslojaliteten positivt för konsumenter som handlar 

kläder i butik, förkastas. Hypotesen är inte signifikant och fastställer därför att det 

inte finns något samband med de som känner förtroende med de som är lojala mot 

fysiska butiker. H9: Förtroende påverkar lojaliteten positivt för konsumenter 

som handlar kläder online, förkastas inte.  Variabeln skiljer sig från resultatet i 
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fysiska butiker och studien kan fastställa att hypotesen är signifikant. Detta 

innebär att de som känner förtroende är lojala mot onlinebutiker.  

Slutsatsen är att preferenserna service, tidseffektivitet och förtroende påverkar 

köpkanalslojalitet online och de preferenser som påverkar köpkanalslojaliteten i 

butik är priskvalité och service. Klädföretag i både fysisk butik 

och onlinebutik kan använda informationen om respektive preferens för att 

försöka optimera kundlojaliteten och göra sina kunder nöjda och på så sätt öka 

försäljningen. Klädföretag kan använda vetskapen om preferenserna för att 

utforma marknadsföring och andra åtgärder som gynnar företaget. Vidare kan 

studiens resultat användas av företagsledningar som en del av ett underlag till 

att ta strategiska beslut om företagets framtid gällande vilken köpkanal som skall 

prioriteras. 

Utvecklingen rör sig hela tiden framåt och försäljningen förväntas öka år för år 

(Davidson 2017). Då är det viktigt att forskning inom området är 

uppdaterad och aktuell. Studiens bidrag till forskning är att äldre och befintlig 

forskning på område har testats där en del tidigare forskning har bekräftats och 

en del inte gått i linje med studiens resultat. I studien har flera variabler 

tillsammans testats som bildar en unik kombination som tidigare forskning inte 

har beprövat.   

Forskning i framtiden kan använda större enkätkonstruktioner som utgör de 

oberoende variablerna för att säkerställa att begreppet fångas upp på ett mer 

detaljerat sätt än som gjorts i denna studie. En större och mer detaljerad 

enkätkonstruktion skulle troligtvis bidra till att oberoende variablerna stod helt 

oberoende och inte gick in i varandra vilket bland annat valmöjligheter gjorde i 

denna studie. På grund av kostnads och tidsskäl kunde endast ett fåtal 

oberoende variabler testas mot de beroende variablerna. I framtida forskning 

kan det vara fördelaktigt att ta med fler variabler som forskare kan tro ha ett 

samband med beroendevariabeln för att på så sätt få en bredare förklaring. Vad 

gäller urval kan framtida forskning om möjligt använda sig av ett slumpmässigt 

eller sannolikhetsurvalför att kunna göra inferens och generaliseringar.  Vidare 

forskning kan också välja att titta på en annan bransch istället för klädbranschen 

för att se om resultatet blir annorlunda.  
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