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Sammanfattning 
Lojalitet till varumärken är ett väl utforskat ämne. På senare tid har forskare även fått 
upp ögonen för den roll situationen spelar för konsumenter när de köper och 
konsumerar varor. Denna studie kopplar samman dessa två forskningsområden och tar 
hänsyn till situationen på ett nytt sätt, nämligen genom att be respondenter beskriva 
situationer de är vana vid. 
 
En kvantitativ studie gjordes genom att en enkät baserad på tidigare forskares frågor 
delades ut till tränande individer som använder drickfärdig återhämtningsdryck. 199 
enkäter analyserades. Främst gjordes korrelationsanalys och jämförande t-test för att 
undersöka korrelationen mellan hur respondenterna upplevt köp- och 
konsumtionssituationer och till vilken grad de var lojala mot ett varumärke av 
återhämtningsdryck. 
 
Resultaten visade att lojaliteten hade en tydlig koppling till några av 
situationsvariablerna, främst den grad till vilken konsumenterna njuter av sin 
återhämtningsdryck, hur viktigt de tycker det är att dricka återhämtningsdryck, samt hur 
ofta de köper och dricker återhämtningsdryck. Implikationer för fortsatt forskning samt 
konkreta rekommendationer till marknadsförare presenteras. 
 
Uppsatsen är skriven med särskild uppmuntran från och i samråd med Norrmejerier, 
som producerar drickfärdig återhämtningsdryck under varumärket Gainomax. 
 
Vi vill tacka Kerstin Nilsson på USBE för handledning och Rikard Höög på Gainomax 
för samarbete och hjälp. 
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1. Inledning 

Det inledande kapitlet syftar till att ge läsaren en introduktion till ämnet. Här 
presenteras en bakgrund till vår problemformulering, sedan beskrivs syftet med studien. 
 

 
1.1 Problembakgrund 
Varumärkeslojalitet är något de flesta företag strävar efter. Det anses vara en viktig 
faktor för att företaget ska nå framgång och ha en möjlighet att öka sin vinst. 
Varumärkeslojalitet kan ge fördelar både för konsumenten och för företaget, för 
konsumenten kan lojaliteten innebära att produkten ger en viss trygghet om att 
förväntningarna ska uppfyllas och att det finns en trovärdighet i varumärket från 
föregående upplevelser (Divett, Crittenden & Henderson 2003, s. 109). För företaget 
kan det innebära att sårbarheten för konkurrensen på marknaden minskas, att 
vinstmarginalen ökar tack vare bland annat minskade marknadsföringskostnader och 
möjligen större expansionsmöjligheter (Kim, Morris & Swait, 2008, s. 99).  
 
På grund av den växande konkurrensen och att återförsäljare idag har en allt större makt 
över producenterna, många återförsäljare börjar även producera egna varor, får 
producenter en press på sig att göra sina varumärken unika. Ett sätt att särskilja sig är 
genom högre kvalitet och pris. Den starka fokuseringen på kvalitet som en avgörande 
faktor för priset kan dock ifrågasättas. Enligt ett flertal studier kan kvalitet endast 
förklara 20 % av det pris som konsumenter är beredda att betala för 
livsmedelsprodukter, därför blir det viktigt för producenterna att framhålla själva 
varumärket som en avgörande faktor vid val av produkt istället för en påstått bättre 
kvalitet eller ett attraktivt pris (Anselmsson, Johansson & Persson, 2007, s. 401). Det är 
här varumärkeslojalitet har en avgörande roll. Oavsett hur lojaliteten uppkommer och 
kvarstår på grund av företagets produkter, image, den känslomässiga kopplingen till 
varumärket eller något annat, är det något som företaget bör ha förståelse för och 
värdera. 
 
Litteraturen och forskningen inom varumärkeslojaliteten har funnits i flera decennier. 
Även om det är svårt att hitta en entydig definition av ämnet refereras det flitigt till 
Jacoby och Chestnut’s Brand Loyalty: Measurement and Management från 1978 
(Jacoby & Chestnut, 1978, s. 80-81). De, tillsammans med bland annat Bloemer och 
Kasper (1995), hävdar att det är en skillnad mellan konsumenters återköp och 
konsumenters varumärkeslojalitet. Bloemer och Kasper (1995) menar även att det finns 
en sann och en falsk varumärkeslojalitet, där sann lojalitet är en psykisk process som 
resulterar i en varumärkesförbindelse (Brand Commitment) och falsk lojalitet är en 
funktion av inaktivitet. Skillnaden innebär att konsumenten med en sann lojalitet känner 
en förbindelse eller koppling till varumärket, hon köper samma varumärke vid nästa 
inköp och känner ett behov av att köpa produkten medan en konsument med en falsk 
lojalitet inte har denna förbindelse. Denna konsument kan köpa samma varumärke och 
produkt över en längre tid men kan även lätt byta varumärke på grund av exempelvis ett 
bättre pris eller uppmärksammad reklam (Bloemer & Kasper, 1995, s. 313). En 
varumärkeslojal konsument kan även vara villig att betala mer för produkten på grund 
av att märket ger någon form av mervärde som inget annat varumärke ger (Chaudhuri & 
Holbrook 2001, s. 84), exempelvis i form av image eller att varumärket står för 
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värderingar som konsumenten själv delar. Kressmann et al. (2006) kallar det för Self-
image congruence, vilket syftar på hur väl varumärkets image passar ihop med 
konsumentens självuppfattning (Kressmann, Sirgy, Herrmann, Huber, Huber och Lee, 
2006, s. 955). 
 
Det finns en del forskning inom ämnet varumärkeslojalitet som relaterar till 
livsmedelsprodukter. Den forskningen visar bland annat att lojaliteten är en viktig del 
av Brand Equity. Brand Equity, eller varumärkesvärde, består av medvetenhet, 
uppfattad kvalitet, associationer och lojalitet (Aaker, 1996). Anselmsson et al. (2007) 
föreslår även en femte dimension, unikhet.  
 
Knox och Walkers (2003) studie om ”Involvement, brand loyalty and their relationship 
in grocery markets” visar enligt författarna att varumärkeslojalitet inom 
livsmedelsbranschen sällan blir fullständig då det är produkter som generellt handlas 
ofta och för att det där finns ett stort utbud av varumärken. Utmaningen för 
marknadsförare blir därför att skapa en lojalitet till märket i sig och inte till själva 
produkten (Knox & Walker, 2003, s. 279). Detta för att visa att själva varumärket och 
dess olika produkter innehar en kvalitet som uppfyller de behov som kunden har. Den 
forskning som finns inom området lojalitet och som är kopplat till livsmedel är i övrigt 
mestadels gjord utifrån lojalitetsprogram och kundkort eller butikslojalitet, inte hur 
lojalitet skapas till en livsmedelsprodukts varumärke eller hur användningsområdet för 
produkten har effekt på varumärkeslojaliteten.  
 
Forskning rörande livsmedelsbranschen och konkurrensen inom den har i de flesta fall 
fokuserat på beståndsdelar såsom pris och kvalitet. Anselmsson et al. (2007) menar att 
studierna istället borde inrikta sig på vad varumärket har för betydelse, för att 
därigenom få en förståelse för varför konsumenter ibland är villiga att betala mer för en 
livsmedelsprodukt med ett specifikt varumärke och inte för andra. Det bör även 
undersökas vilka preferenser konsumenter har och vad som styr konsumenters val när 
det kommer till livsmedelsprodukter (Anselmsson et al., 2007, s. 401). Vidare menar 
Quester och Lim (2003) att beroende på produktkategori är förbindelsen mellan 
produktengagemang och varumärkeslojalitet olika. På grund av det bör det även göras 
undersökningar specifikt för varje kund- och produktsegment. Relationen mellan 
produktengagemang och varumärkeslojalitet tycks inte vara uppenbar utan olika 
aspekter av konsumenters engagemang har olika påverkan på deras varumärkeslojalitet 
(Quester & Lim, 2003, s. 34). 
 
Utöver skillnaderna mellan olika kund- och produktsegment spelar även köp- och 
konsumtionssituationen en stor roll (Quester & Smart, 1998). Forskning om 
varumärkeslojalitet där det finns en koppling till om användningsområdet eller 
användningssituationen har en betydelse för lojaliteten är begränsad. Forskare har 
lyckats påvisa att situationen är en viktig faktor för beteendet, men än så länge finns 
bara en handfull studier där detta mätts (exempelvis Belk, 1974; Quester & Smart, 
1998; Lim & Razzaque, 1997). Samtliga studier mäter bara antaget beteende i enskilda 
fiktiva situationer. Dessa studier mäter inte lojalitet i dess gängse bemärkelse. Oss 
veterligen har ingen mätt den bestående effekten av återkommande situationer, trots att 
detta bör vara det mest intressanta. 
 
När situationer visats kunna påverka konsumentbeteende kan det antas att situationer 
även påverkar lojalitet. Denna studie undersöker kopplingen mellan situation och 
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varumärkeslojalitet ur ett perspektiv som tidigare förbisetts: de återkommande 
situationer som en individ gång på gång står inför torde forma hennes återkommande 
beteenden. Det är dags att ta reda på om så verkligen är fallet, och därför har vi kommit 
fram till följande problemformulering: 
 

1.2 Problemformulering 
Hur påverkas varumärkeslojaliteten av återkommande köp- och användningssituationer?  
 

1.3 Syfte 
Syftet med vår studie är att få en förståelse för kopplingen mellan köp- och 
konsumtionssituationer och varumärkeslojalitet. 
 
Vi bedömde detta som intressant och fick en förfrågan från Norrmejerier om att 
undersöka lojaliteten till en av deras produkter och om platsen eller situationen i vilken 
konsumenten kommer i kontakt med produkten har betydelse. Vi bedömde att en sådan 
studie faller väl in i vårt syfte. Vårt studieobjekt är därför produkten Gainomax 
Recovery. Gainomax Recovery är en återhämtningsdryck som är ämnad att användas 
efter träning eller situationer där det behövs ett extra energitillskott 
(www.gainomax.com). 
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2. Utgångspunkter 
 

Kapitlet beskriver de utgångspunkter vi haft för genomförandet av studien. Vi 
presenterar även våra förkunskaper inom ämnet och utifrån vilket perspektiv vi tar oss 
an studien. 

 

2.1 Verklighetssyn - hermeneutik och kritisk realism 
 
"Separating objectivity from subjectivity impoverishes both" - Richard Wilk, 2001 
 
Att själv beskriva sin personliga verklighetssyn är inte bara svårt (hur kan man göra en 
jämförelse när man inte provat några andra ögon än sina egna?) utan också mindre 
viktigt för forskningen. De teorier och metoder som används är sällan utvecklade av 
forskaren själv, och själva forskningen underkastas därför mer gängse beskrivningar av 
verkligheten. Den verklighetssyn som anammas för forskningen är däremot av stor vikt. 
Dels får läsaren en chans att förstå forskarens metodologi, dels får forskaren en chans 
att förklara och försvara den. Vi tror att det på ett värdefullt sätt går att beskriva 
verkligheten så att den kan förstås inte bara här och nu, utan också på ett mer varaktigt 
och universellt vis. Därmed inte sagt att vi har möjlighet att erbjuda svar eller ens 
sanning, men en del data för tolkning. Numeriska mått och variabler utesluter inte olika 
syn på deras innebörd. Därmed går vi in i detta projekt som hermeneutiker. 
 
Den nivå av kontroll som kan uppnås i ett laboratorium är inte möjlig med människor i 
verkligheten, av praktiska och etiska skäl. Dessutom är forskare också individer; de har 
olika politiska, kulturella och personliga bakgrunder, uppfattningar och mål. Därför 
skulle olika studier på människor få olika resultat även om de mänskliga studieobjekten 
hade kunnat kontrolleras till fullo (Wilk, 2001, s. 310). Ändå bygger all forskning på 
tidigare forskning. En helt ny och helt unik studie som inte liknar något som tidigare 
gjorts finns inte och kan förmodligen inte anses vetenskapligt. När en forskare säger sig 
göra något nytt är det nytt i en väldigt smal bemärkelse, kanske har metoden ändrats en 
aning eller så har forskaren bytt undersökningsobjekt men låtit allt annat likna tidigare 
studier. (Wilk, 2001, s. 310) 
 
Konsumentforskningen har dominerats av positivism (Hunt, 1991, s. 32). Positivister 
anser att vetenskap bör vila på empiri. Induktiva resonemang tillåts inte, påståenden 
skall vara verifierbara, och logik präglar analysen (Hunt, 1991, s. 33). Emfasen på 
empirisk kunskap, logisk deduktion och verifierbarhet gör att positivister inte kan söka 
kausala samband, även om många inom konsumentbeteendeforskningen påstått att 
positivister gör det (Hunt, 1991, s. 34). I vår studie antas kausala samband kunna finnas, 
de öppnas för, men vi kommer inte att kunna bevisa eller utesluta dem. Kvantitativ 
metod har kommit att förknippas med positivism, men vi ser inga hinder för att använda 
kvantitativa mått och sedan fokusera på tolkningen av dem. 
 
Vi är kritiska realister i ordets mest försiktiga bemärkelse. Kritiska i det hänseendet att 
våra mätresultat av exempelvis lojalitet inte är lojalitet utan beskriver den, men realister 
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i det hänseendet att vi tror att lojalitet finns. Vi tror att en verklighet kan existera 
oberoende av vår varseblivning av den. Teorier i konsumentforskning som inkorporerar 
sådant som "intentioner" och "attityd" har lyckats förklara, förutsäga och lösa problem. 
Sådana bevis stödjer att dessa mentala tillstånd hos konsumenter existerar oberoende av 
forskares beskrivning av dem, de är sålunda verkliga (Hunt, 1991, s. 35). Alltså – 
lojalitet och andra konstruktioner finns, men de syns inte. Däremot kan våra mätningar 
beskriva dem. 

2.2 Förförståelse 
Förförståelse är inte bara baserat på tidigare erfarenheter utan även den kunskap som 
varje ny undersökningssituation medför. Därför är förförståelse något som ständigt 
utvecklas i och med att ny erfarenhet erhålls (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182). 
 
Det är viktigt att vara medveten om sin förförståelse för att den inte ska påverka studien 
i för stor utsträckning (Johansson-Lindfors, 1993, s. 79). Johansson-Lindfors (1993) 
delar in förförståelsen i förstahands- och andrahandsförförståelse, där 
förstahandsförförståelse avser erfarenheter och kunskaper som är praktiska och 
självupplevda medan andrahandsförförståelse uppkommer genom teoretisk kunskap 
inhämtad från exempelvis böcker, föreläsningar eller andra vetenskapliga källor 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 76). Förförståelsen påverkar även hur verkligheten 
uppfattas (Thurén, 2007, s. 62).  
 
Båda uppsatsförfattarna har andrahandsförförståelse inom ämnet marknadsföring då vi 
båda läst marknadsföringskurser på D-nivå samt relaterade kurser inom våra 
kandidatprogram; Service Management respektive Retail and Supply Chain 
Management. Annan relevant andrahandsförförståelse är att vi båda har skrivit en C-
uppsats inom området varumärken, därigenom upplever vi att vi har en grundläggande 
teoretisk uppfattning av ämnet och dess olika beståndsdelar och en djupare förståelse 
för varför varumärken är av betydelse för företag och deras överlevnad. Vår 
förstahandsförförståelse är begränsad då ingen av oss har någon betydande praktisk 
erfarenhet av att arbeta med varumärkesbyggande och skapandet av lojalitet. Utifrån 
praktik har vi viss erfarenhet av att arbeta med varumärken men vi anser inte att den är 
tillräckligt stor för att den ska påverka uppsatsarbetet. 
 
Vad gäller studieobjektet Gainomax har vi olika kunskap och erfarenhet, en av oss har 
en relativt hög kunskapsnivå både praktiskt och teoretisk om produkten medan den 
andra författaren inte har någon praktisk erfarenhet av produkten utan endast känner till 
varumärket och produktens användningsområden.  En viss förförståelse för produkten 
Gainomax och dess användningsområden kan påverka vid utformningen av enkäten, 
men vi ser det inte som ett problem utan snarare som något positivt. 

2.3 Perspektiv  
Beroende på ur vilken synvinkel och genom vilka glasögon vi väljer att studera olika 
företeelser kommer vi att tolka dem på olika sätt (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 62). 
Eftersom syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för kopplingen mellan köp- 
och konsumtionssituationer och varumärkeslojalitet väljer vi att utgå från företagets 
perspektiv. Varumärkeslojalitet är förvisso en relation mellan både företagets 
varumärke och konsumenten och borde därför kunna ses utifrån bådas perspektiv, vi 
väljer dock att se varumärkeslojaliteten ur företagets glasögon då arbetet syftar till att 
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kunna dra slutsatser som även ska kunna vara till hjälp för Norrmejerier i deras arbete 
med konsumenters lojalitet till varumärket Gainomax. 
 
Studien är av teoretiskt såväl som empiriskt intresse. Av teoretiskt intresse eftersom 
teorin säger att situationer påverkar lojaliteten, utan att detta har prövats. Av empiriskt 
intresse eftersom företag som tillverkar och säljer drickfärdig återhämtningsdryck 
behöver ett sätt att mäta sina kunders lojalitet. På den mest lokala nivån är studien 
givetvis av intresse för Norrmejerier, som äger varumärket Gainomax. 

2.4 Angreppssätt 
Valet av angreppssätt bör relateras till den kunskapssyn som råder och det problem som 
står i fokus (Johansson-Lindfors, 1993, s. 54-55). I vår studie är den teoretiska 
referensramen uppbyggd från tidigare forskning inom ämnena varumärkeslojalitet och 
situationens påverkan. Att utgå från teorier och utveckla en förståelse kring ämnet för 
att sedan testa dessa teorier i verkligheten benämns deduktion (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001, s. 220; Rienecker & Jörgensen, 2002, s. 160). Ovanstående 
stycken om verklighets- och kunskapssyn gör tillsammans med vår problemformulering 
att det blir naturligt för oss att välja ett deduktivt angreppssätt. Vi anser att en 
undersökning med utgångspunkt i tidigare studiers slutsatser är det bästa sättet att 
angripa vår problemformulering, då det i detta fall är mer meningsfullt att bygga på den 
existerande förståelsen än att försöka skapa en helt ny. Att vårt angreppssätt och våra 
utgångspunkter liknar de som forskare haft tidigare inom ämnet leder till en ökad 
möjlighet till jämförelser med dessa. 
 
Att få en djupare förståelse för konsumenternas varumärkeslojalitet är något vi strävar 
efter, i det fallet skulle en kvalitativ studie anses som mest lämpad. Vi vill emellertid 
även få en generell uppfattning av fenomenet varför vi väljer att göra en kvantitativ 
studie.  

2.5 Litteratursökning  
Litteratursökningen utgick ifrån sökningar på ämnesorden (brand loyalty, situation, 
usage, consumption med flera i olika kombinationer) och sedan vidare i de mest 
intressanta spåren. Sökningarna gjordes utan formell struktur men bestod huvudsakligen 
av systematisk sökning i databaser. Umeå Universitetsbibliotek möjliggjorde sökningar 
och metasökningar på ett stort antal databaser, liksom tillgång till många artiklar funna 
med Google Scholar. Mycken tid ägnades åt att söka studier som rör olika användning 
av produkter, men forskning inom det området var svårt att hitta. Detsamma gällde 
studier som specifikt rör återhämtningsdryck eller andra liknande kosttillskott. 
Marknadsföringsforskning på den typen av produkter rör uteslutande lagar om 
hälsopåståenden. 
 
Våra litteraturval bör vara okontroversiella. I insamlandet av teori har vi fokuserat på de 
studier som ligger nära vårt syfte i fråga om ämnesområde och produktkategori. Med 
tanke på hur drickfärdig återhämtningsdryck köps och konsumeras ansåg vi att 
dagligvaror torde vara en bra jämförelse. Dagligvaror som område är dessutom mycket 
välutforskat. Vidare har vi använt oss av nyare studier hellre än äldre. Originalkällor har 
uppsökts i samtliga fall där de artiklar vi läst i sin tur refererat vidare. 
 
Vad vi inte gjort i någon större utsträckning är att leta efter forskning om 
marknadssituationer som liknar den vi undersökt, alltså en närapå monopolistisk 
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marknad. Vi har berört detta problem, men inte sett det som den huvudsakliga 
karaktären för produktsegmentet. Emellertid kan vår studie fortfarande tolkas ur det 
perspektivet, som en beskrivning av hur lojalitet formas på en marknad med begränsat 
antal konkurrenter. 
 
Geografisk och sociokulturell likhet mellan tidigare studiers populationer och vår 
population är inget vi eftersträvat mer än till en godtagbar nivå. Det hade helt enkelt inte 
funnits någon lojalitetsteori kvar att läsa om vi bara läst studier gjorda på tränande 
individer från norra Europa. 

2.6 Källkritik 
De källor vi valt innefattar nästan enbart vetenskapliga artiklar som i de flesta fall även 
varit dagsaktuella. Även om det ofta argumenteras för att källorna ska vara aktuella kan 
äldre verk fortfarande vara av relevans. Johansson-Lindfors (1993) lyfter fram denna 
tanke och menar att fokusering på teoriernas aktualitet kan medföra att klassiska verk 
kommer i skymundan trots att de inte behöver vara inaktuella eller sämre än nyare verk 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 89). Trots att vi mestadels har letat efter nyare forskning 
har vi även haft detta i åtanke och därför även valt att använda definitioner och 
argument från författare där relevansen kanske kan diskuteras utifrån publicerat årtal. 
Här menar vi att författare och forskare såsom Aaker (1996), Keller (1993) och Jacoby 
(1973;1978) har utvecklat teorier som än idag har betydelse för forskningen och att 
deras verk ses som allmänt accepterade av övriga forskare inom samma ämnesområde. 
På grund av att många andra författare i nyare forskning hänvisar till dessa upplever vi 
källorna som tillförlitliga och av relevans för vår studie. En kritik till två av artiklarna vi 
valde att ha med i vår teoretiska referensram är att de inte har någon empirisk studie. 
Anledningen till att vi trots det använt oss av dem är dels utifrån ovannämnda argument, 
att vi anser dem vara kända forskare med stöd genom hänvisning i nyare forskning, och 
dels för att metastudier och jämförande av tidigare forskning är viktigt för att få en 
heltäckande bild av kunskapen inom ett område. 
 
De källor som vi använt oss av som berör situationens påverkan på lojalitet kan även 
ifrågasättas. De definierar lojalitet som något som mäts över tid men har själva inte 
använt sig av det i sina empiriska studier. Trots det har de kunnat dra slutsatser som vi 
anser vara tillförlitliga och trovärdiga eftersom studierna i övrigt är mycket välgjorda. 
Dessutom har vi varit tvungna att hålla tillgodo med den forskning vi hittat inom ämnet 
då vi inte funnit någon lämpligare forskning för vår studie.  
 
Det finns två källor som har haft större betydelse vid utformandet av enkäten. Den ena 
är Kim et al. (2008) som genom sin studie tog fram en modell för sann 
varumärkeslojalitet. Modellens tre huvuddelar ligger som grund för vår empiriska 
undersökning där frågor om Brand Commitment, attitydstyrka och sann 
varumärkeslojalitet utformats utifrån författarnas frågor. Att vi inte utgick från alla delar 
i modellen kan ses som en begränsning. De delar som vi valde att utesluta berörde 
varumärkestrovärdighet och två andra faktorer som också kan leda till lojalitet. Vi valde 
att utesluta dessa frågor eftersom vi inte ville ställa direkta frågor till respondenterna om 
de specifika associationerna till ett visst varumärke utan snarare om lojaliteten, 
engagemanget och attityden till deras favoritmärke. En beskrivning av associationerna 
och känslorna kopplade till vart och ett av märkena på marknaden faller utanför ramarna 
för denna studie.  
 



Utgångspunkter 
 

8 

Exempel på frågor som uteslöts: 
 
”Märket ligger i framkant när det gäller att använda den senaste teknologin för att 
förbättra sina produkter” 
 
”Märket påminner om en person som är kompetent och vet vad han/hon gör”. 
 
Den andra artikeln som var bidragande till vår enkät var den av Lim och Razzaque 
(1997). En viktig skillnad mellan deras studie och vår var att de formulerade 
hypotetiska situationer och bad respondenterna tänka sig in i dessa. Vi använder samma 
situationsvariabler som Lim och Razzaque (1997), men frågar respondenterna direkt om 
deras verkliga upplevelser. De upplevda situationerna blir inte lika extrema som de 
fiktiva, så det blir inte lika enkelt och tydligt att se vilka situationsvariabler som spelar 
in, men istället mäter vi en verklighet. Även om Lim och Razzaque (1997) noga 
undersökte vilka variabler som kunde vara av vikt i deras studie är det inte säkert att det 
är samma variabler som spelar roll för användandet av återhämtningsdryck.  
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3. Teori 

Kapitlet omfattar den teori som ligger till grund för studien och är betydande för att få 
en förståelse för vår problemformulering. Teorierna är till hjälp för att förstå den 
utmaning som företag står inför i byggandet och utvecklandet av varumärkeslojalitet. 
För att förstå vikten av varumärkeslojalitet krävs det att det sätts i ett större 
sammanhang, därför inleder vi med att ge en kort beskrivning av Brand Equity för att 
sedan skapa en djupare förståelse för begreppet varumärkeslojalitet. Efter att ha 
beskrivit varumärkeslojalitetens olika påverkande delar och redogjort för situationens 
roll i lojaliteten ges en sammanfattande modell för hur vi valt att beskriva 
varumärkeslojalitetens beståndsdelar. 

3.1 Brand Equity 
Brand Equity är ett välutforskat ämne där många författare givit definitioner. Brand 
Equity innefattar olika dimensioner som kan och bör utvecklas och hanteras.   Den 
kanske mest använda och citerade definitionen kommer från Aaker (1996), som menar 
att Brand Equity innefattar fyra dimensioner: medvetenhet (awareness), lojalitet 
(loyalty), upplevd kvalitet (perceived quality) och associationer (associations) (Aaker, 
1996, s. 103). Dessa dimensioner kan bidra till en ökad förståelse för varför 
konsumenter föredrar att köpa en produkt med ett visst varumärke framför en annan och 
därigenom även för konkurrenssituationen på livsmedelsmarknaden. Många modeller 
har tagits fram för att ge en generell förklaring som ska vara användbar inom de flesta 
produktkategorier men nackdelen med dessa är att de blir för generella och inte är 
anpassade när syftet är att få en djupare förståelse för en specifik produktkategori. 
Därför har de flesta empiriska studier om Brand Equity haft fokus på en speciell 
kategori och därmed gjort definitioner utifrån den (Anselmsson et al., 2007, s. 402).  
 
Anselmsson et al. (2007) gjorde en studie kring kategorin livsmedelsprodukter som var 
den första att ge förståelse, utvärdering och hantering av Brand Equity för 
livsmedelsprodukter. Anselmsson et al. (2007) kompletterar de fyra dimensionerna med 
en femte, unikhet, som vi kommer att återkomma till längre fram. Studien genomfördes 
med hjälp av telefonintervjuer av 150 slumpmässigt utvalda respondenter i Sverige i 
åldrarna 20 år och äldre. Respondenterna valdes för att variera demografiskt, 
psykografiskt och beteendemässigt. För att delta som respondent skulle personerna 
kontrollera hushållets matinköp helt eller delvis. Detta gjorde att de flesta som deltog 
var kvinnor (109 kvinnor och 41 män) samt att medelåldern blev 50 år. Deltagarna 
ombads berätta vilka märken de var beredda att betala mer för, och varför. Svaren 
undersöktes sedan för att se om det var medvetenhet, lojalitet, upplevd kvalitet eller 
associationer som gjorde personerna beredda att betala mer. Som avslutning ombads 
deltagarna beskriva generellt vad de trodde skiljer märken de är beredda att betala mer 
för från märken de inte vill betala mer för. Varukategorierna som undersöktes var färska 
halvfabrikat (som exempelvis pålägg), fryst färdigmat samt torrvaror (som ris, mjöl, 
socker, torra bönor och linser). Resultaten från studien presenteras nedan, i slutet av 
respektive dimension. 



Teori 

10 

3.1.1 Medvetenhet 
Dimensionen medvetenhet omfattar konsumentens förmåga att identifiera ett varumärke 
i olika situationer, det är även kopplat till personens minne och förmågan att erinra sig 
och känna igen märket. Det är speciellt viktigt i köpsituationer där produkten hör till en 
kategori med low-involvement, det vill säga där konsumenten inte är starkt engagerad i 
sitt köpbeslut. Livsmedelsprodukter är ofta klassade som en sådan kategori, det på 
grund av att konsumenter ofta vill spara tid vid inköp av livsmedel och därigenom göra 
besluten så enkla som möjligt. Men å andra sidan finns det konsumenter som gärna 
lägger ned mycket tid i sina matinköp (Keller, 1993, s. 12; Anselmsson et al., 2007, s. 
402). Kellers (1993) artikel är inte en studie i sig men syftar till att ge forskare inom 
ämnet Brand Equity en hjälpsam struktur och förklaringar till begreppet. Ett flertal 
etablerade forskare refererar till artikeln, se Anselmsson et al. (2007), Kim et al. (2008) 
och Brakus et al. (2009). Anselmsson et al. (2007) visade att många konsumenter vill 
veta något om märket de köper, att de känner igen (är medvetna om) märket räcker 
alltså inte alltid. I intervjuerna underströk konsumenterna att välkända märken står för 
säkerhet eller tillit, och uttryckte skepsis mot okända märken eller märken de inte kände 
sig kunniga om (Anselmsson et al., 2007, s. 405). 

3.1.2 Upplevd kvalitet 
Upplevd kvalitet är något som varje individ själv uppfattar och som därför inte går att 
förutsäga. Den är dock viktig att identifiera eftersom den påverkar konsumentens attityd 
till varumärket och även fungerar som en bedömning av hur högt varumärket ska 
värderas (Anselmsson et al., 2007, s. 403). Vikten av kvalitet kan uppfattas som olika 
beroende på produktkategori. När det gäller livsmedelsprodukter är dimensionen 
kvalitet tämligen outforskad. På grund av att det ibland kan vara nästintill omöjligt för 
konsumenterna att i köpsituationen göra en riktig bedömning av kvaliteten baseras 
denna bedömning ofta på produktegenskaper eller kännetecken som associeras med det. 
Här kan exempelvis faktorer såsom näring, smak, härkomst eller utseende vara 
indikationer till hur hög kvalitet en produkt har. Smaken var det mått på kvalitet som 
oftast nämndes som anledning till köp i studien (Anselmsson et al., 2007, s. 403). 
Vikten av smak uttrycktes nästan alltid i enkla ordalag som ”det måste vara gott” eller 
”det smakar bra”. Enligt intervjuerna var också konsistens och doft relevanta 
produktattribut. Anselmsson et al. (2007) märkte vidare att konsumenterna använde sig 
av pris, reklam och varumärke för att bedöma kvaliteten på produkter de aldrig själva 
provat (Anselmsson et al., 2007, s. 405). 

3.1.3 Associationer 
Varumärkesassociation är den information som konsumenten har i sitt minne kopplat 
till ett varumärke (Keller, 1993, s. 2; Anselmsson et al., 2007, s. 403). Olika typer av 
associationer kan exempelvis vara produktrelaterade eller icke produktrelaterade 
attribut, funktionalitet, symboler eller användbarhet. Associationer till ett varumärke 
behöver dock inte vara relevanta eller högt värderade i köpbeslutet, de kan bidra till en 
uppmärksamhet och ett igenkännande men är inte tillräckliga för köpbeslutet (Keller, 
1993, s. 5). Värdet i associationerna kan även vara situationsberoende, det vill säga 
tempo kan värderas högt i stressande situationer men inte lika högt när det finns gott om 
tid. Anselmsson et al. (2007) menar att den stora skillnaden mellan associationer och 
kvalitet är att associationerna rör känslor och därför inte kan utvärderas lika enkelt som 
till exempel smak. De ser positiva associationer som ett resultat av trovärdig 
kommunikation (Anselmsson et al., 2007, s. 403). Geografisk närhet och svenskt 
ursprung medförde positiva associationer i deras studie (Anselmsson et al., 2007, s. 
406). 
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3.1.4 Lojalitet 
Lojalitet ses som den kanske mest grundläggande delen i Brand Equity, Keller (1993) 
menar att lojaliteten är en konsekvens av Brand Equity och att det bland annat är den 
positiva attityden som bidrar till återköp. Vidare menar han att om varumärket har en 
hög medvetenhet och positiva associationer leder det till en högre sannolikhet för ett val 
av det specifika varumärket. (Keller, 1993, s. 8) 
 
I studien av Anselmsson et al. (2007) framkom att många respondenter köper samma 
märke av vana eller av tradition (Anselmsson et al., 2007, s. 406). Många visade också 
lojalitet som var avsiktlig, uttrycktes över en lång tid och påverkade andelen köp av det 
märket såväl som köpfrekvensen. Anselmsson et al. (2007) tolkade respondenternas 
utsagor som att flera av konsumenterna hade lojala attityder, intentioner och beteenden. 

3.1.5 Det femte elementet 
Utifrån studien av Anselmsson et al. (2007) gjord på livsmedelsprodukter på den 
svenska marknaden, uppkommer även en femte dimension i Brand Equity; unikhet, med 
motiveringen att eftersom konsumenter ofta jämför olika varumärken med varandra är 
även märkets unikhet en avgörande faktor till viljan att betala ett högre pris 
(Anselmsson et al., 2007, s. 405). Uppfattas ett varumärke inte som unikt så kan det, 
rent logiskt, blandas ihop med andra märken och därmed är exempelvis lojalitet 
omöjligt. Om ett varumärke däremot är det som först väljs och det konsumenten först 
tänker på inom en kategori så är det därmed unikt. 
 
Studien har även visat att konsumenter ofta letar efter specifika varumärken när de 
handlar särskilda produkter i matvarubutiker, det ofta på grund av vana. Som tidigare 
nämnts bygger lojalitet både på en attityd- och en beteendemässig faktor. Anselmsson et 
al. (2007) framhäver även en tredje faktor, kognitiv lojalitet, som är den högsta graden 
av lojalitet. Kognitiv lojalitet innebär att varumärket är det första som konsumenten 
tänker på i situationer av köpbeslut och att varumärket därigenom är det första valet 
(Anselmsson et al., 2007, s. 406). Kognitiv lojalitet ska jämföras med vad Kim et al. 
(2008) kallar Brand Commitment. 
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3.2 Varumärkeslojalitet  
 
”The success of a brand on the long term is not based on the number of consumers that 
buy it once, but on the number of consumers who become regular buyers of the brand.” 
(Jacoby and Chestnut, 1978, p. 1)  
 
3.2.1 Sann lojalitet - en definition och dess konsekvenser för forskning 
Jacoby och Chestnut (1978) definierar varumärkeslojalitet utifrån sex nödvändiga 
omständigheter. Deras konceptuella definition stöds av ett logiskt resonemang som 
visar varför varje del är nödvändig. Varumärkeslojalitet... 

1. Är partisk, inte slumpmässig (biased) 
Annars har alla märken lika stor chans att bli valda. 
2. Har ett beteendemässigt svar i form av köp (behavioral response) 
Annars rör det sig endast om en attityd eller intention, utan handling. 
3. Uttrycks över tid (expressed over time) 
Annars kan det lika gärna vara en tillfällighet. 
4. Sker utifrån någon form av beslutsfattande enhet (decision-making unit) 
Enheten kan vara en person eller flera, om de handlar och konsumerar som grupp. 
5. Märks i ett tillstånd där det finns ett eller flera alternativa varumärken att välja 
mellan (with respect to one or more alternative brands out of a set of such brands) 
Finns bara ett märke är det svårt att vara illojal. 
6. Är en funktion av en psykologisk process (a function of psychological processes) 
Annars kunde det varit av ren lättja eller vana. 

(Jacoby & Chestnut 1978, s. 80-81) 
 
Ett flertal forskare hänvisar till den här definitionen i sina studier (Kim et al., 2008; 
Odin et al., 2001; Bandyopadhyay & Martell, 2007; Quester & Lim, 2003; Bloemer & 
Kasper, 1995). Den bygger på tanken om att det både finns en attitydfaktor och en 
beteendemässig faktor i lojaliteten till ett varumärke. Mäts endast en av faktorerna 
resulterar det i en mätning av falsk lojalitet, det vill säga att en attityd mäts som inte 
leder till ett kontinuerligt köpebeteende eller att ett beteende mäts som är föränderligt 
och inte förutsägbart (Kim et al., 2008, s. 100). Beteendemässiga mätningar ger heller 
inte forskaren möjlighet att avgöra om upprepade köp är gjorda utifrån vana, 
situationsspecifika eller andra psykologiska anledningar (Odin et al., 2001, s. 76). Även 
Bandyopadhyay och Martell (2007) stödjer denna tanke genom att förklara att även om 
beteendemässiga faktorer såsom återköp ger en indikation om lojalitet blir den 
ofullständig om den inte kompletteras med en attityd som är positiv eftersom en positiv 
attityd till varumärket antyder att återköpsbeteendet kommer att fortsätta 
(Bandyopadhyay & Martell 2007, s. 37). Studien som Bandyopadhyay och Martell 
(2007) genomförde gjordes på ett urval av 1800 respondenter för att påvisa att 
beteendemässig lojalitet påverkas av attitydlojalitet i val av tandkrämsmärke. Studien 
visade att de konsumenter som endast använder ett varumärke har en starkare attityd till 
det märket i jämförelse med konsumenter som använder fler märken av tandkräm. 
Vidare framkom det att mindre tandkrämsföretag inte bara har färre konsumenter utan 
även färre frekventa köp av konsumenter. Funktionella och kvalitetsattribut är viktiga 
för att konsumenter ska vara villiga att köpa tandkräm. (Bandyopadhyay & Martell 
2007, s. 41) 
 
Odin et al. (2001) studerade förvisso 109 studenter där produkten som studerades var 
jeans, men syftet var att göra något åt den brist författarna såg i hur mätningar gjorts på 
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lojalitet. Odin et al. (2001) använde sig av en enkät med 6-gradiga skalor, då de såg det 
som värdefullt att få annat än ja/nej-svar. Författarna menar att graden av 
varumärkeskänslighet (Brand sensitivity) skiljer sann från falsk lojalitet, en konsument 
som gör återköp men som har en svag varumärkeskänslighet kan inte göra skillnad 
mellan varumärkena och har därmed en falsk varumärkeslojalitet (Odin et al., 2001, s. 
78). Vidare understryker Odin et al. (2001) att det är mycket bättre att mäta lojalitet i 
grader än att bara tala om lojala respektive icke-lojala konsumenter. De upptäckte att 
109 personer var aningen för lite när jämförelser mellan grupper skulle göras i deras 
fall, och de tog fram frågor som på ett pålitligt sätt mäter lojalitet. Att studien använder 
jeans som studieobjekt ser vi som en begränsning till överförbarheten till vår studie, 
däremot ser vi dess relevans för vår studie då syftet med studien var att hitta ett 
tillförlitligt sätt att mäta lojalitet för att kunna skilja sann lojalitet från falsk. Angående 
de tillfrågade respondenternas lojalitet till jeansmärken rapporterades endast att risken 
(svårigheten att välja rätt märke) var en påverkansfaktor (Odin et al., 2001, s. 77).  
 
Kim et al. (2008) undersökte åtta olika produkter, bland annat munkar, läsk och 
solglasögon. Studien genomfördes med studenter från ett universitet i USA. Enkäter 
med frågor och nio-gradiga skalor användes. (Flera av frågorna var desamma som i 
ovan nämnda studie av Odin et al., 2001) Studiens val av respondenter kan ses som en 
begränsning för generaliserbarheten till en större population och för vår studie. Däremot 
var urvalet tämligen stort med nästan 700 studenter. Vi upplever även att studenter är en 
viktig målgrupp för många produktkategorier och att målgruppen därmed kan ses som 
relevant för vår studie. Kim et al. (2008) kom fram till att en övertygelse om ett 
varumärkes fördelar formar attitydstyrka, som i sin tur leder till Brand Commitment och 
sann lojalitet. Konsumenter har relevanta minnen om ett varumärke som konsekvent 
kommer upp när de tänker på varumärket. Tidigare erfarenheter formar känslor för ett 
märke (Kim et al., 2008, s. 114). 

3.2.2 Hur sann lojalitet skapas 
Kim et al. (2008) betonar vikten av att skilja mellan sann och falsk varumärkeslojalitet. 
Sann lojalitet bygger på en koppling mellan attitydmässig lojalitet och en 
beteendemässig lojalitet medan falsk lojalitet kan definieras som kunders upprepade 
återköp utan någon varumärkeslojal attityd (Kim et al., 2008, s. 99-100). Falsk 
varumärkeslojalitet kan bero på ett vanebeteende som används för att minska eller 
undvika ansträngningen i att göra beslut, speciellt i situationer där det finns många 
valmöjligheter. Ett exempel på en sådan situation är att leta och utvärdera andra 
varumärken i en matvarubutik, eftersom matvaror generellt ses som produkter som inte 
kräver högt engagemang (low involvement). Det finns därmed en hög sannolikhet att 
det återkommande köpbeteendet kan brytas och att konsumenten byter till ett annat 
varumärke, på grund av exempelvis prishöjningar/prissänkningar, att produkten inte 
finns på lager eller att nya varumärken som väcker intresse tillkommer i butiken 
(Amine, 1998, s. 308). 
 
Utifrån skillnaden mellan sann och falsk lojalitet har Kim et al. (2008) byggt en modell 
för sann lojalitet för att kunna konkretisera vad sann lojalitet består av i olika 
situationer. Modellen visar att attitydstyrka, attitude strength, kan leda till 
varumärkesengagemang, brand commitment, som i sin tur leder till sann 
varumärkeslojalitet, true brand loyalty (Kim et al., 2008, s. 104). En stark positiv attityd 
till ett varumärke formar ett engagemang för det märket. För att en person ska sägas ha 
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en starkt positiv attityd skall han eller hon även vara säker på sin attityd, tycka att den är 
viktig, samt tycka sig veta en del om attitydobjektet. (Krosnick & Abelson, 1992). 
 
Med en stark positiv attityd till märket formas en avsiktlig lojalitetsintention från 
konsumentens sida, så kallat Brand Commitment. En stabil attityd leder till en vilja att 
omsätta attityden i handling. Då kan sann lojalitet uppstå och uttryckas i upprepat köp 
(Kim et al., 2008). Den starka attityden skapar en relation mellan konsumenten och 
varumärket som utvidgar innebörden av lojalitet till något mer än att endast göra 
återköp. Amine (1998) menar att attitydstyrkan kan förklaras av att det dels finns 
känslomässiga kopplingar till varumärket, dels att konsumenten upplever en större risk 
med att köpa konkurrerande varumärken (Amine, 1998, s. 309). 
 
För vår studie får detta konsekvensen att såväl attitydstyrka och Brand Commitment 
som köplojalitet måste mätas. För att se vad som ”saknas” hos en konsument som inte 
har hög lojalitet krävs det att de underliggande dimensionerna undersöks. Först då kan 
en helhetsbild ges. 

3.2.3 Brand experience (varumärkesupplevelse) 
Det finns olika typer av upplevelse kopplade till företag och deras varumärken. Dels 
finns produktupplevelse, vilket inträffar närhelst konsumenter kommer i kontakt med 
produkter. Produktupplevelse kan vara direkt (fysisk kontakt med produkten), eller 
indirekt (genom exempelvis reklam eller annan visuell kommunikation). Därutöver 
finns även konsumtionsupplevelse, vilket som namnet indikerar inträffar vid 
konsumtion eller användning av produkten. När konsumenter köper och konsumerar 
produkter är de ofta utsatta för ett stort antal varumärken, vilka alla ger ifrån sig olika 
former av påverkan. Färger, former, logotyper, paketering och slogans är exempel på 
komponenter som ger associationer till olika varumärken, exempelvis kan färgen röd 
associeras till varumärket Coca-Cola hos en del konsumenter.  De känslor eller 
beteenden som väcks av dessa varumärkesrelaterade stimulanser kallas 
varumärkesupplevelse. (Brakus et al., 2009, s. 53)  
 
Studien som Brakus et al. (2009) genomförde syftade till att hitta en lämplig skala för 
att mäta varumärkesupplevelse. Författarna konstruerade en ”brand experience scale” 
som innefattar fyra attribut (sensory, affective, intellectual och behavioral). 209 
studenter (som fick $5 för besväret) deltog i en studie där de fick bedöma sina 
upplevelser av varumärken inom olika branscher samt sina lojalitetskänslor till 
varumärkena. Bedömningen skedde med en Likert-skala. Författarna visade att 
varumärkesupplevelse påverkar konsumenternas lojalitet på ett direkt och ett indirekt 
sätt. Direkt genom att en positiv upplevelse skapar lojalitet. Indirekt genom att en 
positiv upplevelse skapar tillfredsställelse, som i sin tur kan skapa lojalitet. Brakus et al. 
(2009) förklarar detta med att det som upplevs med sinnena (såsom exempelvis god 
smak) är högst personligt och kan få en individ att söka den upplevelsen igen (Brakus et 
al., 2009, s. 65). 
 
Till skillnad från en attityd till ett varumärke är varumärkesupplevelse inte bara en 
värdering av märket; även om attityder kan påverka är de bara en liten del av hela 
erfarenheten. Vidare behöver inte varumärkesupplevelser vara kopplade till ett stort 
intresse för det, utan en personlig kontakt med ett varumärke som uppstått genom en 
erfarenhet kan vara ett resultat av ett litet eller inget intresse alls (Brakus et al., 2009, s. 
63). Detta innebär att en positiv upplevelse måste leda till en stark och positiv attityd för 
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att den ska ha en betydelse för lojaliteten, attityden och dess styrka bör mätas med 
(minst) två olika frågor. Dessutom bör forskare ta reda på om konsumenten tycker att 
produktkategorin som sådan spelar någon roll. Som tidigare nämnts kan erfarenheter 
bidra till att konsumenterna bygger associationer till varumärket, de i sin tur kan 
påverka lojaliteten och belåtenheten. Upplevelsen i sig kan även kopplas direkt till 
varumärkeslojalitet då tidigare erfarenhet av ett varumärke kan påverka konsumentens 
beteende i köpsituationen. (Brakus et al., 2009, s. 63)  
 
Konsumentens egen självbild eller image kopplat till varumärkeslojalitet är något som 
Kressmann et al. (2006) lyft fram som en viktig påverkansfaktor. De menar att den 
forskning som gjorts inom området ”self-image” bara kopplats till bland annat 
produkter, varumärkesval och tillfredställelse och att sambandet och effekten på lojalitet 
inte uppmärksammats. Att konsumenter köper produkter för att uttrycka sig själv och 
sin identitet är inget nytt inom forskningen. Däremot visar Kressmanns et al. (2006) 
studie att själv-kongruens (self-congruity), det vill säga att varumärkets image liknar 
konsumentens självbild, har en betydande inverkan på varumärkeslojalitet. Det bland 
annat på grund av att konsumenter ofta först utvärderar varumärken utifrån symboliska 
kännetecken för att sedan bedöma de funktionella. Därför bör företag noga se över 
vilken personlighet de vill att varumärket ska kommunicera, för att den ska passa till 
den självuppfattning som målgruppen har (Kressmann et al., 2006, s. 962). Studien 
använde bilar som objekt för att påvisa att självbilden tillsammans med symboliska 
värden har en påverkan på lojalitet. Valet av bilar som produktgrupp motiverades med 
att det är en produkt som brukar antas säga mycket om dess ägare. Kressmann et al. 
(2006) frågade 2000 personer om de ville delta (och ha chans att vinna max $200). När 
de fått 712 personer som ville delta fick forskarna in 600 användbara enkäter (efter att 
45 inte svarade alls och 67 enkäter var så pass felaktigt ifyllda att de inte gick att 
använda). Resultaten visade att en god relation till varumärket, själv-kongruens samt 
tillfredsställande funktioner förklarade 33 % av variansen i lojalitet. (Kressmann et al., 
2006, s. 962) 
 
De slutsatser som Kressmann et al. (2006) framför (att self-congruity har en betydande 
inverkan på varumärkeslojalitet) skulle kunna ses som mindre betydande för vår studie 
då deras studieobjekt var bilar; ett bilköp tar lång tid och kräver ett högt engagemang. 
Därmed inte sagt att livsmedelsprodukter eller andra produkter till mindre grad 
påverkas av relationen mellan varumärkesimage och självbild. Kongruens mellan 
självbild och image kan vara ett förstadium till lojalitet och har en indirekt påverkan på 
lojalitet. Med det menas att det kan finnas och ha en påverkan på lojaliteten men att det 
inte är avgörande. 

3.2.4 Satisfaction (tillfredställelse) 
Tillfredställelse kan kort beskrivas som likheten mellan förväntningar hos konsumenten 
och det faktiska utfallet (Brand Performance). Det är vad personen upplever efter 
konsumtionen kopplat till vad den hade för förväntningar innan, en slags utvärdering av 
produkten. Att ha förväntningar är inte alltid självklart när det kommer till produkter 
eller varumärken som konsumenten inte har någon kunskap om eller när konsumenten 
saknar erfarenhet av liknande produkter som därigenom skulle kunna fungera som en 
referens. I dessa fall är det självklart svårt att göra jämförelsen mellan förväntningar och 
faktisk upplevelse. Den tillfredställelse som bygger på att utvärdera varumärket genom 
jämförelse kallas Manifest satisfaction. I motsats till Manifest satisfaction finns även 
Latent satisfaction, vilket förekommer när konsumenten inte gör denna jämförelse och 



Teori 

16 

därigenom inte är fullt medveten om sin tillfredställelse. (Bloemer & Kasper, 1995, s. 
315) 
 
Manifest satisfaction, menar Bloemer och Kasper (1995), är direkt kopplat till sann 
varumärkeslojalitet eftersom det görs en tydlig och medveten utvärdering av valet av 
produkt och dess märke, vilket även leder till Brand Commitment (Bloemer & Kasper, 
1995, s. 316). Deras studie genomfördes utifrån en holländsk population med 861 
respondenter och de produkter som undersöktes var kassettband och schampo med 
motivering att det är produkter som majoriteten av populationen köper relativt ofta. 
Studien visade att utvärdering av en produkt kan leda till ökad lojalitet. Att studien 
gjordes i mitten på 1990-talet kan möjligen förklara valet av produkten kassettband, 
som inte känns aktuellt idag. Däremot är produktkategorin i sig lik livsmedelsprodukter 
i den mening att den köps frekvent och tillhör produkter som inte kräver högt 
engagemang från konsumenten.  
 
Ovanstående är inte allena rådande i den akademiska världen då Amine (1998) menar 
att tillfredställelse endast är en indirekt orsak till lojalitet. Exempelvis kan konsumenter 
byta varumärke för att prova något nytt eller söka variation, trots att de är tillfredställda 
med det befintliga varumärket. Konsumenternas byte av varumärke är då inte ett 
resultat av missnöje. På grund av det kan inte tillfredställelse ses som en faktor för att 
kunna skilja sann lojalitet från falsk. Trots att tillfredställelse ska ses som en indirekt 
orsak understryker författaren vikten av att analysera den tillsammans med andra 
faktorer för att kunna urskilja vad som påverkar lojalitet (Amine, 1998, s. 312). Amine 
(1998) jämför olika sätt att mäta lojalitet och han poängterar även rollen som Brand 
Commitment spelar. 

3.2.5 Brand Commitment (varumärkesengagemang) 
En annan viktig faktor som skiljer sann lojalitet från falsk är Brand Commitment, vilken 
är nödvändig för att sann lojalitet ska kunna uppstå. Brand Commitment rör en 
beslutsamhet hos konsumenten, en bestämd vilja att vara lojal. I brist på bra 
översättning använder vi det engelska ordet. Brand Commitment definieras som 
”förbindelsen mellan en individ och dess varumärkesval” (Bloemer & Kasper, 1995, s. 
314). Denna förbindelse är ett resultat av en klar och betydande beslutsprocess som en 
konsument gör beträffande ett varumärke och påföljden blir att personen sedan 
sannolikt kommer att köpa det märket igen (Bloemer & Kasper, 1995, s. 314). Brand 
Commitment blir därmed en indikator till hur hög grad av lojalitet konsumenten har till 
varumärket. Jacoby och Kyner (1973) bekräftar synen att Brand Commitment är en 
viktig komponent för att få en förståelse för den mentala process som finns hos 
konsumenten då han/hon gör återköp av ett varumärke. Med Brand Commitment som 
mått går det även att skilja mellan varumärkeslojalitet och annat återköpsbeteende, det 
vill säga sann och falsk lojalitet (Jacoby & Kyner, 1973, s. 3). Syftet med Jacobys och 
Kyners (1973) studie var att verifiera Jacobys och Chestnuts (1971) definition av 
varumärkeslojalitet med en empirisk studie gjord med 80 barn i åldrarna sex till nio år. 
Respondenternas åldrar valdes med förklaringen att barn är både varumärkesmedvetna 
och har en uppfattning om vilka varumärken deras föräldrar köper. Produkten som 
undersöktes var godis eftersom barn har kunskap och erfarenhet av den produkten. 
Studiens resultat visar att definitionens alla sex omständigheter måste uppfyllas för att 
varumärkeslojalitet ska finnas.  
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Produktengagemang har visats vara ett förstadium till varumärkesengagemang, vilket i 
sin tur är ett förstadium till Brand Commitment (Knox & Walker, 2003, s. 277). Knox 
och Walker (2003) visar på kopplingen mellan engagemang (involvement) och lojalitet. 
De understryker att vilka faktorer som skapar engagemang är helt och hållet beroende 
på produktkategori. Vidare tror de att lojalitet inom dagligvaruhandeln sällan eller 
aldrig blir absolut, utan att konsumenter har ett antal varumärken de väljer bland i varje 
kategori (Knox & Walker, 2003, s. 279). Studien som Knox och Walker (2003) grundar 
dessa resultat på var en enkät i loggboksform som 191 respondenter (av 200, 
stickprovsstorleken kunde inte vara mindre med de analyser som forskarna ämnade 
göra) fyllde i, och gällde pappershanddukar, frukostflingor och dagstidningar (Knox & 
Walker, 2003, s. 275). 

3.2.6 Brand trust (varumärkesförtroende) 
Det finns fler forskare som delar uppfattningen att lojalitet är ett beteende som 
konsumenter har för att visa sin belåtenhet med produkten eller varumärket, det är 
därför inte heller konstigt att mycket forskning har gjorts inom det området med en 
koppling till konsumenters beteende. Däremot finns det inte lika mycket forskning kring 
varumärkesförtroende trots att det visat sig att det har en koppling till just 
tillfredställelse och därmed även lojalitet. En studie som ger lojalitet ett mer 
relationsinriktat perspektiv är Delgado-Ballesters och Munuera-Alemáns (2001) studie 
om varumärkesförtroende (Brand trust) som visar att varumärkeslojalitet kan ses som en 
relation mellan konsumenten och varumärket som är byggd av förtroende och åtagande 
(Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2001, s. 1239). Studien undersöker bland annat 
om en ökad tillfredställelse till ett varumärke bidrar till ett ökat förtroende och om 
förbindelsen (commitment) till varumärket ger en ökad pristolerans. En kvalitativ 
undersökning gjordes med 173 respondenter där produktkategorin som prövades var 
barnomsorgsprodukter såsom blöjor. Studien visade att förtroende är en av de viktigaste 
byggstenarna för att kunna upprätthålla en långsiktig relation till exempelvis ett 
varumärke. Därigenom får även märket ett mervärde som inte kan uppnås genom enbart 
tillfredställelse. I vissa situationer var förtroende till och med viktigare än 
tillfredsställelse när det gällde lojalitetsskapande. Därför ville Delgado-Ballester och 
Munuera-Alemán (2001) flytta fokus från sådant som upplevd kvalitet, rykte och 
nöjdhet till förtroende. Ett förtroende kan bidra till att konsumenten känner en trygghet 
till att förväntningarna kommer att uppnås som även bygger på tidigare erfarenheter, 
både direkt och indirekt (Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2001, s. 1241-1242). 
Ju högre tillfredställelse ett varumärke ger desto högre förtroende kommer konsumenten 
ha till det, vilket leder till en starkare förbindelse som i sin tur gör att konsumenten har 
en högre pristoleransnivå. Vidare visar studien att det finns ett starkt samband mellan 
tillfredställelse, förbindelse och förtroende, vilka alla är en funktion av lojalitet 
(Delgado-Ballester & Munuera-Alemán, 2001, s. 1253). Blöjor har en viktig likhet med 
återhämtningsdryck i det att funktionen inte kan bedömas på en gång. Konsumenten 
upptäcker efter ett par dagars användande hur barnets hud reagerar på blöjorna, på 
samma sätt upptäcker en tränande person först efter en tid hur väl återhämtningsdrycken 
fungerar. Svårigheten att genast utvärdera sitt val kan göra förtroende och lojalitet 
viktigare (Odin et al., 2001, s. 82). 
 
Varumärkeslojala konsumenter kan tänka sig betala mer för en produkt på grund av att 
de upplever att varumärket ger ett mervärde som inget annat kan ge. Denna unikhet som 
konsumenten uppfattar behöver inte vara i form av attribut som produkten har utan det 
kan likväl vara känslor i form av tillförlitlighet eller att märket symboliserar värderingar 
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som konsumenten själv delar (Chaudhuri & Holbrook, 2001, s. 81). Chaudhuri och 
Holbrook (2001) undersöker varumärkeslojalitet utifrån de två dimensionerna 
köplojalitet och attitydlojalitet och hur de är kopplade till varumärkesförtroende och 
varumärkesförkärlek (Brand Affect) som i sin tur leder till marknads- och prisfördelar. 
De menar att det inte är varumärket i sig som har förtroendet utan att ett varumärke kan 
ha förmåga att locka fram dessa känslor hos konsumenterna. De definierar 
varumärkesförtroendet som konsumentens villighet att lita på märkets förmåga att 
prestera det som utlovats. I och med det kan exempelvis den osäkerhet som 
konsumenter kan känna i särskilda köpbeslut minskas (Chaudhuri & Holbrook 2001, s. 
82). Studien gjordes på 146 produkter, 30 respondenter för varje produkt vilket 
resulterade i 4380 respondenter. Undersökningen gjordes där den specifika produkten 
konsumerades eller köptes, till exempel chips i en matvarubutik, hårprodukter hos en 
frisör och så vidare. Deras resultat visar att varumärkesförtroende leder till både 
köplojalitet (benägenheten att göra återköp) och attitydlojalitet (graden av förbindelse 
konsumenten har till varumärket) eftersom det skapar en varaktig relation som värderas 
av konsumenten. Varumärkeslojalitet kopplas även till känslor och humör, där märken 
som framkallar positiva känslor borde leda till en högre grad av köp- och attitydlojalitet 
(Chaudhuri & Holbrook, 2001, s. 84). De avslutar med att visa varför lojalitet är viktigt: 
att köplojalitet ökar märkets marknadsandelar, och attitydlojalitet gör att priset för 
produkten kan höjas. 

3.2.7 Lojalitet och pris 
Lojalitet är i många fall en avgörande faktor för ett varumärkes varaktighet. På grund av 
att kostnaderna för reklam och annonsering har ökat drastiskt de senaste åren har 
marknadsförare blivit tvungna att hitta andra lösningar till hur de kan påverka 
kundernas köpbeslut (Krishnamurthi & Raj, 1991, s. 172). Ett sätt är att använda sig av 
prisrelaterade kampanjer. För att göra det är det viktigt att veta hur konsumenterna 
reagerar på sådana erbjudanden. Olika konsumentgrupper reagerar olika och är mer 
eller mindre känsliga för prisförändringar. Krishnamurthi och Raj (1991) gjorde sin 
studie på olika typer av produkter, bland annat kaffe (andra varumärken och produkter 
nämndes inte vid namn). Hushåll fick fylla i dagböcker, och de som fyllt i dagböckerna 
till minst 90 % användes. De hade också som kriterium att ett märke (av tre utvalda) 
skulle ha fått hushållets lojalitet. I snitt köpte hushållen hem kaffe en gång var femte 
vecka. Kaffe (liksom återhämtningsdryck) är något som konsumenter dricker ungefär 
lika mycket av, även om det skulle bli billigare: en konsument tar en kopp (en 
förpackning) vid varje fikarast (efter varje träning). Detta har betydelse för 
priselasticiteten och även lojalitetens koppling till priselasticiteten. 
 
I studien hävdar författarna att lojala konsumenter är mindre priskänsliga när det gäller 
valet av varumärke än vad ickelojala konsumenter är, däremot är de mer priskänsliga 
när det kommer till val av kvantitet. Lojala konsumenter förväntas välja det specifika 
varumärket för att konsumenten värdesätter märkets egenskaper och attribut utan att 
fokusera lika mycket på priset. I valet av kvantitet vid inköpet kommer däremot den 
lojala konsumenten att anpassa den till priset för att spara pengar (Krishnamurthi & Raj, 
1991, s. 172). Vidare har reklam visat sig ha större inverkan på lojala kunders 
köpmängd medan en ökad annonsering inte tycks påverka köpbeteendet hos ickelojala 
kunder (Kim et al., 2008, s. 99). 
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3.2.8 Avslutande kommentarer till forskningen inom varumärkeslojalitet 
En kritik till studier gjorda om lojalitet som en attityd- och beteendemässig relation är 
att de ibland är gjorda med en teoretisk struktur utan empiriska undersökningar för att 
testa teorins giltighet. De studier som har empiriska undersökningar är gjorda på 
enskilda platser med specifika produkter, vilket gör det svårt att generalisera och koppla 
till andra situationer och produktkategorier. Denna kritik stöds även av Bandyopadhyay 
och Martell (2007) som menar att fler empiriska undersökningar måste göras av denna 
modell, även i olika sammanhang, olika användning och på olika produkter, för att 
kunna fullständigt utvärdera dess relevans (Bandyopadhyay & Martell, 2007, s. 36). 
Emellertid kan den kunskap som fås från tidigare situations- och produktspecifika 
studier ändå användas, exempelvis till jämförelser eller formulering av hypoteser. En 
annan kritik till tidigare studier som Odin et al. (2001) framhåller är att studierna ofta är 
gjorda utifrån konsumenternas egna beskrivningar och inte genom att iaktta det faktiska 
beteendet (Odin et al., 2001, s. 77). 
 
Vidare är det viktigt att attityd- och beteendemätningen är korrelerade och gjorda på 
samma variabel, exempelvis om lojaliteten mäts genom att fråga om konsumenten går 
till en annan butik om varumärket är slut i lager. Här blir då dels frågan om det som 
mäts verkligen är varumärkeslojalitet eller butikslojalitet, men dels också vad som 
egentligen mäts. Det som mäts är konsumentens attityd till situationen att produkten 
med det specifika varumärket inte finns i lager och inte konsumentens attityd till att 
göra återköp av varumärket, vilket är en av faktorerna till att mäta lojaliteten. 
Intentionen att göra återköp av varumärket mäts i det här fallet inte direkt utan genom 
en korrelerad faktor (Odin et al., 2001, s. 77). Vi delar denna synpunkt och ser därför ett 
behov av att komplettera en eventuell fråga om vad konsumenten skulle göra om 
favoritmärket var slut med andra frågor om intentionen att göra upprepade köp. 
 
Odin et al. (2001) mäter lojalitet direkt genom återköpsbeteende men understryker att 
lojaliteten ska vara ett resultat från ett engagemang för varumärket eller en positiv 
attityd till märket. Det i kontrast till att göra återköp av samma varumärke utan att valet 
har en verklig orsak. Varumärkeskänslighet (Brand Sensitivity) är en faktor för att 
kunna skilja den sanna lojaliteten från den falska. Det är en psykologisk variabel som 
kan mäta hur stor påverkan varumärket har i valet av produkt, bland många olika 
märken. En avgörande faktor inom varumärkeskänsligheten är övertygelsen om att 
varumärken skiljer sig åt, även graden av engagemang påverkar 
varumärkeskänsligheten positivt. En varumärkeslojal kund karaktäriseras alltså som en 
person som gör återköp av samma märke och som lägger stor vikt vid märket i valet 
(Odin et al., 2001, s. 78). Kim et al. (2008) instämmer i denna uppfattning om att graden 
av varumärkeskänslighet gör att konsumenter med sann och falsk lojalitet kan skiljas åt 
(Kim et al., 2008, s. 100). 
 
Amine (1998) lyfter fram en intressant synpunkt där författaren hävdar att 
varumärkeslojaliteten varierar beroende på antalet märken inom den specifika 
produktkategorin, då ett mindre antal varumärken leder till en högre lojalitet eftersom 
sannolikheten att det egna varumärket väljs är större (Amine, 1998, s. 311). Författarens 
synpunkter skulle kunna kopplas till resonemanget om sann och falsk lojalitet: ju färre 
konkurrerande varumärken det finns inom en produktkategori, desto svårare är det att 
avgöra om konsumenten har en sann eller falsk lojalitet. Om vi tänker oss följande 
situation: om en konsument köper en produkt där det endast finns ett varumärke att 
välja som fyller konsumentens behov, kan köpet av den produkten inte ses som ett 
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uttryck för sann lojalitet då det inte finns andra alternativ. Emellertid går det ändå att 
skilja på sann och falsk lojalitet genom att mäta attityden till produkten och andra 
variabler som kan visa att upprepat köp kan ha olika underliggande orsaker. Dessutom 
är det alltid svårt att veta vad varje konsument ser som ”relevanta alternativ” vilket 
innebär att en marknad med stort utbud ändå kan upplevas som dominerad av ett enda 
märke av en konsument vars behov möts av just det märket och inget annat. 

3.3 Situation 

3.3.1 Varför situationens roll mäts 
Den situation i vilken en vara köps eller konsumeras ignoreras ofta i 
lojalitetsforskningen, eller ses som en slump- eller felfaktor (se exempelvis Day, 1969; 
Krishnamurthi & Raj, 1991; Kim, Han & Park, 2001; Shum, 2004). De forskare som väl 
undersöker situationens roll gör det i isolerade fall, vilket utesluter utvärdering av alla 
andra situationer. Belk (1974, s. 156) uppmärksammade detta och visade situationens 
roll för konsumentbeteende. Belks (1974) metod var att beskriva situationer och sedan 
låta respondenter svara hur troligt det vore, på en skala, att de köper en viss produkt 
givet den aktuella situationen. Samma urval produkter och samma skala presenteras 
med olika situationer. Studien gjordes på 100 vuxna (18-60 år) från olika arbeten, 
religioner och sociala grupper. De produktkategorier som användes var ”snacks” (som 
kex, frukt, smörgåsar, glass, ost, popcorn och dylikt) och köttprodukter (som varmkorv, 
fisk, stek med mera). Resultaten blev att personliga preferenser tillsammans med 
situationen hade den största effekten på konsumenternas val. Valen kunde beskrivas 
bättre om konsumenterna delades in i subkategorier (konsumenttyper) som 
bjudare/storätare/godisgris samt produkterna i subkategorier som salta snacks/söta 
snacks/mättande snacks (Belk, 1974). Resultaten visade också att konsumenters 
preferenser är så olika att varje produkt bör studeras i relation till en konsumenttyp. 
Köp- och konsumtionssituation var den näst mest avgörande variabeln (efter 
kombinationen produkt och person) för snacks, och den mest avgörande för 
köttprodukter (Belk, 1974, s. 158). För köttprodukter avgjorde situationen 25 % av 
produktvalen, medan 16 % avgjordes av produkterna i sig. Belk (1974) föreslår 
slutligen att situationsvariabler kan användas för segmentering (Belk, 1974, s. 162). 
 
I många av de händelser som kan påverka utvecklandet av varumärkeslojalitet kan 
situationen spela in: situationen i vilken en kund blir medveten om ett varumärkes 
existens, situationen för köp (Morey, Sparks & Wilkins, 2002) och eventuellt återköp 
(Hoyer, 1984), situationen i vilken varan konsumeras (Quester & Smart, 1998), 
situationen i vilken kvaliteten utvärderas (Park, 1976) och situationen i vilken 
konsumenter berättar för sina vänner om varumärket (Lau & Ng, 2009) för att nämna 
några exempel. Det kan tänkas att vid alla tillfällen när konsumenten kommer i kontakt 
med varumärket eller produktkategorin kan situationen spela roll. Vi har däremot, 
liksom forskare före oss (Belk, 1974; Lim & Razzaque, 1997; Quester & Smart, 1998), 
begränsat oss till att behandla situationen för köp och situationen för konsumtion. 
 
För att se hur stor roll situationen kan spela för lojalitetsmått, beakta följande exempel: 
 
Lina köper folköl på flaska nästan varje helg. Hon går alltid till sin närmaste ICA-butik, 
eftersom hon inte har någon bil. Där köper hon någon av de lite roligare ölsorterna, 
provar ofta nyheter, eller köper det som är kampanj på. Hon är inte lojal alls. 
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På lördagskvällarna händer det att Lina går på krogen. Hon dricker oftast flasköl även 
när hon köper i baren, men där är det en helt annan sak. Folk lever om, musiken är 
hög, bartendern och de andra gästerna stressade. "En Heineken" säger hon alltid. Det 
är hon nöjd med, men det gör också att hon passar på att botanisera lite extra nästa 
gång hon är på ICA, för att inte alltid dricka samma sak. 
 
Hade vi observerat Lina enbart i butiken så hade vi trott att hon var den minst lojala av 
konsumenter. Hade vi frågat vad hon beställer i baren hade vi fått veta att hon alltid 
beställer samma märke. I en annan situation skulle kanske Lina bete sig annorlunda. 
 
Även om en konsument (som Lina i exemplet) kan förutse och även styra somliga 
situationsfaktorer i förväg, kan många situationer uppstå vid köptillfället som inte går 
att förutse eller förbereda sig för i förväg (Belk, 1974, s. 156). De undersökningar av 
köpbeteende som ignorerar situationens roll, fortsätter Belk (1974), resulterar i bra 
prognoser endast i de fall där konsument- och produktfaktorer är starka nog att ha stort 
inflytande i alla situationer (Belk, 1974, s. 157). 

3.3.2 En definition av en situation 
De flesta teoretiker skulle utgå ifrån en specifik tid och plats om de ombads definiera en 
situation (Belk, 1975, s. 157). Vidgas vyn något framstår "beteendesituation" som 
intressant (Belk, 1974, s. 157). En beteendesituation kan till exempel vara en 
pianokonsert eller en basketmatch, eftersom det är situationer i tid och rum där somliga 
beteenden eller ”handlingsmönster” förväntas oavsett vilka specifika individer som är 
närvarande (Belk, 1975, s. 157). Vidgas vyn ytterligare fås en miljö. Man kan säga att 
situationer är tillfälliga möten med de element av den totala miljön som är tillgängliga 
för individen vid ett visst tillfälle. Miljö är också större rent geografiskt (Belk, 1975, s. 
157). 
 
För forskningssyften är det enligt Belk (1974) av vikt att definiera situationsrelaterade 
påverkansvariabler. Visst är individen en del av köpsituationen som helhet, men för att 
skilja på individens, produktens och situationens inverkan på individens beteende 
definieras situationsvariabler. Situationsvariabler, i produktköpskontext, är sådana 
variabler som inte kan tillskrivas individen eller produkten (Belk, 1974, s. 157). De 
aspekter som karaktäriserar individen ses i strikt mening inte som situationsvariabler. 
Individens aspekter är egenskaper, tankemönster och beteenden som individen kan 
antas ha över en längre tidsperiod. Hit räknas personlighet, färdigheter och intellekt. De 
aspekter som karaktäriserar produkten är inte heller situationsvariabler. Hit räknas alla 
egenskaper hos produkten eller varumärket som individen väntas reagera på. Dessa 
egenskaper är också relativt stabila över tid. Situationen kan därmed definieras som alla 
de faktorer vid en särskild tid och plats som har en systematisk effekt på aktuellt 
beteende (Belk, 1974, s. 157). 
 
Såväl Lim och Razzaque (1997) som Dubois och Laurent (1999) förespråkar att med 
kvalitativa metoder ta reda på vilka användningssituationer som finns för en viss 
produktkategori innan undersökningar på kategorin görs. Situationerna kan sedan 
klassificeras enligt olika situationsdimensioner. Lim och Razzaque (1997) använde sig 
av dimensioner såsom köpets upplevda vikt, köpets upplevda svårighetsgrad, upplevd 
tidspress, beslutsosäkerhet, intresse i själva köpsituationen, personligt engagemang samt 
vana vid situationen. 160 studenter i Singapore ombads ange sina preferenser inom två 
produktkategorier; hälsningskort och datadisketter. Respondenterna fick totalt sex 
situationer (tre situationer per produktkategori) beskrivna för sig och ombads reagera så 
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realistiskt som möjligt. Det visade sig att varumärket var viktigare vid köp av disketter. 
Författarna spekulerar i att det kan bero på att det finns mer att jämföra på 
hälsningskort. Vidare förklarade situationen och preferenserna mer än vad bara 
preferenserna gjorde (Lim och Razzaque, 1997). Dubois och Laurent (1999) valde 
dimensioner föreslagna av Belk (1975); fysisk kontext, social miljö, tid, rollkontext 
samt föreliggande psykologiskt tillstånd. Belks (1975) dimensioner har kommit att bli 
välanvända (Nicholson et al., 2002). För vår studie blir en utforskande studie av 
användningsområden inte aktuell på grund av undersökningsobjektets natur. Istället 
efterfrågar vi respondenternas upplevelser av köp- och konsumtionssituationerna. 
Samma situation kan upplevas olika av olika personer och denna viktiga skillnad går att 
undersöka med vår metod. 

3.3.3 Situation och konsumentbeteende 
Situationens påverkan på konsumentens beteende har undersökts specifikt åtminstone 
sedan 1960-talet, och kunskap om situationens påverkan på konsumenten har kommit 
som en bieffekt av konsumentbeteendeforskning från mycket långt tillbaka (Belk 1975, 
s. 157). Resultaten har visat att köp- och användningssituation bör kunna ligga till grund 
för segmentering och att situationsfaktorer har en stark påverkan på val av bland annat 
inköpskanal och inköpsställe (Gehrt & Yan, 2004; Nicholson et al., 2002). Gehrt och 
Yan (2004) lät 181 vuxna (18 år eller äldre) ange hur passande de tyckte tre 
inköpskanaler (verklig butik, internet, katalog) var i åtta situationer. Situationerna var 
alla kombinationer av variablerna god tid/stress, köpa åt annan/åt sig själv, samt 
produktkategori kläder/böcker. Resultaten visade att verkliga butiker föredrogs vid 
klädinköp, men att situationen hade en signifikant påverkan på val av inköpskanal 
(Gehrt & Yan, 2004). Nicholson et al. (2002) utförde en studie som visade liknande 
resultat från klädkedjor i Storbritannien. Ingen har, oss veterligen, undersökt 
situationens effekt på val av inköpskanal när det kommer till livsmedelsprodukter. 
 
Forskare har även undersökt situationens samband med beslutsprocess (Park (1976) 
fann att situationen påverkar vilket sätt en konsument fattar beslut på), 
produktkategorisering (Ratneshwar & Shocker (1991) visade att konsumenter grupperar 
snackprodukter i sitt medvetande utifrån de situationer produkterna används i), 
produktutvärdering (Quester & Smart (1998) kom fram till att konsumtionssituationen 
avgör vilka produktattribut hos vin som ses som viktiga), behov och önskemål (Fennell 
(1978) bevisade att vad konsumenten behöver och vill ha beror på situationen) samt 
förväntningar och nöjdhet (Woodruff, Cadotte & Jenkins (1983) fann att upplevda 
situationer påverkar förväntningar och därmed nöjdhet). Sammantaget visar dessa 
studier att situationen spelar en viktig roll i formandet av konsumentens beteende och 
tankar. 
 
Fennell (1978) hade som syfte att göra en modell, för val av varumärke baserat på vad 
konsumenten vill ha, som skulle kunna användas inom vilken varukategori som helst. 
Hon menade att eftersom många situationer är återkommande kan de undersökas som 
helhet tillsammans (Fennell, 1978, s. 40). Resultatet blev att allt en konsument kan vilja 
ha kan delas in i antingen problemlösning, problemförebyggande, uppehåll av status 
quo, utforskande eller sinnlig njutning. Detta gäller för allt från drycker och fönsterputs 
till värktabletter och bilar (Fennell, 1978, s. 44-46). 

3.3.4 Situation och lojalitet 
Kopplingen mellan lojalitet och situationseffekter är allt annat än välutforskad. 1997 
publicerades en artikel av Lim och Razzaque (1997) som kan sägas vara den första som 



Teori 

23 

specifikt undersökte detta samband; de hade inte en enda artikel i sin referenslista som 
uttryckligen gjorde denna koppling. Denna brist på tidigare studier i ämnet leder oss till 
att tro att de var bland de första att fokusera på kopplingen situation-lojalitet (Lim & 
Razzaque, 1997, s. 113-115). Situationen har visat sig kunna påverka både den attityd- 
och beteendemässiga delen av varumärkeslojalitet (Blackwell, Szeinbach, Barnes, 
Garner & Bush, 1999, s. 365). En situationskomponent som kompletterar en 
attitydkomponent kan också sporra till upprepat köp (Lim & Razzaque, 1997). Det ska 
dock kommas ihåg att lojalitet per definition observeras över tid, och aldrig bara i en 
enda situation. 

3.3.5 Varför inte bara situationen mäts 
I de många studier som gjorts på situation och/eller person som förklaringsvariabler till 
konsumentbeteende har det ofta förbisetts att kombinationen av person och situation i 
sig kunde vara viktig. Därmed hade heller inte interaktionseffekter mellan situation och 
person studerats i någon större utsträckning förrän Lim och Razzaque gjorde det 1997. 
Resultaten visade att starka och positiva attityder till ett märke skapar lojalitet för det 
märket, och att detta gäller i högre grad för datadisketter än för hälsningskort. Vidare 
visade resultaten att enbart situationen inte förklarar val av märke. Istället är det 
kombinationen av attityder och situation som avgör, åtminstone gällande hälsningskort 
(Lim & Razzaque, 1997, s. 107). 
 
Lim och Razzaque (1997) kom fram till att kombinationen av person och situation var 
en viktig aspekt, kanske till och med viktigare än summan av person- och 
situationseffekterna, men efter Lim och Razzaque (1997) har endast ett fåtal forskare 
haft interaktionen mellan person och situation som huvudintresse. De som gjort det har 
gjort studier på tjänstesektorn (Blackwell et al., 1999) eller andra områden som inte är 
relevanta för vår studie. Lim och Razzaque (1997) antar vad de kallar en 
interaktionistisk syn. Interaktionism är en strömning inom sociologin som understryker 
interaktioner och symbolism i människors handlingar. Människors motivation, beteende 
och intentioner är en funktion av samspelet mellan situation och person. Egenskaper 
och attityder hos en person påverkar givetvis hur hon handlar i en viss situation (Lim & 
Razzaque 1997, s. 100). Lim och Razzaque gör nedanstående uppdelning. 
 
Ser man bara till individen får man följande modell: 
Beteende = Individ + Felvariabel (Denna modell kallas personologism) 
Ser man bara till situationen får man följande modell: 
Beteende = Situation + Felvariabel (Denna modell kallas situationism) 

Ser man till individen och situationen och inte minst interaktionen mellan dem, får man 
en mer heltäckande modell: 
Beteende = Individ + Situation + (Individ x Situation) + Felvariabel 
 
Den sistnämnda modellen kallas interaktionism och är den modell som Lim och 
Razzaque (1997) förespråkar (och som också används av Dubois och Laurent, 1999). 
Som synes tar den hänsyn till att individen själv utgör en del av situationen. Situationen 
definieras också av personen som upplever den. Vi tänker oss ingen ”objektiv” 
beskrivning av situationer, utan det är de upplevda situationerna som jämförs. I vår 
studie läggs heller inget större fokus på individens demografiska profil. Tranberg och 
Hansen (1986) gjorde en stor studie i Danmark på hundratals dagligvaror (dock ingen 
återhämtningsdryck). De fann att den enda demografiska variabel (av kön, geografiskt 
område, inkomst, och ålder) som var korrelerad med lojalitet var ålder. Den 



Teori 

24 

korrelationen var dessutom svag (Tranberg & Hansen, 1986, s. 83). Ändå väljer vi att 
iaktta några demografiska variabler, eftersom de kan tänkas korrelera med andra 
variabler som vi vill mäta.  
 
I tabell 1 presenteras en sammanfattning av de studier som legat till grund för vår 
teoretiska referensram. Syftet är att läsaren ska få en helhetsbild av den forskning som 
har högst relevans för vår studie. 
 
Författare, år Produkt Metod Resultat 
Kim et al. 2008 8 olika produkter, 

bl. a. munkar, läsk 
och solglasögon 

Enkät med 700 
studenter från 
ett universitet i 
USA 

En positiv attitydstyrka 
⇒varumärkesengagemang ⇒ sann 
varumärkeslojalitet. En övertygelse om 
ett varumärkes fördelar formar 
attitydstyrka. Tidigare erfarenheter 
formar känslor till ett märke. 

Anselmsson et al. 
2007 

Livsmedelsprodukt
er; färska 
halvfabrikat (t.ex. 
pålägg), fryst 
färdigmat och 
torrvaror (t.ex. ris, 
mjöl, socker) 

Telefonintervju 
med 150 
slumpmässigt 
utvalda 
respondenter 
från Sverige 

Brand Equity kompletteras med 
dimensionen unikhet. Flera av 
konsumenterna hade lojala attityder, 
intentioner och beteenden. Kognitiv 
lojalitet är den högsta graden av lojalitet, 
vilket innebär att varumärket är det första 
konsumenten tänker på i köpbeslut. 

Bandyopadhyay 
& Martell 2007 

Tandkräm, 5 olika 
varumärken 

Enkät med 1800 
respondenter 

Beteendemässig lojalitet influeras av 
attitydlojalitet vid val av 
tandkrämsmärke. Konsumenter som 
endast använder ett varumärke har en 
starkare attityd till det märket i 
jämförelse med konsumenter som 
använder fler märken av tandkräm. 
Funktionella och kvalitetsattribut är 
viktiga för att konsumenter ska vara 
villiga att köpa tandkräm. 

Lim & Razzaque 
1997 

Datadisketter och 
hälsningskort 

Enkät med 160 
studenter i 
Singapore  

Personliga preferenser tillsammans med 
situationen hade störst effekt på 
konsumtionsval. Starka och positiva 
attityder till ett märke skapar lojalitet för 
det märket, och detta gäller i högre grad 
för datadisketter än för hälsningskort. 
Enbart situationen förklarar inte val av 
märke, det är kombinationen av attityder 
och situation som avgör, åtminstone när 
det kommer till hälsningskort. 

Belk 1974 Olika snacks och 
köttprodukter (t.ex. 
kex, frukt, glass, 
ost, popcorn, 
varmkorv, fisk, 
stek)  

Enkät med 100 
respondenter 

Personliga preferenser tillsammans med 
situationen hade störst effekt på 
konsumtionsval. Valen kunde beskrivas 
bättre om konsumenterna delades in i 
konsumenttyper. Konsumenters 
preferenser är så olika att varje produkt 
bör studeras i relation till en 
konsumenttyp. För köttprodukter 
avgjorde situationen 25 % av 
produktvalen, 16 % av produkterna i sig. 

Jacoby & Kyner 
1973 

Godis Experiment med 
80 respondenter 
(barn 6-9 år) 

Alla 6 omständigheter i definitionen av 
varumärkeslojalitet måste uppfyllas för 
att lojaliteten ska finnas. Brand 
Commitment som mått gör det lättare att 
skilja sann lojalitet från falsk. 

Tabell 1: Sammanställning av studier som har effekt på varumärkeslojalitet 



Teori 

25 

3.4 Teorins utgångspunkter 
Med tanke på hur viktigt det är för lojalitetsformning är det enligt oss märkligt att inte 
återkommande situationer utforskats i denna kontext ännu. Den definition av lojalitet 
som vi använder gör att lojalitet inte kan "hända" i en enskild situation, utan ska kunna 
observeras över tid och över ett antal köpsituationer. 
 
Varumärkesattityder kan vara knutna till särskilda situationer som återkommer och 
därmed leda till upprepat köp. En positiv varumärkesattityd, tillsammans med 
återkommande situationer, blir en positiv attityd i situationen som kan utmynna i 
lojalitet (Lim & Razzaque 1997, s. 101). Det faktum att det endast är få forskare som 
uppmärksammat kopplingen mellan situation och varumärkeslojalitet, tillsammans med 
att lojalitet definieras som återkommande och varken skapas eller visas i en enskild 
situation, har gjort att vi anser att det inte finns en tillräckligt bra beskrivning av 
fenomenet. Vi vill därför fråga våra respondenter om situationer de är vana vid, eller 
åtminstone bekanta med. Minsta användning av återhämtningsdryck sattes till en gång 
per halvår, personer som använder produkten mer sällan än så bör inte kunna beskriva 
en återkommande situation. Dessutom hinner marknaden och andra variabler i sådana 
fall ändra sig mellan varje konsumtionstillfälle.  

3.4.1 Ett sammanfattande ramverk 
Utifrån den hittills redovisade forskningen har vi valt att visa ett samband enligt figur 1, 
som bygger på en kombination av modellen av Kim et al. (2008) och tanken om att 
situationer har en påverkan på många delar. Figuren visar vad som krävs för att uppnå 
sann varumärkeslojalitet. Beroende på hur stark attityden är kan Brand Commitment 
skapas. Attityden måste vara tillräckligt stark för att uppnå Brand Commitment, annars 
kvarstår konsumenten vid att enbart vara tillfredställd, vilket endast är en indirekt 
orsaksfaktor till varumärkeslojalitet. När konsumenten har uppnått den mentala 
kopplingen till varumärket omsätts den även i handling, det vill säga i form av återköp 
(Brand Loyalty). Det är den mentala processen som skiljer den sanna lojaliteten från 
den falska lojaliteten. Under alla steg i denna process har de återkommande 
situationerna en effekt på varumärkeslojaliteten. Eftersom tidigare forskning redan hittat 
samband mellan olika delar av faktorerna i modellen ligger vårt fokus på att se 
situationens roll i processen som leder till varumärkeslojalitet, det vill säga se vilket 
samband som finns mellan exempelvis den sport som konsumenten utövar och 
attitydstyrkan till produkten. Utifrån figur 1 kommer vi även att konstruera vår enkät.  
 
Med så många forskare och studier som bidragit inom ämnet kan det vara svårt att få en 
överblick, att se hur det hela hänger ihop. För att åstadkomma just detta använder vi oss, 
som vi tidigare nämnt, av en ny modell, gjord av Kim et al. (2008), som rymmer de 
viktigaste kunskaperna inom området lojalitet. Nedan syns hur de flesta teorier hänger 
ihop och passar in i modellen av Kim et al. (2008): 
 
Attitydstyrka uppstår när en konsument har starka, positiva, säkra, personliga och 
välgrundade attityder. Dessa kan komma från en upplevelse av kvalitet i samband med 
att konsumenten njuter av produkten, medvetenhet och kunskap, associationer och 
känslor, samt enligt Anselmsson et al. (2007) och Chaudhuri och Holbrook (2001), 
unikhet. Chaudhuri och Holbrook (2001) talar också om varumärkesförkärlek, vilket är 
en del av attitydstyrka. Varumärkesupplevelsen kan göra att konsumenten njuter av 
produkten (jämför kvalitet enl. Brand Equity-teori, sensory dimension enl. Brakus et al., 
2009) eller känner en personlig koppling till den (jämför affective dimension enl. 
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Brakus et al., 2009). Förtroende kan också bygga en stark attityd. Den self-congruity 
som Kressman et al. (2006) beskriver ryms också här. 
 
Brand Commitment är nästa steg, en vilja hos konsumenten att vara lojal. Brand 
Commitment är väldigt nära besläktat med attitydlojalitet, och utgör den psykologiska 
process som är en förutsättning för sann lojalitet. Här ryms den intellektuella 
dimensionen av lojalitet som Brakus et al. (2009) beskriver. Delgado-Ballester och 
Munuera-Alemán (2001) kallade det förbindelse eller åtagande. 
 
Varumärkeskänslighet är inte ett steg för en konsument att uppnå, utan en egenskap som 
krävs för att lojaliteten ska gå att lita på. Varumärkeskänslighet är graden av uppfattad 
olikhet mellan märken på en marknad, och den vikt som konsumenten fäster vid 
varumärken. 
 
Köplojalitet är beteendemässig lojalitet, det vill säga upprepat köp av samma märke. 
Brakus et al. (2009) kallar det behavioral dimension, Chaudhuri och Holbrook (2001) 
kallar det köplojalitet. 
 
Sann varumärkeslojalitet är detsamma som bland andra Jacoby och Kyner (1973) kallar 
True Brand Loyalty. Den har sin konceptuella definition i sex delar, och enligt Kim et 
al. (2008) finns den hos en konsument som uppvisar de ovanstående stegen 
(attitydstyrka, Brand Commitment, köplojalitet). Därmed finns också både attityd- och 
beteendelojalitet, enligt den tvådelade syn bland andra Brakus et al. (2009) väljer. 
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Figur 1. Faktorer som påverkar och leder till sann varumärkeslojalitet 
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4. Tillvägagångssätt 
 

Detta kapitel syftar till att beskriva hur studien genomförts rent praktiskt. Vi redogör 
för hur urvalet har gjorts, hur enkäten har utformats och hur bearbetningen av det 
insamlade materialet har gjorts. Genom det kan läsaren själv bilda sig en uppfattning 
och kritiskt granska studiens förfarande. 

4.1 Forskningsdesign 
Studiens syfte och problem har en avgörande betydelse vid val av undersökningsmetod 
(Halvorsen, 1992, s. 87; Dahmström, 2005, s. 16). Den här studiens syfte är att få en 
förståelse för kopplingen mellan köp- och konsumtionssituationer och 
varumärkeslojalitet till återhämtningsdrycker. Utifrån det och den teori vi valt att 
använda oss av är en viktig del att kunna framhålla konsumenters attityder, engagemang 
och varumärkeskänslighet till produkten, för att därigenom urskilja sann lojalitet från 
falsk. För att kunna upptäcka och se mönster till denna koppling krävs det ett större 
antal respondenter. Vi vill med vår undersökning inte hitta ett orsakssamband utan 
genomföra en beskrivande undersökning för hur situationer kan påverka 
varumärkeslojaliteten, i vårt fall köp- och konsumtionssituationer. Enligt Dahmström 
(2005) genomförs beskrivande undersökningar ofta genom enkätundersökningar men 
ibland även genom intervjuer. Dessa förutsättningar har gjort att vi anser att den mest 
naturliga undersökningsmetoden för vår studie är den kvantitativa metoden med hjälp 
av enkäter.  
 
Fördelar med enkäter är att alla respondenter får samma frågor, vilket gör det betydligt 
lättare att sammanställa och jämföra de olika svaren. Vidare menar Ejvegård (1996) att 
enkäter är lämpade för undersökningar som syftar till att få fram exempelvis attityder 
och åsikter (Ejvegård, 1996, s. 50-51). Att använda sig av den här 
datainsamlingstekniken ger också möjligheten att använda avancerade datorprogram till 
bearbetning och analysering av materialet (Halvorsen, 1992, s. 87). De statistiska 
analyserna som möjliggörs med hjälp av datorprogrammen hindrar även att slutsatser 
görs som inte bör vara möjliga utifrån det insamlade materialet (Ejvegård, 1996, s. 34). 
Att enkäter var den metod som passade vår undersökning bäst innebär inte att den inte 
har sina brister. En nackdel med enkäter jämfört med intervjuer är att bortfallet kan bli 
betydligt större, vi har haft det i åtanke när enkäterna har delats ut då vi alltid har 
funnits förhållandevis nära respondenterna för att underlätta förståelsen av några frågor 
om det funnits behov av det. Däremot har det varit svårt att veta om respondenten tappat 
intresset under ifyllnaden av enkäten som kunnat leda till ett internt bortfall. 
  
Vår studie är en tvärsnittsstudie, det vill säga att ett stickprov tas vid ett tillfälle (Olsson 
& Sörensen, 2007, s. 67; Bryman, 2002, s. 57), med ett litet men mycket viktigt inslag 
av retrospektivitet (respondenterna tillfrågas om vanor, alltså något de måste dra sig till 
minnes). Vår undersökningsenhet är enskilda individer. Alternativen hade kunnat vara 
grupper av idrottare, lag där alla får en återhämtningsdryck efter träningen, eller hushåll. 
Hushåll har använts i tidigare studier om livsmedel eftersom dagligvaror ofta köps för 
ett helt hushåll. Lojalitet är med vår definition emellertid något högst personligt och 
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mäts därför bäst per individ, dessutom är produkten en sådan som används av en individ 
i taget, snarare än delas vid ett middagsbord. 
 
Tidsaspekten är särskilt viktig att fundera över vid studier av lojalitet, eftersom lojalitet 
utvecklas och uttrycks över tid. Vår studie är statisk i den meningen att den samlar in 
data från endast en tidpunkt. Däremot är frågorna sådana att svaren beskriver ett 
beteende över en tid. 
 
Syftet med undersökningen var inte känt för respondenterna i förväg, att Gainomax 
hade ett särskilt intresse av studien fick deltagarna veta om de ställde en direkt fråga. På 
så vis ökade vi chansen att erhålla ärliga svar som inte påverkades av att respondenterna 
redan innan hade varumärket Gainomax i åtanke när de svarade på enkäten.  
 
Det var även viktigt att samtliga av de svarande använde drickfärdig 
återhämtningsdryck, därför gick vi till platser där vi väntade oss finna många tränande 
individer. Vi valde därmed att inte inkludera individer som enbart köper 
återhämtningsdryck och inte konsumerar den själv. Enkäten utformades på så sätt att 
respondenterna skulle kunna fylla i den utan hjälp. Den forskningsdesign vi valt är inte 
av experimentell karaktär. De förklaringar vi kom fram till är därför av funktionell 
karaktär, kausalitet är upp till var och en att spekulera i.  

4.2 Urval 
Urvalet av respondenter är av betydelse då det är dessa som ska representera hela 
populationen (Dahmström, 2005, s. 232). Urvalet till vår studie är begränsat till de 
personer som använt någon typ av drickfärdig återhämtningsdryck inom det senaste 
halvåret. Vidare är urvalet begränsat till att innefatta respondenter som finns i Umeå. 
Demografiska variablers inverkan på lojaliteten har i tidigare studier inte varit stor, och 
det var heller inte detta vi i första hand ville undersöka. Vår urvalsmetod vid 
distribuerandet av enkäterna var att besöka platser där individer ofta utför någon form 
av fysisk aktivitet men även Umeå universitet då det är en plats där det cirkulerar 
många individer dagligen. Vi frågade alla som passerade oss på de platser vi stod på. 
Denna metod benämns tillfällighetsurval (Johansson-Lindfors, 1993, s. 96; Halvorsen, 
1992, s. 100).  Något som bör finnas i åtanke i ett sådant urval är att plats och tidpunkt 
kan ha en avgörande inverkan. Att enkäterna delades ut under dagar kring 
valborgsmässoaftonen kan ha haft inverkan på antalet individer som cirkulerar på de 
platser vi stod på. Om individer som annars cirkulerar på platserna nu var bortresta på 
grund av dagarna vet vi inte, vi upplevde dock inte att det var någon brist på 
respondenter. Vi tror heller inte att det hade en påverkan på fördelningen av lojala eller 
icke lojala konsumenter. En annan stor nackdel med denna typ av urval är att det inte 
går att göra någon analys av bortfallna respondenter. Det på grund av att vi inte vet om 
de individer som inte ville delta i studien var personer inom vår population, det vill säga 
om de använt drickfärdig återhämtningsdryck inom det senaste halvåret.  
 
De platser vi besökte var IKSU, en mycket stor idrottsanläggning med bland annat gym, 
gruppträningspass och lagsporter; IKSU Spa; Medley Umeå Simhall, Noliahallen samt 
två centralt belägna gym. Vi delade även ut enkäter på Umeå universitet.  
 
Att ha ett större urval gör att sannolikheten att urvalet liknar populationen blir större. 
Halvorsen (1992) menar att felmarginalen endast minskas obetydligt om inte urvalets 
storlek är mer än 1/10 av populationen (Halvorsen, 1992, s. 96-97). Vi vet att det bor 
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cirka 114 000 i Umeå kommun1 och att det är cirka 840 000 som provat eller köpt 
Gainomax i Sverige 2. Därför kommer skillnaden inte att vara betydande om vi skulle få 
300 respondenter istället för våra cirka 200. Vi bedömde att 200 respondenter skulle ge 
tillräckligt med information för att kunna analysera och jämföra svaren. Utifrån den 
tidsram som studien förhåller sig till tyckte vi även att det var ett lämpligt antal, då ett 
större antal respondenter skulle kräva mer tid för insamling och kodning av svaren och 
minska tiden för analys.  
 
I vår studie har vi inte för avsikt att beskriva populationen av alla som använder 
Gainomax eller annat varumärke av återhämtningsdryck. Syftet är att kunna göra en 
jämförelse mellan personer som upplever olika köp- och konsumtionssituationer, med 
utgångspunkt i varumärkeslojalitet. Därmed blir det viktigaste för urvalet att: 
A: Det finns slumpmässighet mellan variablerna, det vill säga att inte bara 
fotbollsspelare som köper Gainomax på ICA och är stressade tillfrågas (utan 
fotbollsspelare i största allmänhet, där köpbeteende och grad av upplevd stress är 
slumpmässigt). 
B: Det blir tillräckligt stora undergrupper. Om en effekt kan antas bero på exempelvis 
typ av sport samt inkomst, måste vi få tillräckligt många respondenter i de grupper vi 
jämför, exempelvis inkomst över 20 000 samt lagidrott kontra inkomst under 20 000 
samt styrketräning. (Bryman, 2002, s. 113-114) 
 
Vi ville få 200 användbara enkäter totalt. Detta för att undergrupperna snabbt blir små, 
om exempelvis en fjärdedel av respondenterna utövar en viss sport och hälften av dem 
är män blir denna grupp bara 25 personer, vilket inte ger så mycket möjlighet till 
statistiska säkerheter (Bryman, 2002, s. 113-114). 

4.3 Enkätutformning 
Som vi tidigare nämnt kan enkäter medföra större bortfall än intervjuer. Det finns dock 
ett antal tillvägagångssätt i utformningen av enkäten för att minska bortfallet. Den bör 
först och främst inte vara för omfattande eftersom ”… ju fler frågor man ställer, desto 
färre svar får man.” (Ejvegård, 1996, s. 51). Generellt kan sägas att utformningen av 
frågeformuläret har en avgörande betydelse för svarsfrekvensen. Förutom att 
respondenten självklart ska vara villig att svara på enkäten är det även viktigt att 
frågorna utformas så att respondenten uppfattar och tolkar frågorna på samma sätt som 
avses (Dahmström, 2005, s. 123). Vidare ska frågorna vara utformade på ett sätt som 
respondenten uppfattar som lättsamt snarare än betungande, läsaren ska exempelvis inte 
behöva gissa sig till vad konstruktören av enkäten frågar om (Ejvegård, 1996, s. 52). 
För undersökningens validitet är det viktigt att de teoretiska begreppen i studien 
översätts på ett klart och enkelt sätt som respondenterna förstår (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 112-113). 
 
Frågorna i enkäten är systematiska och slutna (i motsatts till öppna), det vill säga 
frågorna presenteras på ett förutbestämt sätt med svarsalternativ som är givna på 
förhand. De slutna frågorna kan göra att respondenten får möjlighet att känna igen något 
snarare än att komma ihåg något (Halvorsen, 1992, s. 87). Fördelen med frågor som har 
slutna svarsalternativ är att det underlättar bearbetningen och kodningen av svaren 

                                                
1http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunfakta.4.bbd1b101a585d704800061691.h
tml 
2 Interna källor från Norrmejerier 
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(Halvorsen, 1992, s. 87). Valet gjordes även för att behålla fokus på vårt syfte, det vill 
säga få en förståelse för kopplingen mellan situationer och varumärkeslojalitet. 
 
Inget mätinstrument eller mått för lojalitet är enskilt mest vedertaget eller beprövat. Vad 
vi fick göra var att ta det frågabatteri som lämpade sig bäst, det vill säga, den som 
utformats för ändamål som i störst utsträckning liknade våra. Den mest välgrundade 
enkäten för att mäta varumärkeslojalitet till konsumtionsvaror är den av Kim, Morris 
och Swait (2008). Därför använde vi deras frågor, men översatta till svenska och 
försiktigt anpassade för att inte bara fungera i butiker utan även andra inköpsställen. 
Fördelen med detta frågebatteri är att det inte bara visar lojalitet, utan även de 
bakomliggande orsakerna. De frågor i vår enkät som utgår från Kim et al. (2008) 
frågebatteri är frågorna 12-24. Enkäten kompletterades även med frågor från Lim och 
Razzaque (1997) som rör den upplevda situationen (frågorna 3-6 och 9-11 i vår enkät).  
 
De olika svarsalternativen på frågan om sporter/fysiska aktiviteter utformades för att 
täcka in de kategorier vi väntade oss skulle vara störst. Detta fick vi hjälp med av vår 
kontakt på Gainomax. På frågorna om inköpsställe respektive märke på 
återhämtningsdryck täckte vi in alla alternativ. Eftersom vi ansåg att det inte kunde 
finnas andra alternativ valde vi att inte ta med valet ”annat” i frågorna, för att på så vis 
tvinga respondenten att svara det som ligger närmast sanningen. 

4.3.1 Frågorna i enkäten 
Vår enkät bestod av 24 frågor och tre bakgrundsfrågor. Enkäten är, som tidigare nämnt, 
baserad på den som användes av Kim et al. (2008). Frågorna är i sin tur framtagna för 
att mäta olika steg mot sann lojalitet, enligt nedan. Notera att höga värden på samtliga 
dimensioner krävs för sann lojalitet. 
 
Fråga         Mäter 
Hur viktigt tycker du det är att dricka…   Dricksituationens vikt 
Hur stressad brukar du vara när du dricker…   Dricksituationens stress 
Hur mycket brukar du njuta av att dricka…   Intresse i drickandet 
Hur ofta dricker du…      Vana av dricksituation 
Hur svårt brukar du tycka det är att välja rätt…  Köpsituationens svårighet 
Hur stressad brukar du vara när du köper…   Köpsituationens stress 
Ungefär hur ofta köper du…     Vana av köpsituation 
Jag är lojal mot bara ett märke…     Köplojalitet 
Jag köper alltid samma märke…     Köplojalitet 
Jag köper vanligtvis samma märke…    Köplojalitet 
Märket är det jag först tittar efter…     Varumärkeskänslighet 
Jag tycker att de olika…     Varumärkeskänslighet 
Nästa gång kommer jag köpa…     Brand Commitment 
När jag köper återhämtningsdryck…     Brand Commitment 
Om min favoritåterhämtningsdryck…    Brand Commitment 
Hur negativ eller positiv är din…     Attitydstyrka 
Hur stark är din känsla för…      Attitydstyrka 
Hur säker känner du dig på din attityd till…    Attitydstyrka 
Hur viktigt skulle du säga att ditt…     Attitydstyrka 
Hur kunnig känner du dig om ditt…     Attitydstyrka 
 
Enkäten i sin helhet återfinns i bilaga 1. 
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Frågorna översattes av författarna till denna uppsats. Ingen del av översättningen sågs 
som känslig eller osäker. Skalorna ändrades något från deras tidigare utformning, för att 
enkäten skulle bli mer klar och tydlig. Exempelvis ändrades "-5 till +5" och blev "1 till 
9" i fråga 20, eftersom den omgavs av frågor med "1 till 9". Effekter av en sådan 
ändring kan vara svår att utvärdera men torde inte vara betydande, då målet aldrig var 
att jämföra våra värden med värden från tidigare användning av dessa frågor. Frågor 
som avser individers attityder besvaras lämpligast genom en udda skala, 
mittenalternativet är ofta ett tecken på osäkerhet och kan därför bortses från i analysen 
(Ejvegård, 1996, s. 55) om ett ställningstagande ska urskiljas. Ett exempel på en fråga 
som ställs i enkäten är: 
 

3. Hur viktigt tycker du det är att dricka återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Inte alls viktigt      9=Mycket viktigt 

 
Genom att ha ett mittenalternativ (5 i det här fallet) tvingas inte respondenten att ta 
ställning, det är svårt att tyda om 5 som svar tyder på att respondenten tycker att det är 
viktigt eller inte viktigt. Därför menar Ejvegård (1996) att mittenalternativet tyder på 
osäkerhet och att de andra svarsalternativen kan slås ihop var för sig för att sedan se 
frekvensen för viktigt respektive inte viktigt (Ejvegård, 1996, s. 55). 
 
För vår studie används detta frågebatteri tillsammans med frågor om köp- och 
konsumtionssituation. Där får respondenterna välja mellan en lång rad olika fysiska 
aktiviteter och ange vilken, om någon, som oftast föregår användandet av 
återhämtningsdryck. Svarsalternativen är framtagna för att innehålla de mest populära 
idrotterna, idrotter där vi vet att en stor andel användare av återhämtningsdryck 
återfinns, samt några aktiviteter som kan antas skilja sig särskilt mycket från de ovan 
nämnda. 
 
De situationer som respondenterna ombeds erinra sig om är vanliga och för 
respondenterna ofta väl bekanta. I vår undersökning finns därmed inga påhittade 
situationer. Istället ber vi respondenterna svara baserat på verkliga situationer de mer 
eller mindre ofta befinner sig i. Att använda sig av verkliga situationer förespråkas av 
såväl Lim och Razzaque (1997) som av Dubois och Laurent (1999).  
 
Återhämtningsdrycker har ett väldigt specifikt användningsområde. De passar bra att 
dricka efter (eller i samband med) fysisk aktivitet. Dessutom är de portionsförpackade, 
många utan möjlighet till återförslutning, därför är det osannolikt att någon skulle 
använda dem på ett sätt som skiljer sig särskilt mycket från andra. De som använder 
återhämtningsdrycker är först och främst tränande individer, och det som skiljer deras 
köp- och användningssituationer åt kan knappast väntas vara annat än inköpsställe och 
typ av fysisk aktivitet som föregår användandet. Därmed behövs ingen vidare 
förundersökning om möjliga situationer. 
 
Som bakgrundsfrågor användes frågor om ålder, inkomst och kön. Vi valde att ha med 
de frågorna eftersom de kunde tänkas korrelera med några av aktiviteterna och därmed 
annars störa analysen om dessa inte kontrolleras. Om vi exempelvis skulle märka stora 
skillnader mellan styrketränande respektive grupptränande individer, skulle man kunna 
misstänka att det berodde på en sned könsfördelning inom dessa aktiviteter, och att det i 
själva verket var skillnad mellan könen som lyste genom i våra data. Dessa variabler har 



Tillvägagångssätt 

33 

tidigare inte visat sig ha någon större effekt på lojalitet, men de kan hjälpa oss analysera 
resultaten. Åldersspannen har använts tidigare i undersökningar gjorda av Gainomax, 
inkomstspannen har vi själva valt. Vi har medvetet uteslutit alternativ som ”ingen åsikt” 
eller ”vill ej svara” och fick därmed räkna med ett visst bortfall på demografifrågorna. 
Dessa variabler är inte centrala för syftet med undersökningen. Ejvegård (1996) menar 
att respondenten alltid ska kunna svara på en fråga med exempelvis ”vet inte”, ”kan ej 
svara” eller ”ingetdera” (Ejvegård, 1996, s. 54), vi valde att inte ha med det alternativet 
för att tvinga respondenten till att på något vis förhålla sig till frågan. Vi var dock 
medvetna om att det kunde medföra ett visst internt bortfall. 
 
Som tidigare nämnts är det av stor vikt att respondenterna förstår och svarar på frågorna 
på ett korrekt sätt (Dahmström, 2005, s. 123). Eftersom det inte finns någon möjlighet 
till uppföljning vid exempelvis uteblivande svar vid användning av enkäter som 
undersökningsmetod (i en tvärsnittsstudie) bör frågeformuläret testas genom en 
förundersökning innan den används och delas ut till det totala stickprovet (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 114; Ejvegård, 1996, s. 54). Förundersökningen blir därmed en hjälp 
till att i tid upptäcka brister i formuläret, så som dåligt formulerade frågor eller frågor 
som är svåra att besvara. Vår kontakt på Gainomax var till viss del involverad i 
enkätutformningen och kom med några användbara synpunkter. Dessa gjorde enkäten 
lättare att fylla i och mer användbar, men påverkade inte teorianvändandet eller syftet. 
Vi valde även att dela ut enkäten till ett antal individer som var på väg in eller ut från 
IKSU. Några respondenter menade att enkäten var lång men överlag ansåg 
respondenterna i förundersökningen att längden var behaglig. Att enkäten skulle varit 
mindre i omfattning hade möjligen uppskattats men vi bedömde inte att det var den 
största bidragande orsaken till det externa bortfallet, enkätens kvalitet tror vi även hade 
påverkats negativt vid ett reducerat antal frågor eftersom varje fråga avser ett område 
som grundar sig i studiens syfte.  

4.4 Enkätinsamling, bearbetning av enkätsvaren och bortfall 
Ämnets och frågornas natur ger oss ingen anledning att tvivla på respondenternas vilja 
att svara så sanningsenligt som möjligt. Ändå är det viktigt att få respondenterna att ta 
sig tid och verkligen svara efter bästa förmåga. I det syftet ville vi få respondenterna 
positivt inställda till vår studie. Den första kontakten med varje respondent planerades 
därför noga och vi förklarade för respondenterna vad syftet med studien var, enkätens 
anonymitet och resultatens användning.  
 
För att få den kvantitet av enkäter och data som vi bedömde som nödvändigt för att 
kunna urskilja ett mönster hos konsumenter av återhämtningsdrycker, pågick 
insamlingen av enkäterna i tre dagar. Tiden fördelades mellan de olika anläggningarna, 
förutom på IKSU där vi valde att stå en hel dag. Anledningen till att vi valde de olika 
platserna och anläggningarna var att vi ville öka möjligheten till att konsumenter som 
använder återhämtningsdryck i olika situationer skulle få chans att delta.  
 
Under de dagar vi samlade in enkäter fick vi in totalt 217 ifyllda enkäter. Första steget i 
bearbetningen av dessa data var att granska dem visuellt för att se om det fanns 
betydande interna bortfall, det vill säga enkätsvar som är ofullständiga eller obrukbara 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 140). Efter den första granskningen hade vi totalt 199 
användbara enkäter. Den andra bearbetningsfasen var att föra in all data i programmet 
PASW, detta som hjälp för att kunna urskilja samband i våra data och visa 
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svarsfrekvenser. Båda uppsatsförfattarna gick igenom de kodade svaren för att 
minimera risken för felregistrering. 
 
I denna typ av undersökning är bortfallet mycket svårt att analysera. Alla tillfrågade får 
först frågan om huruvida de någon gång det senaste halvåret använt en drickfärdig 
återhämtningsdryck. Har de inte det är de inte en del av populationen som undersöks, 
och kan därför inte räknas som bortfall. Om personen ifråga har använt 
återhämtningsdryck men inte vill svara på enkäten är det ett externt bortfall (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 132; Dahmström, 2005, s. 321; Johansson-Lindfors, 1993, s. 140; 
Ejvegård, 1996, s. 51). Personer som inte fyllt i en viss fråga skapar internt bortfall på 
den frågan (Patel & Davidsson, 2003, s. 133). Vi hade ett externt bortfall där enkäten 
aldrig återkom. Utöver det vet vi inte om de individer som inte deltog i undersökningen 
var en del av vår population då vi aldrig hann fråga om de använde återhämtningsdryck 
när de sa att de inte hade tid att delta i undersökningen. Vad gäller det interna bortfallet 
var det totalt 18 respondenter som fyllt i enkäten ofullständigt eller felaktigt. Vid 
granskning av dessa bortfall såg vi inget tydligt mönster, till exempel att det alltid var 
samma frågor. Eftersom vi inte anser att våra frågor bör ses som känsliga kan bortfallet 
förklaras av att respondenten inte förstått frågan, missat frågan eller att personen helt 
enkelt inte ville svara på frågan av någon anledning (Dahmström, 2005, s. 322). Vi 
valde att inte inkludera dessa enkäter i vår undersökning då det enligt oss var för stora 
fel som kunde bli missvisande i analysen. I vår enkät finns en sida som hoppas över om 
respondenten inte själv köper återhämtningsdryck. De som av den anledningen hoppat 
över frågor har inte skapat något bortfall. Slutligen var det några personer som inte 
talade svenska alls och som av den anledningen inte ville delta i undersökningen. 
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5. Empiri och analys 
 

Följande kapitel har vi valt att dela upp i tre delar. Kapitlet inleds med en överskådlig 
presentation av det empiriska materialet, därefter visas de för oss mest intressanta 
sambanden; utifrån den teoretiska modellen om sann varumärkeslojalitet, till det 
enskilda varumärket Gainomax, och i jämförelser med vad tidigare forskning visat. 
Redovisningen av det empiriska materialet följs av analys för respektive del. I de fall vi 
kunnat utläsa mönster, förhållanden eller kopplingar som inte varit direkt kopplade till 
vårt syfte har vi ändå valt att påvisa dessa då det kan vara av intresse för läsaren att 
även få ta del av dessa samband. 

 

5.1 Sammanfattning av deskriptiv data 
 
Det totala stickprov som ingår i den empiriska 
undersökningen är 199 respondenter; 50 kvinnor 
och 149 män deltog i studien. Åldrarna var 
varierande men den största åldersgruppen (cirka 
54 %) var individer i åldrarna 15-24 år, cirka 60 
% av respondenterna hade en inkomst på mindre 
än 10 000 kr i månaden. En stor majoritet 
(uppemot 90 %) svarade att Gainomax är det 
märke de oftast använder. Vad beträffar 
inköpsställe är matbutik den plats där våra 
respondenter oftast inhandlar den drickfärdiga 
återhämtningsdrycken (se diagram 1-4).  
 
 

Den situation eller det användningsområde där 
återhämtningsdryck oftast används är 
styrketräning (se diagram 5). På frågan om 
användandet av återhämtningsdryck är kopplat till 
en viss aktivitet svarade 140 av 199 respondenter 
ja (diagram 6). Det kan tänkas att svaren är något 
missvisande då syftet med frågan var att få en 
förståelse för om konsumenterna av 
återhämtningsdryck endast använde den i en 
specifik fysisk aktivitet när de även utövar annan 
träning men då väljer att inte konsumera 
återhämtningsdrycken, eller om aktiviteten i sig 
inte påverkar konsumtionen. Vi anar att frågan 
kan missuppfattas till att förstå ordet ”aktivitet” 
som all form av fysisk rörelse och träning, och att 
respondenterna därför svarar ja på frågan.  
 
 

Diagram 1 

Diagram 2 
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Här ska då även tilläggas att grupperna inte var jämt fördelade utan hade majoritet inom 
ett segment, vilket gör det svårt att jämföra svaren mellan dessa grupper. 

 

 
 

 
För att vi ska kunna studera hur köp- och konsumtionssituationer påverkar 
varumärkeslojaliteten till drickfärdig återhämtningsdryck valde vi att först dela in köp- 
och konsumtionssituationer i större grupper. Avsikten med att göra denna indelning är 
att kunna få en uppfattning av huruvida de olika typerna av inköpsställe och fysisk 
aktivitet kan ha en påverkan på graden av lojalitet.  
 
Precis som i resultaten i studien av Gehrt och Yan (2004) så fanns i våra resultat en 
korrelation mellan grad av stress och typ av inköpsställe. De som köper sin 
återhämtningsdryck i direkt anslutning till träningen är generellt mer stressade än de 
som köper återhämtningsdryck på andra ställen. 
 
Vi grupperade ihop aktiviteter såsom fotboll, innebandy, handboll, basket, hockey och 
annan lagsport till den nya gruppen lagsport. Styrketräning som i sig var en aktivitet 
som många respondenter utövade grupperade vi ihop med rehabilitering, då vi ansåg 
dessa som de mest relaterade aktiviteterna. Annan sport benämnde vi gruppen av 
aktiviteter som gruppträning, kampsport, äventyrssport, simning, friidrott, skidåkning, 
tennis, löpning och golf. Denna gruppering gjorde vi på grund av att det var få 
respondenter inom dessa grupper. Därför skulle det inte ge något att analysera dessa 

Diagram 3 Diagram 4 

Diagram 5 Diagram 6 
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”sporter” individuellt. Gruppen övrigt innefattade alternativen mellanmål, annan träning 
och annan fysisk aktivitet. Grupperingen av aktiviteterna kopplat till de olika 
lojalitetsfaktorerna (attitydstyrka, Brand Commitment, varumärkeskänslighet, 
köplojalitet och sann varumärkeslojalitet) visade ingen signifikant skillnad. Utifrån våra 
data kan vi inte utläsa att den fysiska aktiviteten respondenterna utövar har en påverkan 
på deras lojalitet till återhämtningsdrycker.  
 
De skillnader vi trots allt kunde se efter grupperingen var: 

- Den typiske styrketränaren köper sin återhämtningsdryck (Gainomax) på 
gymmet, alla andra handlar på mataffären. 

- I gruppen övrigt finns 9 kvinnor och 8 män, gruppen annan sport har 18 kvinnor 
och 22 män. De andra två grupperna representeras av över 80% män. 

- Personerna som utöver annan sport eller övrigt svarar oftast 5 på frågan om hur 
viktigt deras favoritmärke är för dem personligen, de andra två grupperna svarar 
1 (inte alls viktigt). Eftersom grupperna annan sport och övrigt har en högre 
andel kvinnor kontrollerades skillnader mellan könen i denna fråga och de andra 
delfrågor som utgör attitydstyrka. 
 

 

Tabell 1 
Hur negativ 

eller positiv är 
din attityd… 

Hur säker 
känner du dig 

på din attityd… 

Hur viktigt är 
favoritmärket för 

dig 
personligen?  

Hur kunnig 
känner du dig 

om ditt 
favoritmärke? 

Hur stark är din 
känsla för ditt 
favoritmärke? 

Valid 50 50 50 50 50 N 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean 6,7800 6,0000 3,4400 4,5400 5,1400 

Kvinna 

Mode 7,00 5,00 1,00 1,00 7,00 
Valid 149 149 149 149 149 N 
Missing 0 0 0 0 0 

Mean 6,6510 6,1812 3,5570 5,0738 5,5101 

Man 

Mode 7,00 7,00 1,00 5,00a 6,00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 
 
Tabell 1 visar att det inte finns en skillnad mellan könen i dessa frågor utan skillnaden 
vi såg tidigare berodde på uppdelningen av fysisk aktivitet. Vad som mer syns i tabellen 
som är intressant är exempelvis frågan om ”Hur viktigt skulle du säga att ditt 
favoritmärke är för dig personligen?”, där är typvärdet (Mode) 1 för både männen och 
kvinnorna men medelvärdet (Mean) är 3,44 för kvinnor och 3,56 för män. Det vill säga; 
alla respondenterna har totalt sett flest gånger svarat 1 på frågan, men medelvärdet blir 
ändå högre på grund av att några respondenter svarat ett högre värde på frågan. 
 
Eftersom resultat från tidigare studier visat att segmentering bör göras utifrån köp- och 
konsumtionssituation (Gehrt & Yan, 2004; Nicholson et al., 2002), såg vi vår 
gruppering av aktiviteter som relevant. Att skillnaderna mellan dessa inte var betydande 
ser vi inte som en anledning att avfärda det påståendet, med andra ord menar vi att det 
kan finnas skillnader, men på grund av den ojämna fördelningen av respondenter inom 
grupperna har vi inte kunnat se dessa. Gehrts och Yans (2004) studie visade att det kan 
finnas situationsfaktorer som påverkat val av inköpsställe. Om det även varit så för våra 
respondenter vet vi inte då vi endast frågat om var de oftast köper sin 
återhämtningsdryck utan att ställa följdfrågan varför. 
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Studiens typiska respondent  
Den typiske respondenten i vår studie är en man mellan 15-24 år, tjänar upp till 10 000 
kr i månaden efter skatt och dricker Gainomax. Han styrketränar, tycker att det är 
ganska viktigt att dricka återhämtningsdryck och tar även god tid på sig när han gör det. 
Han dricker det minst nio gånger per halvår och njuter mycket av att dricka den. 
Användandet av återhämtningsdryck är kopplat till styrketräningsaktiviteten. Vår 
typiske respondent köper återhämtningsdrycken i matvarubutiker och han tycker inte 
alls att det är svårt att välja rätt. Han köper det minst nio gånger per halvår och är inte 
alls stressad i köpsituationen. Han uppfattar sig själv inte som lojal till endast ett 
varumärke av återhämtningsdryck men köper alltid (och vanligtvis) samma märke; 
märket är dock inte det första han tittar på när han köper. I påståendet huruvida de olika 
återhämtningsdryckerna på marknaden är väldigt olika varandra håller han varken med 
om eller motsäger sig det. Vid nästa köp av återhämtningsdryck kommer han att köpa 
samma märke som senast och han är fast besluten att köpa sitt favoritmärke snarare än 
ett annat märke. Om inte favoritåterhämtningsdrycken finns när han ska köpa den köper 
han glatt ett annat märke. I frågor relaterade till attityden till sin 
favoritåterhämtningsdryck är attityden varken positiv eller negativ, känslan för 
favoritmärket är ganska stark. Han är varken säker eller osäker på sin attityd till 
favoritmärket och han tycker inte alls att favoritmärket är viktigt för honom 
personligen. Han är medelkunnig om sitt favoritmärke. 
(Alla svarsfrekvenser finns i bilaga 2). 
 

5.2 Samband enligt modellen 
De faktorer som Kim et al. (2008) påvisade i sin studie som påverkar och leder till sann 
varumärkeslojalitet har vi även haft för avsikt att studera, liksom hur de är kopplade till 
köp- och användningssituation av återhämtningsdryck (som vi visade i Figur 1). För att 
få en logisk ordning kommer vi att gå igenom de olika stegen som leder fram till sann 
varumärkeslojalitet i den följd som forskarna Kim et al. (2008) beskriver: attitydstyrka, 
Brand Commitment och köplojalitet (Brand Loyalty). Förutom dessa har vi även 
kontrollerat respondenternas varumärkeskänslighet (Brand Sensitivity), detta på grund 
av att konsumenten bör uppleva en skillnad mellan varumärkena för att betraktas som 
lojal. Därför väljer vi att först visa den data som är kopplad till dimensionen 
attitydstyrka och kontrollerar hur alla situationsvariabler är kopplade till denna, för att 
sedan gå igenom de andra dimensionerna. Måttet på de olika dimensionerna har vi fått 
fram genom att gå tillväga på samma sätt som Kim et al. (2008), det vill säga vi har 
adderat de svar respondenterna givit inom en dimension och dividerat dem med antalet 
frågor för att få ett medelvärde för respondentens attitydstyrka exempelvis. När vi fått 
det värdet för dimensionen kopplar vi det till de olika frågorna som behandlar 
situationer (i vårt fall köp- och konsumtionssituationer). Vi har undersökt alla 
situationsvariabler mot alla deldimensioner, där det inte funnits något signifikant 
samband har vi generellt valt att inte visa dessa data. Det på grund av att vi upplever att 
det skulle bli för mycket upprepningar för läsaren då det generellt inte funnits någon 
koppling till exempelvis ålder.  
 
 
 



Empiri och analys 

39 

5.2.1 Attitydstyrka 
I tabell 2 visas de mått som har en signifikant korrelation med attitydstyrka. Pearson 
Correlation är ett mått mellan -1 och 1 där 1 är perfekt positiv korrelation. En 
kvadrering av Pearson Correlation ger procentsatsen för hur mycket av variationen i den 
ena variabeln som förklarar/förklaras av variationen i den andra. Attitydstyrka har en 
korrelation med köp- och konsumtionsfrekvens. Attitydstyrka korrelerar också starkt 
med hur viktig konsumenten tycker att produkten är. Vad som kan utläsas är att ”Hur 
mycket brukar du njuta av att dricka återhämtningsdryck?” är minst korrelerad till 
attitydstyrka av de variabler som har en signifikant korrelation, och att ”Hur ofta köper 
du drickfärdig återhämtningsdryck?” har störst korrelation. En köp- och 
konsumtionssituation kan inte enbart mätas genom en fråga utan för vår studie är det 
viktigt att se att flera av våra situationsfrågor är kopplade till attitydstyrka, som är en del 
av sann varumärkeslojalitet. Därför visar dessa korrelationer, även om den ena inte är 
stark, att några situationer har en viss koppling till respondenternas attitydstyrka. 
 
 

Tabell 2 
Hur viktigt tycker 
du att det är att 

dricka… 
Hur mycket 
njuter du… 

Hur ofta dricker 
du… 

Hur ofta köper 
du… 

Pearson 
Correlation 

,376** ,190** ,384** ,387** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,007 ,000 ,000 

Attitydstyrka 

N 199 199 199 187 
Pearson 
Correlation 

1 ,234** ,591** ,465** 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,000 

Hur viktigt tycker 
du att det är att 
dricka… 

N 199 199 199 187 
Pearson 
Correlation 

,234** 1 ,256** ,165* 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,024 

Hur mycket njuter 
du… 

N 199 199 199 187 
Pearson 
Correlation 

,591** ,256** 1 ,750** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

Hur ofta dricker 
du… 

N 199 199 199 187 
Pearson 
Correlation 

,465** ,165* ,750** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,024 ,000  

Hur ofta köper 
du… 

N 187 187 187 187 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Diagram 7 visar att den som oftast 
använder återhämtningsdryck i 
samband med golf har högst 
attitydstyrka, detta kan bli 
missvisande då det endast är en 
respondent som svarat golf som 
användningsområde. Vad som 
dock kan utläsas av grafen är att 
konsumtionssituation inte har 
någon betydelse för attitydstyrkan 
utan att den är relativt jämt 
fördelad mellan aktiviteterna. Fem 
av arton aktiviteter har en 
attitydstyrka som är lägre än 5 på 
skalan mellan 1 och 9. Det fanns 
därmed ingen signifikant skillnad 
mellan respondenternas olika 
aktiviteter och attitydstyrka. 
 
Attitydstyrka kopplat till inköpsställe 
för återhämtningsdryck (diagram 8) 
visar liknande tendenser, det vill säga 
den delen av köpsituationen som 
utgörs av inköpskanal har ingen 
koppling till attitydstyrkan. Den grupp 
som har högst attitydstyrka efter 
grupperingen av inköpsställe är de 
som köper sin återhämtningsdryck i 
matbutik eller liknande men de 
respondenterna är även fler till antalet. 
 
 
 
Frågan om hur viktigt respondenterna 
tycker att det är att dricka 
återhämtningsdryck kopplat till 
attitydstyrka visas i diagram 9, där kan 
ett tydligt linjärt samband utläsas. Att 
de som anser det vara viktigt även har 
en hög attitydstyrka var något vi, 
utifrån tidigare redovisad forskning, 
hade väntat oss. Skillnaden i 
attitydstyrka mellan dem som inte alls 
tyckte att återhämtningsdryck var 
viktig och dem som tyckte att det var 
mycket viktigt är inte så stor, men 
spannet sträcker sig över den kritiska 
mittpunkten. Lägsta medelvärdet är 
3,8 och högsta medelvärdet är 6,1.  
 

Diagram 7 

Diagram 8 

Diagram 9 
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Diagram 10 visar drickfrekvens kopplat till 
attitydstyrka. De som dricker 
återhämtningsdryck mer än 6 gånger per 
halvår har en högre attitydstyrka, sambandet 
är statistiskt signifikant. Staplarna visar det 
sammanlagda medelvärdet för de fyra olika 
grupperna, exempelvis stapeln med 
drickfrekvens 1-3 gånger per halvår har de 
som köper i direkt anslutning till 
träningslokalen ett medelvärde på cirka fyra. 
Vi ser även att ingen av de som köper sin 
återhämtningsdryck i specialbutik köper så 
sällan som 1-3 gånger per halvår. 
 
 
 
Respondenternas attitydstyrka kopplat till 
köpfrekvens finns i diagram 11 och visar 
att de som köper återhämtningsdryck 7-9 
gånger per halvår även har en högre 
attitydstyrka. I detta fall hade vi valt att 
gruppera aktiviteterna i tre grupper istället 
för fyra. Anledningen till detta vara att 
gruppen övrigt var en så pass liten grupp 
med respondenter, för att det därför inte 
skulle bli missvisande valde vi att 
sammanföra grupperna övrigt och annan 
sport till en grupp. Det som kan sägas om 
detta diagram är att den liknar diagrammet 
med drickfrekvens, det vill säga 
köpfrekvens och konsumtionsfrekvens 
tycks ha liknande koppling till 
attitydstyrka. Attitydstyrka kopplat till exempelvis ålder, inkomst eller köp visade ingen 
signifikant skillnad, varför vi valde att inte visa dessa. 

Analys av resultaten om attitydstyrka 
Enligt Kim et al. (2008) leder en övertygelse om ett varumärkes fördelar till 
attitydstyrka (Kim et al., 2008, s. 114). Denna övertygelse, ser vi i våra data, kan bestå 
av att konsumenten tycker att användande av produkten är viktigt och att konsumenten 
njuter av produkten. Övertygelsen om märkets fördelar kan också leda till eller uppstå 
från frekvent användande av produkten. Att konsumtionsfrekvens påverkar 
respondenternas känslor är även något som Kim et al. (2008) poängterar, då de menar 
att tidigare erfarenheter formar känslor. Rimligtvis bör då en stor mängd tidigare 
erfarenheter (hög köp- och konsumtionsfrekvens) forma starkare känslor, vilket det 
finns stöd för i vår studie. Även det faktum att en konsument tycker det är lätt att välja 
mellan varumärken kan tyda på att hon har en övertygelse om märkets fördelar. Någon 
sådan koppling kunde vi emellertid inte se, men i övrigt ger våra resultat stöd till vad 
Kim et al. (2008) kom fram till angående vad som skapar attitydstyrka (Kim et al., 
2008, s. 114). 
 

Diagram 10 

Diagram 11 
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Amine (1998) menar att en stark attityd beror på känslomässiga kopplingar till 
varumärket, såsom en upplevelse av trygghet (Amine, 1998, s. 309) Trygghet har vi inte 
specifikt frågat om, men de respondenter som svarat att varumärket är viktigt för dem 
personligen har också en stark attityd, vilket vi ser som motsvarande utifrån Amines 
(1998) resonemang. Enligt Anselmsson et al. (2007) är positiva associationer ett resultat 
av effektiv kommunikation (Anselmsson et al., 2007, s. 403), vilket är kompatibelt med 
våra resultat eftersom de som oftare kommit i kontakt med varumärket (genom köp och 
konsumtion) har starkare positiva attityder.  
 
Enligt Bandyopadhyay och Martell (2007) tyder en stark attityd i kombination med 
köplojalitet på att köplojaliteten kommer att fortsätta, även Amine (1998) stöder detta 
påstående och tillägger att kombinationen av attitydstyrka och köplojalitet gör kunden 
mindre priskänslig (Bandyopadhyay & Martell, 2007, s. 37; Amine, 1998, s. 308). Som 
vi kommer att se under rubriken köplojalitet är det därför troligt att det går att lita på 
köplojaliteten hos kunderna i vår undersökning. Enligt Bandyopadhyay och Martell 
(2007) kan det även finnas en ”baklänges” effekt, där köplojalitet leder till högre 
attitydstyrka (Bandyopadhyay & Martell, 2007, s. 41). Detta samband kommer vi att se 
i texten om köplojalitet. 
 
Enligt Blackwell et al. (1999, s. 365) påverkas attitydstyrkan av situationen, vilket vi ser 
stämmer i vår studie. Fennells (1978) modell för vad konsumenter vill ha kan också till 
viss del stödjas, då hennes behovskategori ”sinnlig njutning” finns representerad, och 
det går att anta att problemlösning, problemförebyggande och uppehåll av status quo 
kan vara anledningar till att träna och dricka återhämtningsdryck. Fennells (1978) idé 
om att konsumtionssituationer som ofta återkommer liknar varandra och därför kan 
undersökas tillsammans, har vi även tagit till oss. (Fennell, 1978, s. 40, 44-46) 

5.2.2 Brand Commitment 
När en konsument har attitydstyrka är nästa steg att forma Brand Commitment. I vår 
studie är attitydstyrka den variabel som har starkast samband med Brand Commitment; 
attitydstyrka förklarar 22.2% av variationen i Brand Commitment. Även nivån av 
njutning till återhämtningsdryck kan till viss del förklara Brand Commitment, de som 
njuter mer visar högre Brand Commitment. Njutning förklarar emellertid enbart en liten 
del av variationen. Utöver dessa samband finns även svaga men signifikanta samband 
med köp- och konsumtionsfrekvens. Det finns dock ingen enskild situationsvariabel 
som kan förklara variationen i Brand Commitment. 
 

Tabell 3 Hur ofta dricker 
du… 

Hur ofta köper 
du… 

Hur mycket njuter 
du… Attitydstyrka 

Pearson 
Correlation 

,203** ,208** ,225** ,472** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,004 ,002 ,000 

Brand 
Commitment 

N 187 187 187 187 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Diagram 12 visar att graden av 
Brand Commitment inte är 
kopplat till i vilket sammanhang 
konsumenterna oftast dricker 
återhämtningsdryck. Det finns 
skillnader mellan några grupper, 
exempelvis har basketspelarna 
lägre Brand Commitment än 
äventyrssportarna. Men generellt 
går det inte att se något mönster, 
vi vet inte vad exempelvis 
golfare, äventyrssportare, 
friidrottare, och handbollsspelare 
har gemensamt som kan tänkas 
höja deras Brand Commitment. 
De skillnader som kan utläsas 
beror inte på vilken aktivitet som utövas i samband med konsumtionen. Antalet utövare 
av varje sport hade behövt vara mycket högre för att kunna säkerställa sådana samband 
för enskilda sporter. 
 
Tabell 4 visar ingen 
betydande skillnad gällande 
Brand Commitment i en 
jämförelse baserad på 
inköpsställe. Typ av köpställe 
är därmed inte en 
köpsituationsvariabel som 
påverkar Brand Commitment. 
 
 
 
 
 
Diagram 13 visar att attitydstyrka och 
Brand Commitment har en stark 
korrelation med varandra. Ju högre 
attitydstyrka (det vill säga, ju mer 
positiv, stark, säker, personligt viktig 
och välgrundad attityd) desto högre 
Brand Commitment. Linjen i 
diagrammet är en referens för att visa 
hur en perfekt korrelation mellan 
attitydstyrka och Brand Commitment 
ter sig. Inga demografivariabler eller 
situationsvariabler, förutom de vi har 
visat, hade ett signifikant samband 
med Brand Commitment. 
 

Tabell 4  

Brand Commitment Mean N Std. Deviation 

Matbutik, kiosk eller mack 5,81 103 2,074 

I direkt anslutning till 

träningslokalen 

5,61 73 1,904 

Specialbutik/online 5,51 10 1,652 

Total 5,72 187 1,977 

Diagram 12 

Diagram 13 
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Analys av resultaten om Brand Commitment 
Kim et al. (2008) visade att attitydstyrka leder till Brand Commitment. Den slutsatsen 
får tydligt stöd i våra resultat. Även om det finns psykologiska processer som gör att ett 
beslut kan leda till att individen utvecklar sina anledningar till det beslutet, så är 
kopplingen åt det andra hållet klarare. Det vill säga, det är troligt att positiva attityder 
(attitydstyrka) leder till en vilja att köpa märket (Brand Commitment) i högre grad än 
tvärt om. 
  
Aaker anger medvetenhet som en dimension i Brand Equity (Aaker, 1996, s. 103). 
Bland våra respondenter var medvetenheten om Gainomax betydande. På frågan om 
huruvida de använder drickfärdig återhämtningsdryck frågade många respondenter 
”Typ som Gainomax?”. Anselmsson et al. (2007) menar att medvetenhet inte räcker, 
utan ett visst mått av kunskap också driver köp (Anselmsson et al., 2007, s. 402). Detta 
får stöd i våra resultat, där graden av medvetenhet och kunskap finns i attitydstyrkan, 
som korrelerar med en vilja att köpa varumärket. Vi ser att de som njuter mycket av sin 
återhämtningsdryck har en högre grad av Brand Commitment, vilket också går i linje 
med Anselmsson et al. (2007) och deras resultat om smak som en viktig del av upplevd 
kvalitet. Upplevd kvalitet är även en ledtråd till hur högt varumärket ska värderas av 
konsumenten (Anselmsson et al., 2007, s. 403). De lojala intentioner som Anselmsson 
et al. (2007) beskriver är att jämföra med Brand Commitment. På så vis kan vårt 
stickprov sägas likna deras, de lojala intentionerna finns helt klart hos många av 
respondenterna.  
  
Brand Commitment utgör de psykologiska processer som Jacoby & Chestnut (1978) 
(och alla som använder sig av deras definition av sann lojalitet) ser som nödvändiga för 
att kunna identifiera varumärkeslojalitet (Jacoby & Chestnut 1978, s. 80-81). Att 
respondenter uppvisar Brand Commitment är en garant för att deras upprepade köp 
beror på äkta lojalitet, och inte situationsspecifika faktorer (Odin et al., 2001, s. 76). 
Men en viktig faktor gör att vi måste vara försiktiga med slutsatser från den Brand 
Commitment vi uppmätt: vi har bett respondenterna svara för hur de brukar göra i en 
situation som ofta kan tänkas vara sig lik (såsom den närapå dagliga styrketräningen 
exempelvis). Så, för att ytterligare försäkra oss om att det inte bara är situationen som 
skapar återköp kräver vi även attitydstyrka för att bedöma sann varumärkeslojalitet. Vi 
ser att attitydstyrka är starkt kopplat till Brand Commitment och kan därmed sluta oss 
till att det inte bara är situationsvariabler som avgör, utan att det finns en stark känsla av 
lojalitet till märket hos dem som har hög Brand Commitment. 
 
Bandyopadhyay och Martell (2007, s. 41) visade i sin studie att funktionella attribut var 
direkt avgörande när det gällde val av tandkräm. Val av återhämtningsdryck verkar vara 
annorlunda, då ett högt fokus på funktionen skulle visat att de som tycker 
återhämtningsdryck är viktigt (en utsaga om vikten av funktionen) i större utsträckning 
än andra visat Brand Commitment. Istället har mjukare värden, såsom attityder och grad 
av njutning, en större betydelse. Kanske beror detta på produkttypen; träning och 
återhämtning är förvisso bra för kroppen, men det kan vara roligt också. Tandborstning 
görs nog mer sällan för upplevelsens skull, förmodar vi. Brakus et al. (2009) såg 
däremot en koppling mellan positiva sensoriska upplevelser (njutning) och en vilja att 
upprepa det köp som ledde till upplevelserna (Brakus et al., 2009, s. 65). Deras 
förklaring, att konsumenten söker upplevelsen igen, får stöd i våra resultat eftersom vi 
ser att njutning är kopplat till Brand Commitment, alltså en vilja att uppleva samma sak 
igen. Brakus et al. (2009) tolkning att tidigare erfarenheter påverkar konsumenten i 
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köpsituationen (Brakus et al., 2009, s. 63) gör vi även i vår studie, då köpfrekvensen 
korrelerar positivt med Brand Commitment (se tabell 3). 
  
Tillfredställelse leder enligt Bloemer och Kasper (1995) direkt till Brand Commitment 
(Bloemer & Kasper, 1995, s. 316). Det ger våra resultat stöd för om man ser njutning 
som en form av tillfredsställelse. Det ska dock nämnas att tillfredsställelse i Bloemers 
och Kaspers (1995) studie nog inte berodde på produkternas goda smak, kassettband 
och schampo kan vara tillfredsställande på andra sätt. 
  
Delgado-Ballester och Munuera-Alemán (2001) har en definition av lojalitet som skiljer 
sig något från vår. Enligt dem skulle de konsumenter som har Brand Commitment bara 
behöva ett förtroende för varumärket, för att ses som lojala (Delgado-Ballester & 
Munuera-Alemán, 2001, s. 1239). Mer än hälften av våra respondenter har potential att 
ses som lojala med Delgado-Ballester och Munuera-Alemán (2001) definition (eftersom 
mer än hälften av våra respondenter har en Brand Commitment över mittenvärdet 5). 
Men utifrån den definition som vi använder måste respondenterna även uppfylla en viss 
grad av köplojalitet och ha en varumärkeskänslighet. 
  
Graden av Brand Commitment säger något om graden av priskänslighet, då en 
konsument som är fast besluten att köpa sitt favoritmärke inte lätt påverkas av extrapris 
på andra märken (Krishnamurthi & Raj, 1991, s. 172). Våra respondenter verkar kunna 
välja ett annat märke i en sådan situation där ett annat märke har extrapris eller någon 
särskild kampanj, men det är ovanligt att de gör det eftersom så få märken utmärker sig 
på denna marknad. Det märke till vilket en konsument har Brand Commitment är också 
unikt för den konsumenten enligt Anselmsson et al. (2007, s. 405), vilket leder oss in på 
nästa fråga. 

5.2.3 Varumärkeskänslighet 
Innan upprepat köp behandlas vill vi kontrollera om det finns någon 
varumärkeskänslighet (Brand Sensitivity), det vill säga i vilken mån respondenterna 
upplever de olika varumärkena som olika varandra. En korrelationsanalys visar att 
attitydstyrka och Brand Commitment förklarar variationen i varumärkeskänsligheten. 
Vi kan konstatera att respondenter som har attitydstyrka och Brand Commitment tycks 
se skillnad mellan de olika varumärkena.  
 
Det som visas i diagram 14 är att 
varumärkeskänslighet och Brand 
Commitment hänger ihop. Inget i våra 
resultat kan specifikt visa att 
varumärkeskänslighet blir högre hos 
personer med hög Brand 
Commitment, eller vice versa. Det 
finns dock ett ensidigt 
beroendeförhållande: en person som är 
fast besluten att köpa sitt favoritmärke 
och inget annat (alltså en person med 
hög Brand Commitment) behöver se 
till märkena när han handlar, han är 
beroende av att skilja på märkena 
(alltså ha ett visst mått av Brand 

Diagram 14 
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Sensitivity) för att kunna göra det han vill. Brand Commitment blir alltså mycket svårt 
utan varumärkeskänslighet. En person med hög varumärkeskänslighet däremot, kan rent 
teoretiskt tycka att märkena spelar en mycket stor roll och att varumärkena verkligen 
skiljer sig åt, helt utan att ha ett favoritmärke. 
 
Tabell 5 visar att de som har en hög attitydstyrka tenderar att ha högre grad av 
varumärkeskänslighet. Detta är också logiskt; ett favoritmärke som är högt aktat hos en 
konsument bör rimligtvis skilja sig från de andra märkena i konsumentens ögon. En 
kontroll gjordes för huruvida köpställe hade något samband med grad av 
varumärkeskänslighet. Resultatet av den kontrollen var att varumärkeskänsligheten är 
ungefär densamma oberoende av köpställe. 
 

Tabell 5 
 Attitydstyrka Brand Commitment 

Pearson Correlation ,328** ,513** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Varumärkeskänslighet 

N 187 187 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Analys av resultaten om varumärkeskänslighet 
Anselmsson et al. (2007) tyckte att unikhet var så viktigt att det borde ses som en egen 
dimension i Brand Equity. Enligt vår definition är det dock endast en effekt av hög 
varumärkeskänslighet, en del av sann lojalitet. Unikheten behöver dock inte vara i form 
av produktens attribut utan kan likväl vara känslor som konsumenten får, exempelvis 
tillförlitlighet (Chaudhuri & Holbrook, 2001, s.81). Att konsumenten känner en 
tillförlitlighet kan då även bidra till en positiv attitydstyrka. Varumärkeskänslighet 
uppfyller också punkt fem i Jacoby och Chestnuts (1978) definition; den om att valet av 
märke ska göras utifrån ett antal märken (Jacoby & Chestnut, 1978, s. 80-81). Det 
faktum att det finns få märken att välja mellan på marknaden av återhämtningsdryck 
kan ha dragit ned värdena på dessa frågor i vår studie, eftersom det kan kännas konstigt 
att svara att det är stor skillnad mellan märkena om bara ett märke har provats. 
 
Odin et al. (2001) understryker vikten av varumärkeskänslighet (Odin et al., 2001, s. 
78). De menar att det inte bara är en nödvändig faktor att ha ett visst mått av 
varumärkeskänslighet, utan att en högre varumärkeskänslighet borgar för sann lojalitet. 
De resultat vi hittills sett ger indirekt stöd för detta, då högre varumärkeskänslighet 
visats vara kopplat till högre Brand Commitment (som i sin tur, enligt Kim et al. (2008), 
leder till sann varumärkeslojalitet). 
 
Varumärkeskänslighet kan också ses som en illustration av skillnaden mellan latent 
satisfaction och manifest satisfaction. Manifest satisfaction är en tillfredsställelse som 
konsumenten medvetet reflekterat över (Bloemer & Kasper, 1995, s. 315). Har en 
konsument verkligen reflekterat över sin tillfredsställelse är sannolikheten stor att hon 
lagt märke till varumärket. Eftersom varumärkeskänslighet i våra resultat är korrelerat 
med attitydstyrka och Brand Commitment kan detta förlopp inte uteslutas.  
 
En konsument med väldigt låg varumärkeskänslighet upplever inte att det är någon 
viktig skillnad mellan märkena. Den konsumenten kan då rimligtvis inte heller uppleva 
någon större risk med att köpa fel märke. Därför kanske en konsument som har låg 
varumärkeskänslighet inom en kategori inte behöver lojalitet för att minska den 
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upplevda risken. De olika delarna av varumärkesupplevelsen som specifikt rör 
varumärket blir då mindre relevanta för kunden. I de fall när kunden inte upplever sig 
behöva lojalitet blir det också svårare att skapa lojalitet hos henne.   
 
Enligt Amine (1998) är varumärkeskänslighet också en faktor som kan minska risken 
att ett återköpsbeteende bryts, då stor upplevd skillnad mellan märkena innebär att 
marknadsföring från ett annat märke kanske inte upplevs som relevant. Med hög 
varumärkeskänslighet blir också det upplevda antalet relevanta alternativ mindre, vilket 
leder till ökad lojalitet för vart och ett av märkena (Amine, 1998, s. 309). Vi kommer att 
visa att detta samband mellan köplojalitet och varumärkeskänslighet finns i våra 
resultat. Nivån på varumärkeskänslighet har i tidigare studier visat sig vara beroende av 
produktkategorin (Lim & Razzaaque, 1997). Vi kan utifrån våra resultat tyda att 
varumärket har betydelse i val av återhämtningsdryck, denna produktkategori har ett 
visst mått av varumärkeskänslighet kopplat till sig. 

5.2.4 Köplojalitet 
Köplojalitet (Brand Loyalty), eller upprepat köp av samma märke (inte att blandas ihop 
med sann varumärkeslojalitet), är en viktig och något komplicerad dimension att mäta 
eftersom den korrelerar med många av de andra dimensionerna. I tabell 6 syns de mått 
som korrelerar signifikant med köplojalitet. 
 

Tabell 6 Attitydstyrka 
Brand 

Commitment 
Varumärkeskän

slighet 
Hur mycket 
njuter du… 

Pearson Correlation ,408** ,750** ,486** ,193** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,008 

Köplojali
tet 

N 187 187 187 187 
 
Siffrorna visar att; köplojaliteten till ett märke är klart högre bland dem som har stark 
positiv attityd till märket, en stark vilja att vara lojal, och uppfattar märket som viktigt. 
Dessutom tycks graden av hur mycket respondenterna njuter av sin återhämtningsdryck 
vara kopplat till upprepat köp av samma varumärke, smakupplevelsen spelar alltså en 
viss roll i valet. 
 
Inget samband kan påvisas mellan 
den aktivitet som utövats när 
återhämtningsdrycken dricks och 
den köplojalitet som konsumenten 
rapporterar (diagram 15). 
Skillnaden är stor mellan 
exempelvis gruppträning och 
basket, men här skiljer sig även 
antalet respondenter. Generellt är 
köplojaliteten ungefär densamma 
över grupperna, och de grupper 
som sticker ut visar inget tydligt 
mönster. Det är till exempel ingen 
särskild skillnad på lagsport och 
individuell sport, ute- och 
inneaktiviteter eller liknande.   
 
 

Diagram 15 



Empiri och analys 

48 

 
Inte heller tycks 
inköpsställe ha något 
samband med grad av 
köplojalitet (tabell 7). 
Vissa märken är 
överrepresenterade i 
vissa kanaler men 
saknas i andra (Star 
Shake finns exempelvis 
bara i specialbutik samt 
online) men ändå är 
köplojaliteten inte 
direkt beroende av 
köpställe. Det som 
eventuellt skulle kunna sägas är att köplojaliteten är något lägre på de köpställen där fler 
alternativ finns, detta vore logiskt och har visst stöd i forskningen, men våra data visar 
inte detta samband starkt nog för att det ska kunna fastslås. 
 
Det som allra starkast korrelerar med 
köplojalitet är Brand Commitment. I 
diagram 16 ser vi att de som har hög 
köplojalitet också påvisat hög Brand 
Commitment. Att detta samband finns 
är högst väntat med tanke på de frågor 
som bygger upp dessa variabler: 
frågorna om Brand Commitment kan 
sägas röra viljan att svara högt på 
frågorna om köplojalitet. Enkelt 
uttryckt är Brand Commitment ett 
mått på hur besluten en konsument är 
på att bete sig lojalt i köpsituationen. 
De respondenter som visat hög Brand 
Commitment i vår studie men som 
inte visar det i form av köplojalitet kan 
förväntas ha haft för avsikt att köpa det varumärke mot vilket de är lojala men av någon 
anledning inte gör det, varför vet vi inte.  
 
Inom gruppen av frågor som behandlade köplojaliteten i vår enkät fanns det en direkt 
fråga om respondenternas lojalitet ”Jag är lojal mot bara ett märke av 
återhämtningsdryck”. Inom den frågan var det många respondenter som svarat 
”stämmer inte alls”. Det i förhållande till att det var många som svarat att de alltid (och 
vanligtvis) köper samma varumärke av återhämtningsdryck gör att vi uppfattar deras 
syn på lojalitet lik vår (utifrån de teorier vi använt oss av) Det vill säga att sann 
varumärkeslojalitet inte enbart uttrycks i handling utan att det måste finnas något mer, 
exempelvis en stark attityd. Vi diskuterar denna fråga mer ingående i avsnittet ”Hade 
det inte räckt med bara en fråga?”.  
 
Återigen visade inga demografivariabler eller situationsvariabler, förutom de vi har 
visat, hade ett signifikant samband med Brand Commitment. 

Tabell 7  

Köplojalitet Mean N Std. Deviation 

Matbutik, kiosk eller mack 6,1650 103 2,40681 

I direkt anslutning till 

träningslokalen 

6,0320 73 2,32084 

Specialbutik/online 5,7333 10 2,64248 

Total 6,0980 187 2,37153 

Diagram 16 
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Analys av resultaten om köplojalitet 
Lim och Razzaque (1997) fann att en situationskomponent som kompletterar en 
attitydkomponent kan leda till upprepat köp (Lim & Razzaque, 1997, s. 107). Detta får 
starkt stöd i våra resultat, då vi ser att njutning (en situationskomponent) och 
attitydstyrka (en attitydkomponent) båda korrelerar med köplojalitet (se tabell 6). 
Enbart situationen säger varken i Lims och Razzaques (1997) eller vår studie särskilt 
mycket, om hänsyn inte samtidigt tas till konsumenternas attityder. 
 
Eftersom återköp inte i sig är en tillräcklig indikation till lojalitet krävs det att det 
kompletteras med exempelvis attityd (Bandyopadhyay & Martell, 2007, s. 37). Keller 
(1993) menar att det är den positiva attityden till ett varumärke som bidrar till 
återkommande köp (Keller, 1993, s. 8). Vårt empiriska material styrker detta genom att 
det finns en stark korrelation mellan attitydstyrka och köplojalitet (se tabell 6). Om våra 
respondenters höga köplojalitet uppstått utifrån vana vet vi inte, men eftersom våra data 
visat att köplojaliteten är starkt korrelerad med Brand Commitment drar vi slutsatsen att 
så inte är fallet. Det eftersom Brand Commitment är ett uttryck av beslutsamhet hos 
konsumenten om att vara lojal (Bloemer & Kasper, 1995, s. 314), och därför menar vi 
att de respondenter som har hög köplojalitet och Brand Commitment inte har baserat sitt 
köpbeslut enbart utifrån vana. Även Kim et al. (2008) styrker tanken om att 
köplojaliteten inte enbart kan existera som ett beteende genom upprepat köp utan att det 
måste finnas en attitydfaktor för att lojaliteten ska betecknas som sann (Kim et al., 
2008, s. 99-100).  Modellen som de byggt upp och som även vi använt oss av visar att 
köplojalitet (Brand Loyalty) inte kan uppnås utan de tidigare stadierna av attitydstyrka 
och Brand Commitment; köplojalitet uppstår ur Brand Commitment (Kim et al., 2008, 
s. 112). Därför menar vi att den köplojalitet som respondenterna visat inte bara är ett 
beteende i sig utan att det måste finnas en positiv attityd och en vilja att vara lojal mot 
varumärket. Chaudhuri och Holbrook (2001) kom utifrån deras studie fram till att 
varumärkesförtroende bidrog till köp- och attitydlojalitet (Chaudhuri & Holbrook, 2001, 
s. 84). Vi kan inte gå så långt att vi kan slå fast att det är utifrån ett förtroende som våra 
respondenter utvecklat en lojalitet till varumärket, eftersom vi inte ställt en direkt fråga 
om huruvida de känner ett förtroende för märket. Men det kan tänkas att några 
respondenter känner ett förtroende som de värderar och att det är en bidragande orsak 
till lojaliteten. 
  
Våra resultat har visat att hur mycket respondenterna njuter av återhämtningsdrycken är 
kopplat till köplojaliteten. Det styrks av Amine (1998) som menar att tillfredställelse är 
en indirekt orsak till lojalitet; det vill säga den är indirekt i den meningen att en 
tillfredställd konsument inte nödvändigtvis behöver vara eller bli lojal till ett varumärke 
men att en otillfredsställd konsument inte har en stor anledning till att fortsätta vara lojal 
(Amine, 1998, s. 312). Ett liknande resonemang kommer från Brakus et al. (2009) som 
menar att varumärkesupplevelser i form av exempelvis njutning eller god smak är något 
som upplevs med sinnena som är högst personligt. En positiv upplevelse gör troligtvis 
att konsumenten söker upplevelsen igen, vilket i sin tur kan skapa lojalitet, det eftersom 
erfarenheten kan påverka beteendet i köpsituationen. (Brakus et al., 2009, s. 63-65)  
 
Vad beträffar köplojalitetens koppling till varumärkeskänsligheten är den stark (se 
tabell 6). Det bör, enligt Dubois och Laurent (1999), väntas att de lojala konsumenterna 
har högre varumärkeskänslighet (Dubois & Laurent, 1999, s. 661). Som vi tidigare 
nämnt är det av vikt att konsumenten har en varumärkeskänslighet för att kunna ha sann 
lojalitet till ett varumärke. Odin et al. (2001) menade att en konsument som har svag 
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varumärkeskänslighet och som gör återköp inte egentligen ser skillnad på varumärkena 
och därmed har en falsk lojalitet (Odin et al., 2001, s. 78). Detta kan tyckas vara 
självklart, en konsument kan inte ha en köplojalitet om hon inte kan se skillnad på 
märkena, då skulle andra faktorer vara avgörande i köpsituationen såsom exempelvis 
slumpen eller möjligtvis produktplaceringen. Eftersom köplojalitet uppstår ur Brand 
Commitment och en konsument med hög Brand Commitment är fast besluten att köpa 
sitt favoritmärke måste det finnas en viss varumärkeskänslighet hos den konsumenten. 
Även Brakus et al. (2009) beskrivning av varumärkesupplevelse kan kopplas till 
varumärkeskänsligheten. I de situationer när individer befinner sig i ett köpbeslut blir de 
utsatta för många olika varumärkesrelaterade stimulanser, de beteenden som orsakas av 
dessa kallas varumärkesupplevelse (Brakus et al., 2009, s. 53). Färger, former eller 
logotyper kan bidra till associationer hos konsumenten, exempelvis kanske färgen blå 
leder till en association till Gainomax hos några konsumenter. Stimulanserna bör bidra 
till att konsumenterna upplever en skillnad hos varumärkena, det vill säga att de har en 
varumärkeskänslighet, och varumärkesupplevelsen kan i sin tur påverka köpbeslutet. 
Det kan få en direkt och en indirekt effekt på lojalitet, direkt genom att en positiv 
upplevelse skapar lojalitet samt indirekt genom att en positiv upplevelse skapar 
tillfredsställelse som skapar lojalitet (Brakus et al., 2009, s. 65). Därför menar vi att 
köplojalitet måste vara kopplad till en förhållandevis stark varumärkeskänslighet.  
  
Att köp- och konsumtionssituation kan spela en viktig roll för lojaliteten har bland annat 
Morey et al. (2002) och Hoyer (1984) betonat med sina studier. Eftersom det kan uppstå 
situationer vid köptillfället som inte konsumenten kan förutse (Belk, 1974, s. 156), kan 
det påverka köpet och därmed till viss grad lojaliteten. Våra data visade att varken 
inköpsställe eller aktivitet i konsumtionssituationen hade en signifikant koppling till 
köplojaliteten.  

5.2.5 Sann varumärkeslojalitet 
Slutligen kontrollerar vi hur de tidigare redovisade olika dimensionerna och 
situationsvariablerna hänger ihop med sann varumärkeslojalitet (True Brand Loyalty). 
Sann varumärkeslojalitet är det sammanlagda medelvärdet av attitydstyrka, Brand 
Commitment, varumärkeskänslighet och köplojalitet. En stark korrelation med dessa 
förväntas därför. Utifrån tabell 8 kan vi utläsa att Njutning, köp- och 
konsumtionsfrekvens är de situationsrelaterade mått som starkast korrelerar med sann 
varumärkeslojalitet. Att dessa tre situationsrelaterade mått skulle vara signifikant 
korrelerade med sann varumärkeslojalitet var inte oväntat då de även har korrelerat med 
attitydstyrka, Brand Commitment och till viss del köplojaliteten. 
 

Tabell 8 Köp-
lojalitet 

Varumärkes
känslighet 

Brand 
Commitment Attitydstyrka 

Hur ofta 
dricker du… 

Hur ofta 
köper du… 

Hur mycket 
njuter du… 

Pearson ,865** ,743** ,875** ,659** ,214** ,209** ,241** Sann 
varumär
keslojalit
et Sig. (2-

tailed) 
,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,004 ,001 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Som vi beskrivit i teorikapitlet krävs attitydstyrka, Brand Commitment och 
återköpsbeteende för att lojalitet ska betecknas som sann. Dessutom måste ett visst mått 
av varumärkeskänslighet finnas, kunden måste uppleva att det finns skillnad mellan 
märkena. Det sammantagna måttet för sann varumärkeslojalitet fås genom att ta 
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medelvärdet av dimensionerna köplojalitet, varumärkeskänslighet, Brand Commitment 
och attitydstyrka. Värdena för detta mått blir därför även mellan 1 och 9.  
 
För att värdet på sann varumärkeslojalitet inte skulle bli missvisande, där 
respondenterna får alltför likartade resultat, och för att varumärkeskänsligheten skulle få 
en mer avgörande inverkan på det totala värdet gjorde vi en annan formel för sann 
varumärkeslojalitet. Nu multiplicerades de övriga dimensionerna (köplojalitet, Brand 
Commitment och attitydstyrka) med respondentens varumärkeskänslighet. Detta mått 
gjorde att somliga individer som tidigare haft ganska hög sann varumärkeslojalitet fick 
en lägre, på grund av låg varumärkeskänslighet, och vice versa. En jämförelse med 
samtliga situationsvariabler visade emellertid att de två olika formlerna för sann 
varumärkeslojalitet gav lika starka korrelationer med samma situationsvariabler. Att de 
två olika formlerna gav likartade resultat tyder på att de respondenter som generellt 
hade högt värde på attitydstyrka, Brand Commitment och köplojalitet hade även hög 
varumärkeskänslighet, vilket kan tyckas vara självklart då en konsument som har starka 
känslor och en lojal intention som även visas i handling bör uppfatta en skillnad mellan 
olika varumärken. Vi återgick till att använda det första måttet på sann 
varumärkeslojalitet, som gav ett värde mellan 1 och 9. Detta gjorde vi även på grund av 
att varumärkeskänsligheten inte skulle få en för betydande roll i vår studie, då den inte 
blir lika användbar på marknaden för återhämtningsdrycker där det ofta bara finns ett 
par märken att välja mellan.  
 
Den sanna varumärkes-
lojaliteten visar inga klara 
samband med den aktivitet 
som utövas när 
återhämtningsdrycken dricks 
(diagram 17). Vi ser inget 
naturligt sätt att dela upp 
aktiviteterna så att individerna 
inom grupperna av aktiviteter 
skulle ha något gemensamt 
utöver grad av sann 
varumärkeslojalitet. Vi kan 
därför inte sluta oss till att sann 
varumärkeslojalitet till en 
återhämtningsdryck påverkas 
av denna aspekt av 
konsumtionssituationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 17 
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Typ av inköpsställe är inte 
heller en situationsvariabel 
som påverkar sann 
varumärkeslojalitet enligt 
våra data (se tabell 9). Det 
var något vi hade väntat 
oss eftersom ingen av 
deldimensionerna till sann 
varumärkeslojalitet 
korrelerade signifikant med 
köpställe. 
 

Analys av resultaten om sann varumärkeslojalitet 
När samtliga dimensioner som tillsammans utgör sann varumärkeslojalitet har 
analyserats blir analysen av sann varumärkeslojalitet lite som en summering av tidigare 
resultat. Ändå finns det en mening med att göra denna analys, eftersom den visar vilka 
effekter som är starka nog att synas även på det totala måttet, och eftersom det är den 
sanna varumärkeslojaliteten som vi i huvudsak haft som syfte att analysera. 
 
Den dimension som i våra resultat starkast korrelerar med det totala måttet sann 
varumärkeslojalitet är Brand Commitment (se tabell 8). Det kan bero på att Brand 
Commitment både är en psykologisk inställning och ett tecken på att köplojalitet ska 
visas. Bloemer och Kasper (1995) medande också att Brand Commitmennt kan vara en 
effekt av sann varumärkeslojalitet (Bloemer & Kasper, 1995, s. 313), till skillnad från 
Kim et al.  (2008) som endast omnämner Brand Commitment som en del av den sanna 
lojaliteten. Detta skulle kunna förklara den starka korrelationen. 
 
Även attitydstyrka har en stark korrelation med sann varumärkeslojalitet, en korrelation 
som överskrider effekten av att attitydstyrkan är en del i den summering som utgör sann 
varumärkeslojalitet. Detta gäller även de andra delarna, en korrelation omkring 0.5 är 
det minsta som kan väntas visa sig när var och en av delarna utgör en fjärdedel av 
formeln för summering av sann varumärkeslojalitet. Detta går i linje med resultaten 
presenterade av Kim et al. (2008), eftersom attitydstyrka leder till de andra 
dimensionerna. Anselmsson et al. (2007) får också stöd för sina slutsatser om att 
upplevd kvalitet (exempelvis att konsumenten njuter av smaken) påverkar attityden till 
varumärket, vilket i sin tur leder till lojalitet (Anselmsson et al., 2007, s. 403). Detta är 
en slutsats som mycket väl kan appliceras på många av våra resondenter, då njutning 
också är korrelerat med sann varumärkeslojalitet i våra resultat. 
 
Köplojaliteten är också start kopplad till den sanna varumärkeslojaliteten. Detta resultat 
är särskilt intressant för Gainomax, eftersom det innebär att de som oftast köper deras 
produkter kan förväntas göra det även om det skulle dyka upp fler alternativ. Att 
köplojaliteten hänger ihop med sann lojalitet kan tyda på att det finns en kognitiv 
lojalitet, som Anselmsson et al. (2007) föreslår (Anselmsson et al., 2007, s. 406). 
Kopplingen mellan attitydlojalitet och beteendelojalitet är sedan tidigare påvisad och 

Tabell 9  

Sann varumärkeslojalitet Mean N Std. Deviation 

Matbutik, kiosk eller mack 5,599 103 1,5699 

I direkt anslutning till 

träningslokalen 

5,425 73 1,6089 

Specialbutik/online 5,440 10 1,7426 

Total 5,534 187 1,5911 
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har fått empiriskt stöd (Bandyopadhyay & Martell 2007, s. 37), och den finns det alltså 
starka stöd för även i vår studie (se tabell 6, tabell 8, diagram 16). 
 
Hur ofta konsumenterna i vår studie möter varumärket i form av köp och konsumtion är 
korrelerat med sann varumärkeslojalitet (se tabell 8), men här bör försiktighet iakttas i 
analysen av riktning för detta samband. Det är mycket möjligt att sann 
varumärkeslojalitet leder till ökad köpfrekvens i produktsegmentet, det vill säga, att 
lojaliteten till ett märke av återhämtningsdryck gör att konsumenten dricker 
återhämtningsdryck oftare. Om detta stämmer för denna typ av produkter vore det i linje 
med resultaten som Anselmsson et al. (2007) visade för dagligvaror, där denna effekt 
förekom. Det verkar till och med kunna vara så för tandkräm, som annars kunde 
förväntas vara en produkt som konsumeras ungefär lika mycket av de flesta 
(Bandyopadhyay & Martell 2007, s. 41). Dubois och Laurent, å andra sidan, fann att 
”heavy users” bara var marginellt mer lojala än andra (Dubois & Laurent, 1999, s. 660). 
I fallet med återhämtningsdryck skulle det kunna vara så att lojaliteten och enkelheten 
att välja märke gör själva kategorin mer attraktiv: en lojal konsument vet vilken 
återhämtningsdryck hon ska köpa så det är bekvämt att köpa återhämtningsdryck, men 
om hon ska köpa något annat att äta efter träningen måste hon tänka ut vad som skulle 
passa, och det innebär mer arbete. Kressmann et al. (2006) menar att image och själv-
kongruens är viktigt för lojalitet (Kressmann, 2006, s. 962), och om detta stämmer 
skulle det kunna öka konsumtionsfrekvensen för en lojal konsument: känns det helt rätt 
för en person att gå med en Gainomax i handen så vill personen göra det ofta. (I 
Kressmanns studie var studieobjektet bilar. I det fallet skulle väl effekten snarare vara 
att en person som är mycket lojal tycker om att köra sin bil för det känns bra, och därför 
kör ofta, utan att nödvändigtvis köpa ny bil ofta.) 
 
Å andra sidan kan det också vara så att hög köpfrekvens leder till högre behov av 
lojalitet, eftersom en konsument som gör ett val ofta blir hjälpt i stor utsträckning om 
det valet förenklas (av lojalitet). Som ett tredje alternativ kan det vara så att samma 
underliggande orsak ligger bakom både köpfrekvens och lojalitet: om den goda smaken 
gör att en konsument blir lojal till ett märke kan den goda smaken också göra att 
konsumenten köper produkten ofta. Med risk för att vara intetsägande tvingas vi i denna 
studie sluta oss till att alla tre sambanden är tänkbara och förenliga med våra resultat. 
 
Förutom köp- och konsumtionsfrekvens är njutning den enda situationsvariabel som 
korrelerar signifikant med sann varumärkeslojalitet (se tabell 8). Det ska kommas ihåg 
att det ingenstans i lojalitetsmåttet ingår en positiv upplevelse av själva produkten, så 
detta resultat är trots den ringa statistiska effekten mycket intressant och talande. De 
som uppfattar återhämtningsdryck som viktigt är inte sant lojala i högre utsträckning än 
andra, inte heller har stress eller svårighet i köpet något signifikant samband med sann 
varumärkeslojalitet. Trots att återhämtningsdryck inte i första hand dricks för 
njutningsens skull är njutningen alltså starkt kopplad till den sanna lojaliteten. Den 
studie vars resultat bäst kan överföras på denna punkt är studien av Bloemer och Kasper 
(1995), då de menade att belåtenhet (vilket vi ser njutning som) har en direkt koppling 
till sann varumärkeslojalitett (Bloemer & Kasper, 1995, s. 316). Krishnamurthi och Raj 
(1991) hävdar att lojala konsumenter är mindre priskänsliga i valet av varumärke men 
mer priskänsliga i kvantitetsbeslut, än vad icka lojala konsumenter är (Krishnamurthi & 
Raj, 1991, s.172). Vi kan inte vara helt säkra på om det även gäller för våra 
respondenter men vi håller det för troligt. En konsument som vet att han kommer att 
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dricka exempelvis Gainomax kommer troligen att köpa hem en större kvantitet vid 
tillfällen då priset för Gainomax är lägre. 
 
Att varken val av sport eller typ av inköpsställe, stress eller andra situationsfaktorer 
utöver njutning och konsumtionsfrekvens hade någon effekt på sann vaurmärkeslojalitet 
gör inte att alla de studier som understrukit situationernas effekt blir mindre trovärdiga. 
Det visar bara att återhämtningsdryck väljs utifrån andra grunder än vilken situation 
drycken köps och konsumeras i. Detta resultat kan vara bra att ha både för akademiker 
och marknadsförare, vilket vi kommer att diskutera under rubriken Slutsatser och 
diskussion. 
 

5.3 Övriga intressanta resultat 

5.3.1 Tvetydighet i Brand Commitment 
 
Frågan om vad respondenten 
skulle göra om favoritmärket av 
återhämtningsdryck inte finns där 
hon tänkt köpa den visade ett 
intressant resultat. Majoriteten av 
respondenterna svarade att de glatt 
skulle köpa ett annat märke än sitt 
favoritmärke. Ändå har många 
svarat att de är fast beslutna att 
köpa sitt favoritmärke, och inget 
annat. I diagram 18 representerar 
varje ring en respondent. Där flera 
respondenter hamnat ”på” 
varandra syns det som tjockare 
ringar. De ringar som ligger längt 
upp till vänster och längst ned till höger har svarat på ett motsägelsefullt sätt. De som 
ligger längst upp till vänster är fast beslutna att köpa sitt favoritmärke, men finns inte 
det köper de glatt något annat. Detta må vara, dessa respondenter kanske är glada som 
personer och inte ser det som ett alternativ att lämna butiken utan återhämtningsdryck. 
Den som ligger längst ned till höger är lite mer långsökt, det är två personer som inte 
nödvändigtvis vill ha sitt favoritmärke, men de letar efter det så länge som det krävs. Vi 
ställer oss frågande till detta, möjligtvis tolkar dessa respondenter ”fast besluten” på ett 
annat sätt än vi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 18 
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5.3.2 De som dricker Gainomax 
 
Eftersom majoriteten av våra respondenter hade svarat att de oftast dricker Gainomax 
ville vi se om kopplingarna till varumärkeslojaliteten skulle förändras om vi endast 
gjorde en utvärdering av deras svar. När samtliga ovanstående samband kontrollerades 
för enbart Gainomaxanvändarna blev resultaten desamma. Samma korrelationer är 
signifikanta, och skillnaderna är inte betydande. De samband som endast finns bland 
Gainomaxanvändarna och inte i hela vårt stickprov visas i diagrammen 19-21. 
 
En svag positiv korrelation 
(Pearson Correlation = 0.160, sig. 
0.038) finns mellan njutning och 
varumärkeskänslighet; men som 
diagrammet visar är även den 
högsta varumärkeskänsligheten 
tämligen låg (under 5,5 på skalan 
1-9). Frågorna som behandlade 
varumärkeskänslighet var ”Märket 
är det jag först tittar efter när jag 
köper återhämtningsdryck” och 
”Jag tycker att de olika 
återhämtningsdryckerna på 
marknaden är väldigt olika 
varandra”. Att svara låga värden 
på dessa frågor medför att respondenten får en låg varumärkeskänslighet, där 
varumärkeskänsligheten visar hur viktigt konsumenten tycker att märket är i denna 
produktkategori. Våra data visar därmed att respondenterna inte fäster så stor vikt vid 
märket. Att respondenterna inte tycker att de olika återhämtningsdryckerna är olika 
varandra kan dels bero på att Gainomax länge varit ensam på sin marknad och att det 
därigenom inte funnits andra märken att jämföra med. I detta fall behöver inte heller 
märket vara det första konsumenten tittar efter då det inte funnits andra. 
 
I diagram 20 visas frågan ”Märket 
är det jag först tittar efter när jag 
köper återhämtningsdryck” separat 
kopplat till ”Hur mycket brukar du 
njuta av att dricka 
återhämtningsdryck?”. Här finns 
en något starkare korrelation 
(Pearson Correlation = 0.176, sig. 
0.022), de som njuter mycket av 
att dricka Gainomax har även 
svarat att märket har betydelse i 
köpet.  
 
 
 
 
 
 

Diagram 19 

Diagram 20 
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Det andra sambandet som skiljer 
Gainomaxanvändare från hela 
stickprovet är att det finns en svag 
antydan till att de som tycker 
återhämtningsdryck är viktigt 
också är de som har en högre grad 
av sann varumärkeslojalitet 
(Pearson Correlation = 0.179; sig. 
0,020). De respondenter som 
svarat ”7” på frågan om hur viktigt 
de tycker att det är att dricka 
återhämtningsdryck, har högst 
genomsnittligt värde på sann 
varumärkeslojalitet.  

 
Att de som verkligen njuter av Gainomax har en högre varumärkeskänslighet (se 
diagram 19) kan möjligtvis förklaras med den unikhet som Anselmsson et al. (2007) 
föreslår (Anselmsson et al., 2007, s. 405). Enligt den skulle en bättre smak göra 
varumärket mer unikt, det vill säga att det medför att märket utmärker sig och att 
respondenten därmed får högre värden på måttet varumärkeskänslighet. Enligt 
Anselmsson et al. (2007) leder detta även till högre lojalitet, vilket också får indirekt 
stöd i våra resultat då varumärkeskänsligheten är nödvändig för hög sann 
varumärkeslojalitet. 
 
Att den som njuter av en produkt letar efter den igen (svarar högre på ”märket är det jag 
först tittar efter...”, se diagram 20) stämmer även överens med vad Brakus et al. (2009) 
kallar sensorisk upplevelse, något konsumenter strävar efter att få uppleva igen om 
upplevelsen var positiv (Brakus et al., 2009, s.65). Att denna effekt syns tydligare bland 
Gainomaxanvändare skulle kunna tolkas som att Gainomax smakar bättre än andra 
drycker, eller som att de som väljer andra märken främst fokuserar på andra attribut, 
såsom till exempel innehåll. I detta fall skulle smaken spela en jämförelsevis mindre 
roll. Även på denna punkt stämmer våra resultat väl överens med Anselmsson et al. 
(2007), som menade att smak var den kvalitetsfaktor som var viktigast (Anselmsson et 
al., 2007, s. 403).   
 
Bland de som dricker Gainomax syns att sann varumärkeslojalitet ökar med ökande 
uppfattning om hur viktig återhämtningsdryck är (diagram 21). Att tycka att produkten 
är viktig innebär ett visst engagemang för produkten, och detta ska enligt Knox och 
Walker (2003) öka lojaliteten (Knox & Walker, 2003, s. 279). Varför syns denna effekt 
tydligare hos de som dricker Gainomax? En möjlig förklaring är att Gainomax i sin 
marknadsföring understryker vikten av att dricka återhämtningsdryck, därmed torde de 
som är sant lojala till Gainomax också tycka det. Detta är i linje med vad Chaudhuri och 
Holbrook (2001) fann, att varumärkeslojala kunder delar de värderingar som 
varumärket symboliserar (Chaudhuri & Holbrook, 2001, s. 81). Det kan därmed vara 
self-congruity som spelar in. Kressmann et al. (2006) menade att detta var avgörande 
för ett märkes framgång (Kressmann et al., 2006, s. 962), och ser vi till våra data skulle 
detta kunna stämma; Gainomax har marknadsföring som stämmer överens med många 
konsumenters uppfattning, och Gainomax är det överlägset största märket på 
marknaden. 

Diagram 21 
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5.3.3 Njutning 
I enkäten ställdes frågan ”Hur mycket njuter du av att dricka återhämtningsdryck?”. 
Njutning är inte den främsta anledningen till att använda återhämtningsdryck, men 
smaken bör inte vara helt oviktig i valet av återhämtningsdryck. Våra resultat visar att 
graden av njutning korrelerar positivt både med köplojaliteten och den sanna 
varumärkeslojaliteten. Det är möjligt att en lojal kund njuter extra av sitt favoritmärke, 
men intuitivt är det troligt att effekten är starkare åt det andra hållet: den som njuter 
mycket av en produkt kan tänkas vilja köpa den igen. 
 
Korrelationen med sann varumärkeslojalitet är starkare än den med köplojaliteten (se 
tabell 10). Måttet sann varumärkeslojalitet är uppbyggt delvis på frågor om attityden till 
varumärket, köplojaliteten utgörs endast av frågor om köpbeteendet. En förklaring är att 
en konsument som njuter av ett märkes produkter har positiv attityd till märket, och 
därmed ett högre värde på måttet sann varumärkeslojalitet. 
 

Tabell 10 Köplojalitet Sann varumärkeslojalitet 

Pearson Correlation ,193** ,241** 

Sig. (2-tailed) ,008 ,001 

Hur mycket njuter 

du av att dricka… 

N 187 187 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Bandyopadhyay och Martell (2007) menar att en attitydlojalitet leder till köplojalitet. 
Njutning i form av exempelvis en smakupplevelse är ett kvalitetsattribut som kan skapa 
en attitydlojalitet till ett märke (Bandyopadhyay & Martell, 2007, s. 37). Våra resultat 
visar att respondenter som njuter mycket av att dricka återhämtningsdryck även har en 
högre attitydstyrka och Brand Commitment. Enligt Anselmsson et al. (2007) är njutning 
ett exempel på vad som kan styra ett val av produkt; i deras studie var utsagor om god 
smak den överlägset vanligaste kvalitetsbedömningen (Anselmsson et al., 2007, s. 403). 
I det hänseendet liknar återhämtningsdryck andra livsmedelsprodukter. Enligt det 
varumärkesupplevelsemått som Brakus et al. (2009) tog fram är den njutning som våra 
respondenter rapporterar ett exempel på en sensorisk upplevelse, som konsumenten kan 
vilja uppleva igen och söker genom upprepat köp av produkten (Brakus et al., 2009, s. 
65). 

5.3.4 Ålder 
Det finns i vårt stickprov ett svagt positivt samband mellan högre ålder och högre 
köplojalitet. Detta samband är emellertid inte signifikant, det vill säga det går inte att 
lita på om så verkligen är fallet. Sambandet med sann varumärkeslojalitet är däremot 
signifikant (tabell 11).  
 
Det kan nämnas att ålder hade ett svagt samband med Brand Commitment (som är en 
del av sann varumärkeslojalitet). Ålder har också en indirekt effekt på Brand 
Commitment genom att ålder påverkar attitydstyrka. 
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Tabell 11 
Köplojalitet 

Sann 

varumärkeslojalitet 

Pearson Correlation ,140 ,175* 

Sig. (2-tailed) ,056 ,017 

År 

N 187 187 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Eftersom åldern inte kan påverkas av lojaliteten måste det vara tvärt om. Kan då ett 
företag som vill få mer lojala konsumenter bara vänta lite? Inte nödvändigtvis, om man 
följer en grupp konsumenter över en längre tid kan det tänkas att några individer 
kommer att visa starkare tendenser till lojalitet och andra inte, men det behöver inte 
innebära att de blir mer lojala ju äldre de blir.  
 
 

Inkomst, tkr/mån efter skatt 

Tabell 12 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

-10 81 75,7 75,7 75,7 

10-15 15 14,0 14,0 89,7 

15-20 6 5,6 5,6 95,3 

20-25 2 1,9 1,9 97,2 

25-30 2 1,9 1,9 99,1 

30+ 1 ,9 ,9 100,0 

 15-24 år  Valid 

Total 107 100,0 100,0  
-10 38 52,8 52,8 52,8 

10-15 15 20,8 20,8 73,6 

15-20 3 4,2 4,2 77,8 

20-25 8 11,1 11,1 88,9 

25-30 3 4,2 4,2 93,1 

30+ 5 6,9 6,9 100,0 

25-34 år Valid 

Total 72 100,0 100,0  
-10 1 9,1 9,1 9,1 

10-15 1 9,1 9,1 18,2 

15-20 3 27,3 27,3 45,5 

20-25 2 18,2 18,2 63,6 

30+ 4 36,4 36,4 100,0 

 35-44 år Valid 

Total 11 100,0 100,0  
15-20 1 12,5 12,5 12,5 45-59 år Valid 

20-25 2 25,0 25,0 37,5 
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25-30 1 12,5 12,5 50,0 

30+ 4 50,0 50,0 100,0 

  

Total 8 100,0 100,0  
 60-79 år Valid  20-25 1 100,0 100,0 100,0 

 
Tranberg och Hansen (1986) såg sambandet mellan högre ålder och högre lojalitet, om 
än svagt, även i deras studie på dagligvaror (Tranberg & Hansen, 1986, s. 83). I Dubois 
och Laurents (1999) studie på matvaror hade ålder och lojalitet en stark positiv 
korrelation, medan inkomst inte hade någon effekt alls (Dubois & Laurent, 1999, s. 
660). Eftersom ålder i vår studie korrelerar starkt med inkomst (de yngsta kan vara 
studenter och tjänar under tio tusen i månaden) kan man misstänka att det är inkomst 
som korrelerar med lojalitet (se tabell 12). Det finns en viss logik i det, den som tjänar 
mer har råd att hålla sig till ett favoritmärke och inte leta billigare alternativ. Detta kan 
dock inte bevisas i vår studie eftersom vi inte fått tillräcklig spridning på frågorna om 
inkomst och ålder. 

5.3.5 Svårighet att köpa 
De som är köplojala tycker att det är enklare (mindre svårt) att välja rätt 
återhämtningsdryck. Detta samband är emellertid inte starkt (tabell 13). För dem som 
alltid köper samma märke borde det vara enkelt att välja rätt återhämtningsdryck, men 
så är alltså inte fallet. Vi kan bara spekulera i vad detta tyder på. En logisk förklaring är 
att de som alltid köper samma återhämtningsdryck ändå ofta utvärderar de andra 
alternativen. 
 

Tabell 13 Köplojalitet Sann varumärkeslojalitet 

Pearson Correlation -,136 -,117 

Sig. (2-tailed) ,063 ,110 

Hur svårt brukar 

du tycka att det är 

att välja rätt… 

N 187 187 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
Odin et al. (2001) förklarar att upplevd risk med köpet, det vill säga risken att köpa "fel" 
märke, minskar med ökad lojalitet (Odin et al., 2001, s. 77). I vår enkät frågas förvisso 
inte om den upplevda risken, utan svårigheten att välja rätt märke, men dessa bör i 
praktiken vara starkt kopplade till varandra. Samtidigt finns det en stor möjlighet att 
höja lojaliteten hos de som tycker det är svårt att välja rätt, då den upplevda svårigheten 
att välja rätt indikerar engagemang, vilket krävs för lojalitet (Knox & Walker, 2003, s. 
279). Eller med andra ord: de som inte är lojala (det vill säga köper olika märken varje 
gång) men ändå tycker det är lätt att välja rätt tar kanske inte märket på tillräckligt stort 
allvar för att kunna bli varumärkeslojala. I vår enkät tycker de flesta att det är lätt att 
välja rätt märke, men de uppfattar sig inte som lojala. Det kan bero på att det oftast inte 
finns särskilt många märken att välja bland. Svårigheten att välja rätt kan även kopplas 
till varumärkesförtroende då ett förtroende kan bidra till att konsumenten litar på 
varumärkets förmåga att prestera och det produkten utger sig kunna (Chaudhuri & 
Holbrook, 2001, s. 82). På så vis kan den osäkerhet som konsumenten kan uppleva inför 
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ett köpbeslut reduceras och därigenom minskas svårigheten att välja rätt, givet att 
konsumenten är lojal till ett märke. 

5.3.6 Samband mellan situation och attitydstyrka (Kim et al., 2008) 
Kim et al. (2008) fann i deras studie att tidigare erfarenhet samt övertygelse om ett 
varumärkes fördelar ledde till attitydstyrka. Om detta stämmer även i vår population, så 
bör situationsvariabler som drickfrekvens (stor mängd tidigare erfarenheter) samt 
upplevd vikt av produkten, njutning och ett enkelt köpbeslut (alla dessa kan väntas 
hänga ihop med en övertygelse om produktens fördelar) korrelera med attitydstyrka. 
Som vi ser i tabell 14 finns alla dessa samband, utom det om svårigheten i köpbeslutet. 
Visst är korrelationen till svårigheten negativ, precis som väntat, men korrelationen är 
inte statistiskt signifikant. Kim et al. (2008) visar ändå på relativt hög överförbarhet i 
och med att de flesta av deras slutsatser om attitydstyrkans ursprung får stöd även i vår 
studie. 
 
 

Tabell 14 Hur ofta 

dricker du… 

Hur viktigt tycker 

det är att dricka… 

Hur mycket 

njuter du… 

Hur svårt är det att 

välja rätt? 

Pearson 

Correlation 

,384** ,376** ,190** -,112 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,007 ,129 

Attitydstyrka 

. 

N 199 199 199 187 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

5.3.7 Det som är viktigt för mig personligen blir jag lojal mot 
 
I vår enkät finns en fråga om 
huruvida respondentens 
favoritmärke är viktigt för henne 
personligen. Kopplingen från denna 
fråga till lojalitet kan tyckas nära, ett 
högt svarsvärde på frågan indikerar 
en intim relation till märket. Har 
respondenten även en mycket positiv 
attityd till märket är det svårt att 
tolka dessa känslor som något annat 
än den känslomässiga delen av 
lojalitet. 
 
I våra data är sambandet tydligt. De 
som har hög lojalitet har i de flesta 
fall också svarat att deras märke är viktigt för dem personligen. Detta samband får en 

Diagram 22 
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särskild del i vår empiri eftersom det i så stor utsträckning liknar vad en lång rad andra 
forskare pekat på. I diagram 22 visas sambandet mellan attitydstyrka (som ”hur viktigt 
skulle du säga att ditt favoritmärke är för dig personligen?” är en del av) och 
genomsnittlig köplojalitet. Se även tabell 15. 
 

Tabell 15 
Hur negativ eller positiv är 

din attityd till ditt 

favoritmärke? 

Hur viktigt skulle du säga att 

ditt favoritmärke är för dig 

personligen? 

Pearson Correlation ,340** ,319** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

Köplojalitet 

N 187 187 

 
Sambandet är helt i enlighet med vad Kressmann et al. (2006) kallar för self-image 
congruence, som kan göra att en konsument väljer ett visst märke (Kressmann et al., 
2006, s. 962). Det stämmer också överens med Knox och Walkers (2003) resultat som 
visar att engagemang till ett varumärke är viktigt för lojaliteten (Knox & Walker, 2003, 
s. 280). Att vara engagerad till ett märke är att jämföra med att det märket är viktigt för 
konsumenten personligen. Quester och Lim (2003, s. 34) påpekar att beroende på 
produktkategori är sambandet mellan personligt engagemang och lojalitet olika, i vårt 
fall visar ett personligt engagemang en positiv påverkan på lojaliteten. Ett annat sätt att 
förklara kopplingen mellan personlig relation till varumärket och lojalitet är i enighet 
med Amine (1998) som menar att en konsument som upplever att märket är viktigt för 
henne personligen också upplever en mindre risk med att köpa det märket (Amine, 
1998, s. 309). 
  
Det är också möjligt att ett högt värde på frågan om hur viktigt märket är för 
respondenten tyder på vad Anselmsson et al. (2007) kallar kognitiv lojalitet. Detta 
skulle leda till att märket är konsumentens första val i kategorin och att konsumenten 
därmed blir köplojal (Anselmsson et al., 2007, s. 406). Brakus et al. (2009) talar om en 
affektion som en del i varumärkesupplevelsen, och när ett märke är viktigt för en person 
bör det kunna ses som att personen har en affektion till det märket (Brakus et al., 2009, 
s. 65). Våra resultat från denna fråga stödjer således Brakus et al. (2009) teori. 
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5.3.8 Det hade inte räckt med bara en fråga 
 
Det kan vid en första anblick 
tyckas märkligt att det i en enkät 
behövs två sidor med frågor för att 
analysera lojalitet, när det går att 
ställa en enda fråga rakt på sak: Är 
du lojal? Givetvis tycker vi inte att 
det hade varit tillräckligt, eftersom 
vi inte vet vad den svarande har 
för tolkning av ordet lojal. Men, 
undrar då den uppmärksamme 
läsaren, varför fick då fråga 12 
vara med? Odin et al. (2001) 
använde frågan så framgångsrikt 
att även Kim et al. (2008) valde att 
ha den med. Den säger lite mer än 
bara frågorna om hur ofta respondenten köper samma märke. Utifrån våra data har det 
visat sig att lojalitet för våra respondenter är någorlunda likt (eller åtminstone korrelerat 
med) det vi kallar sann varumärkeslojalitet. Vi vet inte exakt vad varje konsument 
menat med den angivna graden av lojalitet, men det stämmer någotsånär väl överens 
med sann varumärkeslojalitet i de flesta fall. Däremot stämmer det inte överens till den 
grad att vi enbart kunnat ställa denna fråga, vi hade då fått missvisande resultat för 
majoriteten av respondenterna. Inte ens om vi frågat alla de forskare vars studier vi 
använt oss av hade svaren visat perfekt korrelation med sann varumärkeslojalitet, då 
bara ungefär hälften av dem använder samma definition som vi. Kort sagt är diagram 23 
ett belägg för att hela frågebatteriet faktiskt behövdes, men också stöd för att det vi mätt 
är tillräckligt likt den rådande uppfattningen av lojalitet för att inte behöva ses som ett 
helt annat begrepp. 

Diagram 23 
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6. Slutsatser och diskussion 
 

Detta kapitel sammanfattar vår tolkning av analysresultaten och diskuterar deras 
innebörd. En rekommendation till marknadsförare av återhämtningsdryck baserat på 
våra resultat erbjuds också. 
 

 
Den modell som Kim et al. (2008) tog fram för sann varumärkeslojalitet har fått starkt 
stöd för dess alla delar. De samband som modellen beskriver tycks även finnas i vår 
studie, det tycks även finnas fler samband. Påverkans riktningar är svåra att kartlägga 
utan kontrollerade experimentella studier, vilket inom detta område (människors tankar 
och känslor) är praktiskt taget omöjligt. Vi kan utifrån våra resultat inte ge några bevis, 
men väl stöd åt väldigt många teorier.  
 
Vårt syfte var att få en förståelse för kopplingen mellan köp- och 
konsumtionssituationer och varumärkeslojalitet. Detta har vi fått och förhoppningsvis 
även förmedlat till läsaren. Situationsvariabler påverkar attitydstyrka (fyra 
situationsvariabler), Brand Commitment (tre situationsvariabler), och köplojalitet (en 
situationsvariabel). 
 
De specifika aktiviteterna och köpställena visade däremot ingen signifikant effekt på 
någon av delarna inom sann varumärkeslojalitet. Slutsatsen som kan dras av detta är att 
det är den upplevda situationen, vilken är högst personlig, som har betydelse. Den 
objektiva situationen är mindre viktig, åtminstone de delar vi studerat (aktivitet och 
köpställe). Det högst begränsade utbudet inom den undersökta kategorin kan ha 
påverkat våra resultat, exempelvis fanns en inkonsekvens i svaren som rörde Brand 
Commitment. Vi anser dock inte att våra mätningar blivit missvisande på grund av detta 
då de respondenter som svarat inkonsekvent även har fått ett lägre värde på Brand 
Commitment. 
 
Här presenterar vi åter igen sammanfattningen av de studier som har haft högst relevans 
för vår studie. Vi kompletterar den utifrån de resultat som vår studie har visat, det vill 
säga om teorierna fått stöd i vår studie. 
 
Författare, år Produkt Metod Resultat och eventuellt stöd i vår 

studie 
Kim et al. 2008 8 olika produkter, 

bl. a. munkar, 
läsk och 
solglasögon 

Enkät med 700 
studenter från 
ett universitet i 
USA 

Attitydstyrka⇒Brand 
Commitment⇒köplojalitet⇒sann 
varumärkeslojalitet. Stöds 
Övertygelse om varumärkesfördelar samt 
tidigare erfarenheter⇒attitydstyrka. 
Stöds  

Anselmsson et 
al. 2007 

Livsmedelsprodu
kter; färska 
halvfabrikat (t.ex. 
pålägg), fryst 
färdigmat och 
torrvaror (t.ex. 
ris, mjöl, socker) 

Telefonintervju 
med 150 
slumpmässigt 
utvalda 
respondenter 
från Sverige 

Unikhet är viktigt för konsumentens val. 
Stöds svagt 
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Bandyopadhyay 
& Martell 2007 

Tandkräm, 5 
olika 
varumärken. 

Enkät med 
1800 
respondenter 

Attitydlojalitet⇒beteendelojalitet. Stöds 
Konsumenter som endast använder ett 
varumärke har en starkare attityd till det 
märket i jämförelse med konsumenter 
som använder fler märken. Inget resultat 
Funktionella attribut är viktiga. Stöds ej 
Kvalitetsattribut är viktiga. Stöds 
 

Lim & Razzaque 
1997 

Datadisketter och 
hälsningskort 

Enkät med 160 
studenter i 
Singapore  

Personliga preferenser + situationen ⇒ 
konsumtionsval. Stöds för vissa 
situationsvariabler 
Attitydstyrka skapar lojalitet. Stöds 
Enbart situationen förklarar inte val av 
märke. Stöds 

Belk 1974 Olika snacks och 
köttprodukter 
(t.ex. kex, frukt, 
glass, ost, 
popcorn, 
varmkorv, fisk, 
stek)  

Enkät med 100 
respondenter 

Personliga preferenser + situationen ⇒ 
konsumtionsval. Stöds för vissa 
situationsvariabler 
Valen beskrivs bättre om konsumenterna 
delas in i subkategorier 
(konsumenttyper). Konsumenters 
preferenser är så olika att varje produkt 
bör studeras i relation till en 
konsumenttyp. Stöds svagt, men ingen 
tillfredsställande uppdelning i 
konsumenttyper kunde göras. 

Jacoby & Kyner 
1973 

Godis Experiment 
med 80 
respondenter 
(barn 6-9 år) 

Alla 6 omständigheter i definitionen av 
varumärkeslojalitet måste uppfyllas för 
att lojaliteten ska finnas. Accepteras 
Brand Commitment som mått gör det 
lättare att skilja sann lojalitet från falsk. 
Stöds. 

 
 
Bland våra viktigaste bidrag till teorin märks en verifiering och utvidgning av de 
resultat som främst Kim et al. (2008) tidigare kommit fram till. Vi visar också att 
situationsvariabler kan behöva mätas även i den kontext vi undersökt, och verifierar 
därmed resultaten av bland andra Lim och Razzaque (1997) som visat att situationen 
bör tas i beaktning i de allra flesta mätningar av konsumentbeteende. 
  
Vi relaterar våra resultat om en lite speciell produktkategori (är det mat eller 
kosttillskott?) till den något mer undersökta kategorin dagligvaror, och visar att det som 
påverkar val av märke inom dagligvaror ofta är desamma för återhämtningsdryck, 
åtminstone i vår studie. Om detta stämmer har företag som säljer återhämtningsdryck 
mycket att vinna, eftersom de då kan dra lärdom av allt som finns utforskat inom 
dagligvarukategorin. Det behövs emellertid fler undersökningar om produktkategorin 
återhämtningsdryck för att till fullo förstå hur den bör beskrivas. 
  
Rent praktiskt kan vår studie ligga till grund för beslut om utveckling och 
marknadsföring av återhämtningsdrycker, även om den generella användbarheten av 
specifika resultat är begränsad. Varumärken med olika framtoning måste dra olika 
slutsatser av våra resultat och vad det innebär för dem. 
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Utöver de empiriska och teoretiska resultaten från vår studie har vi även bidragit med en 
utveckling av metodologin för denna typ av undersökningar. Att fråga respondenterna 
om återkommande och ofta upplevda situationer fungerade mycket väl för den 
produktkatagori vi undersökte, och torde fungera lika väl för andra produkter som 
används i bekanta och återkommande situationer. 

6.1 Rekommendationer till Gainomax 
Ser man till vad ett företag som säljer återhämtningsdryck kan göra tycks det finnas en 
faktor som är särskilt viktigt; att få konsumenten att njuta av drycken. Graden av 
njutning korrelerar i våra resultat starkt med sann varumärkeslojalitet. Vidare bör 
tillverkare av återhämtningsdryck försöka öka konsumtionsfrekvensen hos användarna 
(även om detta råd kan tyckas vara något vagt) samt få användarna att tycka att 
produkten är viktig. Vad gäller olika köp- och konsumtionssituationer kan vi inte 
rekommendera några särskilda anpassningar. Istället bör en ärlig och enhetlig 
framställning av varumärket kunna fungera i många olika kanaler och 
användningssområden, vilket torde glädja den som sätter marknadsföringsbudgeten. 
 
Gainomax bör, för att stärka attitydstyrkan hos konsumenterna, eftersträva en mer 
personligt viktig koppling till varumärket. De bör också stäva efter att få kvinnor att 
känna sig mer kunniga om varumärket och produkten. För att öka drickfrekvensen 
skulle det vara bra om konsumenterna drack Gainomax i samband med fler typer av 
fysisk aktivitet, därmed inte sagt att fokuset på träning ska tonas ned. Gainomax bör 
fortsätta att  i sin marknadsföring understryka hur viktigt det är med 
återhämtningsdryck, men samtidigt börja poängtera vikten av att välja just Gainomax 
framför andra alternativ. Detta bör göras innan andra märken gör starka kampanjer, för 
att skapa en viss ovilja bland konsumenterna att ta till sig dessa kampanjer då de dyker 
upp. När det gäller produktutveckling gör Gainomax rätt i att satsa mycket på smaker, 
och se till att endast lancera nya smaker om de bedöms som riktigt bra. 

6.2 Framtida forskning 
För framtida forskning kan vi rekommendera jämförelser mellan grupper baserade på 
typ av aktivitet för att verifiera eller falsifiera våra resultat. Ett urval med utövare av 
olika sporter och aktiviteter från olika städer skulle vara intressant, för att kunna 
säkerställa att det faktiskt är aktiviteten som spelar roll och inte exempelvis 
idrottsklubben. Resultat rörande preferenser hos en viss grupp av idrottsutövare är 
emellertid praktiskt intressant (för exempelvis marknadsförare) endast när denna grupp 
är stor nog för att ligga till grund för segmentering. I Sverige är marknaden för 
drickfärdig återhämtningsdryck ännu inte särskilt stor, men det finns internationella 
märken som gör produkter specifikt för exempelvis kampsportare, uthållighetsidrottare, 
dataspelare och inte minst kroppsbyggare. I en upprepning av vår undersökning skulle 
urvalet också kunna kvoteras så att det innehöll fler som inte köper återhämtningsdryck 
själva eller som köper drickfärdig återhämtningsdryck på specialbutik (online eller i 
fysisk butik).  
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7. Sanningskriterier 

7.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten i vårt mått för sann varumärkeslojalitet ser vi som hög, då frågorna 
använts tidigare av flera olika etablerade forskare som själva bedömt reliabiliteten som 
hög. Dessutom gör metoden med enkäter som respondenter själva fyller i utan att någon 
ser på att den systematiska påverkan från undersökningsledare i det närmaste 
elimineras. Ändå gör den mänskliga kontakten och ironiskt nog situationen att 
sinnesstämningen och därmed svaren påverkas. Vi skulle kunnat jämföra de enkäter 
Erik respektive Alexandra samlat in, för att se om det skiljde sig mellan oss två, men 
detta kom vi att tänka på för sent. 
 
Något annat som kan tänkas dra ned reliabiliteten är översättningen från engelska till 
svenska, men om man ser till varje enskild fråga var översättningen oproblematisk och 
de engelska begreppen entydiga. Dessutom gjordes en liten förundersökning, och 
enkäten granskades av flera bekanta med god känsla för språk. Resultaten visade också 
att ingen fråga hoppades över systematiskt, och svarsalternativen var uttömmande, 
ingen hade skrivit in något eget svarsalternativ. Däremot var det några enkäter där fler 
än ett svarsalternativ markerades på frågor där endast ett svar skulle markeras. Dessa 
enkäter hade dock stora bortfall även i övrigt, så vi tolkar det som att dessa respondenter 
var mycket stressade och ointresserade, och att instruktionerna var tydliga nog. Det går 
också att se frågorna 13 och 14 som varandras kontrollfrågor, som då tyder på 
godtagbar reliabilitet. Replikerbarheten är också hög, då enkät och metod beskrivits i 
detalj.  
 
Det finns en risk när den sociala (i motsats till den naturvetenskapliga) verkligheten 
undersöks, exempelvis att forskarnas egna värderingar omedvetet har påverkat studien, 
det vill säga att det finns en bristande objektivitet (Bryman, 2002, s. 94). För vår studie 
är objektiviteten viktig i insamlingen av data, men i analysen ville vi låta tidigare 
forskning och vår egen kunskap ligga till grund för en tolkande analys. Därmed är det 
upp till läsaren att granska analysen och våra slutsatser. 
 
En annan risk med kvantitativa metoder är att författarna förlitar sig i för hög grad på 
mätinstrumentet (i vårt fall, enkäten). Har verkligen respondenterna den kunskap som 
krävs för att svara på frågorna? (Bryman, 2002, s. 95). Exempelvis vet vi inte om alla 
respondenter som svarat att återhämtningsdryck är viktigt verkligen vet vad en 
återhämtningsdryck är bra för och varför vi behöver den. 
 
Thurén (2007) beskriver intersubjektiv testbarhet som ett ideal för positivister (Thurén, 
2007, s. 172), men även för oss som hermeneutiker (och för läsare av vår studie) kan 
intersubjektiv testbarhet i själva enkäten vara önskvärd. Syftet med det är att 
förförsåelse och värderingar ska spela in i så liten utsträckning som möjligt vid 
användandet av enkäten. Om mötet med respondenter görs på ett sakligt och ärligt sätt 
bör enkäten vi utformat kunna användas och svaren kodas likadant oavsett förförståelse 
och värderingar hos den som utför undersökningen. 
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7.2 Validitet 
Den höga reliabiliteten samt att begrepp, definitioner och modeller utgått ifrån tidigare 
noga granskad forskning höjer även vår studies teoretiska validitet. Det går att se på 
lojalitet och situationer på många olika sätt, men vi har förklarat våra definitioner och 
att vi mätt det vi avsett mäta. Den definitionsmässiga validiteten för sann 
varumärkeslojalitet får stöd av den starka korrelationen mellan sann varumärkeslojalitet 
och svaren på påståendet "Jag är lojal till bara ett märke". Med andra ord, det vi mäter 
svarar väl mot forskares definition av sann varumärkeslojalitet, och ganska väl mot 
respondenternas definition av lojalitet. 
 
Situationsvariablerna talade till viss del för att en annan definition av situation skulle 
använts, en som var mer fokuserad på den upplevda situationen. Denna slutsats drar vi 
eftersom de objektiva situationsvariablerna (inköpsställe och typ av fysisk aktivitet) 
visade relativt lite signifikans. Valet av situationsvariabler kan också tänkas över, då vi 
inte vet säkert att de situationsvariabler vi valde att mäta (som i tidigare forskning varit 
de mest relevanta) var de mest relevanta för oss. Till exempel kanske det skulle varit 
intressant att fråga hur mycket eller hur hårt respondenterna brukar träna i samband med 
konsumtion av återhämtningsdryck. 
 
Den interna validiteten, trovärdigheten i kopplingen mellan resultat och tolkning, har vi 
försökt hålla hög genom att vara väldigt försiktiga med tolkningar av kausala 
förhållanden. Den externa validiteten (eller generaliserbarheten) är det svårare att uttala 
sig om. Det som kan sägas är att i de fall där våra resultat ger stöd åt tidigare forskares 
slutsatser bör den externa validiteten vara hög nog för att göra antaganden. Den 
ekologiska validiteten (det vill säga överförbarheten till verkligheten (Bryman, 2002, s. 
45), inte bara till annan forskning) torde vara högre i vår studie än i flera av de tidigare 
studier som gjorts på situationseffekter. Anledningen till detta är att vi bad 
respondenterna svara på frågor om situationer som de faktiskt varit i. Dessutom var 
många av respondenterna i en situation som liknade den de ombads erinra sig, eller 
hade nyss varit i en sådan. Detta höjer även validiteten på de kritiska frågorna som rör 
beteende, som annars kan dra ned både reliabilitet och validitet när vi helt enkelt får lita 
på att respondenterna beter sig som de anger. Den interna konsekvensen, det vill säga 
den utsträckning i vilken respondenterna är konsekventa i sina svar, var hög utom i 
frågorna om Brand Commitment  (där några respondenter varit inkonsekventa). Detta 
behandlades i ett särskilt stycke under rubriken övriga intressanta resultat. 
 
Studiens överförbarhet eller generaliserbarhet kan ses som väldigt begränsad. Detta dels 
utifrån Johansson-Lindfors (1993) som menar att det endast är sannolikhetsurval som 
kan garantera en generaliserbarhet (Johanson-Lindfors, 1993, s. 162), vilket vi inte har 
gjort. Därmed kan vi inte dra slutsatsen att våra resultat kan gälla för alla Sveriges 
konsumenter av återhämtningsdryck. Men eftersom vårt huvudsakliga syfte inte var att 
beskriva en population behöver vi inte i någon större utsträckning fundera över 
huruvida användare av återhämtningsdryck i allmänhet skulle svara som våra 
respondenter gjorde. Bekvämlighetsurvalet sänker heller inte kvalitén på 
undersökningen, av samma anledning. Bortfallet var också lågt, under 10 %, vilket även 
gör att konfidensintervall för beskrivningen av populationen blir överflödigt (Ejlertsson, 
2005, s. 27). 
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Bilaga 1 
Frågor om din användning av drickfärdig återhämtningsdryck 
1. Kryssa för det märke av drickfärdig återhämtningsdryck du oftast använder. 
Välj endast ett alternativ. 
 
� Axa Protein +   � Gainomax Recovery 
� Maxi-milk    � Maxim Protein Shake 
� Maxim Protein Strength  � Multipower Fitness Shake 
� Multipower Fit Protein  � Multipower Protein Shake 
� Powerking Recovery  � ProViva Active 
� Reztart    � Star Shake 
� The Shake    � Weider Maximum Protein Drink 
 
2. När använder du oftast denna drickfärdiga återhämtningsdryck? Välj ett 
alternativ. 
I samband med... 
� Fotboll    � Äventyrssport 
� Innebandy    � Kampsport 
� Hockey    � Simning 
� Basket    � Skidåkning (Alpint, längd och/eller rullskidor) 
� Handboll    � Tennis 
� Annan lagsport   � Golf 
� Gruppträningspass   � Löpning 
� Styrketräning   � Friidrott 
� Rehabträning   � Annan träning 
� Annan fysisk aktivitet  � Mellanmål 
 
3. Hur viktigt tycker du det är att dricka återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Inte alls viktigt      9=Mycket viktigt 
 
4. Hur stressad brukar du vara när du dricker återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1= Inte alls stressad      9=Mycket stressad 
 
5. Hur mycket brukar du njuta av att dricka återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1= Inte alls       9=Mycket 
 
6. Hur ofta dricker du återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=En gång per halvår      9=Minst 9 ggr/halvår 
 
7. Är ditt användande av återhämtningsdryck kopplat till en viss aktivitet? 
� Ja � Nej 
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8. Var köper du oftast drickfärdig återhämtningsdryck? Välj ett alternativ. 
� I matvarubutik, såsom ICA 
� I kiosk, eller mack, såsom Pressbyrån eller Statoil 
� På gym 
� På annan/större träningsanläggning med eller utan gym 
� Ur en automat 
� Över Internet 
� I specialbutik för hälsokost/kosttillskott 
� Köper ej själv. Om du valt detta alternativ, gå vidare till fråga 20. 
 
9. Hur svårt brukar du tycka att det är att välja rätt återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1= Inte alls svårt      9=Mycket svårt 
 
10. Hur stressad brukar du vara när du köper drickfärdig återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1= Inte alls stressad      9=Mycket stressad 
 
11. Ungefär hur ofta köper du drickfärdig återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=En gång per halvår      9=Minst 9 ggr/halvår 
 
Lojalitet till återhämtningsdrycksmärke 
Vänligen ringa in en siffra för hur väl följande påståenden stämmer för dig. 
 
12. Jag är lojal mot bara ett märke av återhämtningsdryck.   
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
13. Jag köper alltid samma märke av återhämtningsdryck. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
14. Jag köper vanligtvis samma märke av återhämtningsdryck. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
15. Märket är det jag först tittar efter när jag köper återhämtningsdryck. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
16. Jag tycker att de olika återhämtningsdryckerna på marknaden är väldigt olika 
varandra. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
17. Nästa gång kommer jag köpa samma märke som senast. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 



Bilaga 1 

74 

18. När jag köper återhämtningsdryck är jag fast besluten att köpa mitt 
favoritmärke, snarare än något annat märke. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
19. Om min favoritåterhämtningsdryck inte fanns där jag tänkt köpa den, skulle 
jag 
(Vänligen ringa in det svar som är mest troligt) 
(1) Glatt köpa ett annat märke. 
(2) Motvilligt köpa ett annat märke. 
(3) Inte köpa återhämtningsdryck denna gång. 
(4) Leta någon annanstans, men strax sluta leta. 
(5) Fortsätta leta tills jag fick tag på märket jag ville ha. 
 
Frågor om din attityd till din favoritåterhämtningsdryck 
Vänligen ringa in en siffra som svar på frågorna. 
 
20. Hur negativ eller positiv är din attityd till ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=väldigt negativ      9=väldigt positiv 
 
21. Hur stark är din känsla för ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=inte alls stark      9=väldigt stark 
 
22. Hur säker känner du dig på din attityd till ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=inte alls säker      9=väldigt säker 
 
23. Hur viktigt skulle du säga att ditt favoritmärke är för dig personligen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=inte alls viktigt      9=väldigt viktigt 
 
24. Hur kunnig känner du dig om ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
1=inte alls kunnig      9=väldigt kunnig 
 
Vänligen kryssa för det som bäst beskriver dig. 
 
Kön: � Kvinna � Man 
 
Ålder: � 15-24 � 25-34 � 35-44 � 45-59 � 60-79  
 
Inkomst per månad efter skatt: 
� -10 000  � 10 000-15 000  � 15 000-20 000  
� 20 000-25 000 � 25 000-30 000  � 30 000+    
 
Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 (enkät med svarsfrekvens) 
Frågor om din användning av drickfärdig återhämtningsdryck 
1. Kryssa för det märke av drickfärdig återhämtningsdryck du oftast använder. 
Välj endast ett alternativ. 
 
[4] Axa Protein +   [179] Gainomax Recovery 
[0] Maxi-milk    [2] Maxim Protein Shake 
[0] Maxim Protein Strength  [1] Multipower Fitness Shake 
[0] Multipower Fit Protein  [1] Multipower Protein Shake 
[0] Powerking Recovery  [8] ProViva Active 
[0] Reztart    [3] Star Shake 
[0] The Shake    [1] Weider Maximum Protein Drink 
 
2. När använder du oftast denna drickfärdiga återhämtningsdryck? Välj ett 
alternativ. 
I samband med... 
[11] Fotboll    [3] Äventyrssport 
[18] Innebandy   [5] Kampsport 
[6] Hockey    [3] Simning 
[4] Basket    [6] Skidåkning(Alpint,längd och/eller rullskidor) 
[1] Handboll    [0] Tennis 
[0] Annan lagsport   [1] Golf 
[17] Gruppträningspass  [4] Löpning 
[100] Styrketräning   [1] Friidrott 
[2] Rehabträning   [3] Annan träning 
[9] Annan fysisk aktivitet  [5] Mellanmål 
 
3. Hur viktigt tycker du det är att dricka återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[14] [9] [19] [22] [29] [23] [43] [17] [23]  
1=Inte alls viktigt      9=Mycket viktigt 
 
4. Hur stressad brukar du vara när du dricker återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[52] [30] [30] [26] [19] [16] [15] [8] [3] 
1= Inte alls stressad      9=Mycket stressad 
 
5. Hur mycket brukar du njuta av att dricka återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[4] [3] [12] [12] [27] [31] [39] [45] [26]  
1= Inte alls       9=Mycket 
 
6. Hur ofta dricker du återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[10] [16] [13] [9] [15] [11] [9] [12] [104]  
1=En gång per halvår      9=Minst 9 ggr/halvår 
 
7. Är ditt användande av återhämtningsdryck kopplat till en viss aktivitet? 
[140] Ja [59] Nej 
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8. Var köper du oftast drickfärdig återhämtningsdryck? Välj ett alternativ. 
[99] I matvarubutik, såsom ICA 
[4] I kiosk, eller mack, såsom Pressbyrån eller Statoil 
[44] På gym 
[22] På annan/större träningsanläggning med eller utan gym 
[7] Ur en automat 
[5] Över Internet 
[5] I specialbutik för hälsokost/kosttillskott 
[13] Köper ej själv. Om du valt detta alternativ, gå vidare till fråga 20. 
 
9. Hur svårt brukar du tycka att det är att välja rätt återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[78] [22] [34] [16] [16] [9] [7] [4] [1] 
1= Inte alls svårt      9=Mycket svårt 
 
10. Hur stressad brukar du vara när du köper drickfärdig återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[77] [30] [23] [16] [15] [8] [8] [6] [4] 
1= Inte alls stressad      9=Mycket stressad 
 
11. Ungefär hur ofta köper du drickfärdig återhämtningsdryck? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[12] [18] [12] [12] [22] [15] [11] [10] [75] 
1=En gång per halvår      9=Minst 9 ggr/halvår 
 
Lojalitet till återhämtningsdrycksmärke 
Vänligen ringa in en siffra för hur väl följande påståenden stämmer för dig. 
 
12. Jag är lojal mot bara ett märke av återhämtningsdryck.   
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[42] [14] [14] [8] [15] [17] [22] [21] [34] 
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
13. Jag köper alltid samma märke av återhämtningsdryck. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[24] [4] [10] [8] [21] [13] [26] [32] [49]  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
14. Jag köper vanligtvis samma märke av återhämtningsdryck. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[7] [1] [5] [12] [22] [13] [27] [33] [67]  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
15. Märket är det jag först tittar efter när jag köper återhämtningsdryck. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[41] [7] [14] [10] [19] [12] [25] [17] [42]  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
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16. Jag tycker att de olika återhämtningsdryckerna på marknaden är väldigt olika 
varandra. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[23] [12] [22] [20] [56] [19] [16] [7] [12]  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
17. Nästa gång kommer jag köpa samma märke som senast. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[5] [4] [7] [7] [18] [14] [22] [29] [81]  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
18. När jag köper återhämtningsdryck är jag fast besluten att köpa mitt 
favoritmärke, snarare än något annat märke. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[29] [7] [18] [13] [22] [11] [26] [14] [47]  
1=Stämmer inte alls      9=Stämmer mycket väl 
 
19. Om min favoritåterhämtningsdryck inte fanns där jag tänkt köpa den, skulle 
jag 
(Vänligen ringa in det svar som är mest troligt) 
[103] (1) Glatt köpa ett annat märke. 
[38]   (2) Motvilligt köpa ett annat märke. 
[28]   (3) Inte köpa återhämtningsdryck denna gång. 
[10]   (4) Leta någon annanstans, men strax sluta leta. 
[8]     (5) Fortsätta leta tills jag fick tag på märket jag ville ha. 
 
Frågor om din attityd till din favoritåterhämtningsdryck 
Vänligen ringa in en siffra som svar på frågorna. 
 
20. Hur negativ eller positiv är din attityd till ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[0] [2] [4] [7] [41] [30] [53] [28] [34] 
1=väldigt negativ      9=väldigt positiv 
 
21. Hur stark är din känsla för ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[16] [10] [16] [18] [33] [37] [35] [16] [18] 
1=inte alls stark      9=väldigt stark 
 
22. Hur säker känner du dig på din attityd till ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
[8] [5] [9] [11] [42] [30] [35] [34] [25]  
1=inte alls säker      9=väldigt säker 
 
23. Hur viktigt skulle du säga att ditt favoritmärke är för dig personligen? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[54] [33] [18] [18] [41] [9] [18] [1] [7] 
1=inte alls viktigt      9=väldigt viktigt 
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24. Hur kunnig känner du dig om ditt favoritmärke? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  
[24] [17] [21] [24] [29] [22] [25] [19] [18] 
1=inte alls kunnig      9=väldigt kunnig 
 
Vänligen kryssa för det som bäst beskriver dig. 
 
Kön: [50] Kvinna [149] Man 
 
Ålder: [107] 15-24 [72] 25-34 [11] 35-44 [8] 45-59 [1] 60-79  
 
Inkomst per månad efter skatt: 
[120] -10 000  [31] 10 000-15 000  [13] 15 000-20 000  
[15] 20 000-25 000 [6] 25 000-30 000  [14] 30 000+    
 
Stort tack för din medverkan! 
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