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Research 

questions: 

Are pharmacy consumers loyal? If they were loyal, what type of loyalty do they 

show? Is there any relationship between the consumer’s level of loyalty and any 

of the factors gender and age? 

Purpose: The purpose of the study is to describe what type of loyalty that exists among 

consumers in the pharmacy market and also to determine whether any of the 

factors gender or age affects the consumer’s loyalty. 

Method: A quantitative survey was based on Dick and Basu’s teoretical framework. The 

survey was conducted outside of the pharmacies in Katrineholm and resulted 

in 240 collected questionnaires. Cross-tabs were used to analyze the results.  

Conclusion: Half of the respondents are not loyal. The other half is distributed between the 

three loyalty types that show some kind of loyalty. One out of ten show the 

strongest type of loyalty, called true loyalty. Three out of ten respondents show 

false loyalty towards pharmacies. Slightly more than one-twentieth of the 

respondents demonstrate latent loyalty. The results from the quantitative 

survey show that it is not possible to prove that the consumer’s loyalty type is 

related to gender. It is however possible to prove that age has an impact on the 

consumer’s loyalty type. The older the respondent, the higher the probability 

that he or she is truly loyal. The largest portion of the respondents within the 

age groups young, young adults and middle-aged are not loyal. A large portion 

of the consumers shows false loyalty, which is also the most common type of 

loyalty among the elderly.  
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Frågeställning: 

 

Är apotekskonsumenterna lojala? Om de är lojala, vilken typ av lojalitet 

uppvisar de? Finns det ett samband mellan lojalitetstyp och någon av 

faktorerna kön och ålder? 

Syfte: Syftet är att beskriva vilken typ av lojalitet som finns bland konsumenterna på 

apoteksmarknaden samt att ta reda på om någon av faktorerna kön eller ålder 

påverkar lojaliteten. 

Metod: En kvantitativ undersökning som baseras på en modell av Dick och Basu 

gjordes. Datainsamlingsmetoden var en enkätundersökning som genom-fördes 

utanför apoteken i Katrineholm med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Totalt 

240 svar samlades in. Resultatet analyserades med hjälp av korstabellsanalyser.  

Slutsats: Största andelen respondenter inom åldersgrupperna ungdomar, yngre vuxna 

och medelålders uppvisade ingen lojalitet till någon viss apotekskedja. En stor 

del av alla konsumenter uppvisar falsk lojalitet, vilket även är den vanligaste 

lojalitetstypen bland de äldre. Hälften av respondenterna är inte lojala. Den 

andra hälften är fördelad mellan de tre lojalitetstyperna som uppvisar någon 

slags lojalitet. En av tio uppvisar den starkaste formen av lojalitet, kallad sann 

lojalitet. Tre av tio uppvisar falsk lojalitet. Något mer än en tjugondel av 

respondenterna visar prov på latent lojalitet. Analysen av svaren på 

enkätundersökningen visar att det inte går att bevisa ett samband mellan kön 

och lojalitetstyp. Det är däremot möjligt att påvisa att en individs lojalitetstyp 

är betingad av vilken åldersgrupp han eller hon tillhör. Ju äldre respondenten 

är, desto större är sannolikheten att han eller hon uppvisar sann lojalitet.  
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1 INLEDNING 

Under de senaste åren har mycket hänt med de svenska apoteken, då marknaden har gått från att 

helt bestå av ett statligt monopol till att efter en omreglering omfatta ett antal privata aktörer 

(Ottoson & Andersson-Skoog, 2013, s. 7). På grund av denna nya marknadsform, med ökad 

konkurrens, har kundlojalitet fått en annan relevans (MacMullan & Gilmore, 2008, s. 1084). 

Nedan beskrivs hur omregleringen gick till och hur lojalitet spelar in. Därefter tas de problem 

som uppkommit i samband med omregeleringen upp. I kapitlet förklaras även undersökningens 

syfte och frågeställningar, samt vilka avgränsningar som har gjorts. Utöver detta definieras 

begrepp som är viktiga för ämnet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens 

disposition.  

1.1 Bakgrund 

Traditionellt har det i Sverige funnits många monopol, till exempel inom tele-, järnvägs-, post-, el- 

och apoteksmarknaderna. Under 1990-talet skedde ett antal omregleringar av dessa statliga 

monopol, för att öka den ekonomiska effektiviteten. Liberala värderingar och normer fick allt 

större spridning, vilket ledde till nya lösningar för de marknader som tidigare dominerats av ett 

enda företag. (Ottosson & Andersson-Skoog, 2013, s. 7) Omregleringarna fortsatte även under 

nästkommande decennium, då bland andra apoteksmarknaden hamnade i fokus. I nästan 40 år, 

mellan 1970 och 2009, var Apoteket AB ett statligt ägt bolag med monopol på detaljhandel med 

läkemedel (Kellberg, 2005). År 2001 satte debatten kring monopolets vara eller icke vara igång, 

efter att frågan togs upp i EG-domstolen. Denna meddelade att det svenska apoteksmonopolet 

stred mot EU-bestämmelser eftersom det hindrade fri handel mellan medlemsländer (NJA 2008 

s. 259), vilket ledde till att det svenska apoteksmonopolet avskaffades år 2009. Regeringens mål 

med omregleringen var att effektivisera marknaden, skapa större tillgänglighet för 

konsumenterna, behålla den kompetenta och säkra läkemedelshanteringen samt att skapa 

prispress (Socialdepartementet, 2008).  

Omregleringen ledde till att konkurrensen på marknaden ökade kraftigt (Billner, 2011). Genom 

att skapa konkurrens på en marknad ska företagen stimuleras till att bli mer effektiva. Det ska 

även ge konsumenterna större valmöjligheter. (Konkurrensverket, 2010, s. 8) Det ökar samtidigt 

behovet för de enskilda företagen att fokusera på kundretention. Ett bra sätt att göra detta på är 

genom att öka kundlojaliteten. (McMullan & Gilmore, 2008, s. 1084) 

Lojalitet är ett intressant och aktuellt ämne att studera eftersom traditionell massmarknadsföring 

inte längre är lika effektiv eller lönsam som tidigare. Marknadsföringsämnet har genomgått ett 
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paradigmskifte, där fokus gått från traditionell marknadsföring – även kallad transaktionsinriktad 

marknadsföring – till en mer relationsinriktad marknadsföring. Inom relationsmarknadsföring är  

kundlojalitet viktigt. Tanken är att varje kund ska bli mer och mer lojal. (Gummesson, 1999, s. 

11) Det finns många fördelar med kundlojalitet. En av dem är att det är betydligt billigare att 

behålla de befintliga kunderna än att rekrytera nya. Detta på grund av höga 

marknadsföringskostnader (Zineldin, 2006, s. 433) men också för att många kunder inte blir 

lönsamma förrän efter en tid (Grönroos, 2008, s. 39). En annan fördel med att arbeta med 

kundlojalitet är att när kunden väl hittat ett pålitligt företag, en relationspartner, blir andra 

alternativ mindre attraktiva (Grönroos, 2008, s. 51). Vidare kan konsumenterna i framtiden stå 

för en betydande del av marknadsföringen då lojala kunder kan bli ett ansikte utåt och indirekt 

marknadsföra företaget och dess produkter (Grönroos, 2008, s. 38).  

1.2 Problemformulering  

Bara ett och ett halvt år efter omregleringen hade antalet apotek ökat med en tredjedel, vilket 

innebär en ökad konkurrens apoteken emellan (Billner, 2011). Trots detta erbjuder de olika 

apoteken fortfarande liknande produkter. Marknaden är relativt homogen och få apotek har i hög 

grad försökt sig på en differentiering. Sedan 2009 har 350 nya apotek öppnats, men ökningen har 

nu stagnerat. DocMorris har fått stänga ner butiker på grund av den hårda konkurrensen. Kedjan 

har fått lägga ner en femtedel av sina apotek. (Zenou, 2011) Nyligen fick även Medstop stänga 

ner ett apotek. Risken finns att fler apotek går i konkurs i framtiden på grund av dålig lönsamhet. 

(Tuvhag, 2013) 

En undersökning från Konsumentverket visar att konsumenternas förtroende för apoteken har 

minskat sedan omregleringen. År 2008 gav 95 % av konsumenterna Apoteket AB ett 

sammantaget gott betyg. År 2011, efter omregleringen, hade siffran (för hela apoteksmarknaden 

sammantaget) sjunkit till 77 %. (Konsumentverket, 2011, s. 19) Regeringen hade, som tidigare 

nämnts, som mål med omregleringen att göra apoteken mer effektiva, göra tillgängligheten större, 

behålla den kompetenta och säkra läkemedelshanteringen samt skapa prispress. Dessa mål har 

dock inte uppfyllts. Konsumenterna ger apoteken sämre betyg gällande priser och personalens 

kompetens efter omregleringen. (Konsumentverket, 2011, bilaga 2, s. 1) Vad gäller närheten till 

apoteken anser många konsumenter att området har förbättrats. Andelen konsumenter som anser 

att en förbättring har skett är dock inte lika hög som andelen konsumenter, vilken år 2008 

förväntade sig en förbättring. (Konsumentverket, 2011, bilaga 2, s. 34)   

För att undersöka hur de olika apoteken idag ser på konsumentlojaliteten på marknaden gjordes 

en förstudie bland apoteken. Denna visade att apoteken idag inte är överens om hur lojala 
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konsumenterna på marknaden är. Flera av apoteken anser att begreppet lojalitet bör användas 

med försiktighet. I dagens samhälle, där utbudet är stort, informationen från media är konstant 

och kunder generellt är rörliga, är det enligt Fredrik Kullberg (personlig kommunikation, 8 april 

2013), marknadschef på Apotek Hjärtat, inte längre möjligt att tala om lojala kunder i traditionell 

mening. Allt som finns är grader av lojalitet. Magnus Wallin (personlig kommunikation, 9 april 

2013), försäljningschef på Apoteksgruppen, menar å sin sida att de nya apoteken än så länge inte 

har lojala kunder. Han menar att konsumenterna nyttjar apotek efter tillgänglighet och vana, 

oavsett kedjetillhörighet. Maria Mattsson (personlig kommunikation, 9 april 2013) på Apotekets 

Kundservice håller med Wallin om detta. Stig Tornell (personlig kommunikation, 9 april 2013), 

marknads- och sortimentschef på Medstop, anser däremot att konsumenterna är lojala.  

Det finns flera studier som undersöker vilka faktorer som påverkar lojalitet. Enligt Catlin (2004) 

blir konsumenter mer lojala ju äldre de blir, vilket Patterson (2007) håller med om. Srivastava 

(2007) menar att ungas lojalitet skiftar kraftigt mellan olika produktkategorier. Oly Ndubisi (2006) 

har hittat ett samband mellan kön och lojalitet inom bankbranschen. Melnyk, Van Osselaer & 

Bijmolt (2009) har även de hittat ett samband mellan kön och lojalitet. Dessa upptäckter gör det 

intressant att undersöka om kön eller ålder har någon inverkan på lojaliteten även i 

apoteksbranschen.  

Apoteken befinner sig alltså på en relativt ny marknad, med hög konkurrens, homogena 

produkter och konsumenter som inte har fått sina förväntningar tillfredsställda. Denna lucka 

mellan behov och vetskap samt apotekledningarnas inkonsekventa syn på lojalitet gör ämnet 

intressant att undersöka.  

1.3 Frågeställningar 

Är apotekskonsumenterna lojala? Om de är lojala, vilken typ av lojalitet uppvisar de? Finns det ett 

samband mellan lojalitetstyp och någon av faktorerna kön och ålder? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka om konsumenterna på apoteksmarknaden är lojala samt att beskriva 

vilken typ av lojalitet som är vanligast. Dessutom är målet att ta reda på om någon av faktorerna 

kön eller ålder påverkar lojaliteten.  

1.5 Avgränsningar 

Inom ramarna för detta uppsatsarbete genomfördes en kvantitativ undersökning bland 

apotekskonsumenter i Katrineholm. Valet av kommun föll på Katrineholm tack vare att antalet 
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invånare där ligger nära det genomsnittliga antalet invånare per kommun i Sverige (Statistiska 

Centralbyrån, 2012). Den genomsnittliga disponibla inkomsten per invånare i kommunen ligger 

dessutom nära den genomsnittliga inkomsten per invånare i landet (Statistiska Centralbyrån, 

2011). Detta gör kommunen representativ och den är därmed intressant för fler 

apoteksmarknader.  

Gällande ämnet kundlojalitet är uppsatsen avgränsad till enbart varumärkeslojalitet, inte butiks- 

eller produktlojalitet. Varumärkeslojalitet innefattar även kedjetillhörighet. Detta innebär att 

undersökningen kommer att fokusera på vilken slags lojalitet det finns bland konsumenterna 

gentemot de olika apotekskedjorna.  

1.6 Definitioner 

Attityd: något som lägger grunden för en persons åsikter. Attityder består av flera komponenter: 

en känslomässig, en viljemässig och en beteendemässig komponent. Därtill finns också en 

handlingsbenägenhet, som visar att attityden inte alltid motsvaras av beteendet. (Andersson B.-E., 

1985, s. 33) 

Förtroende: ”ett psykologiskt tillstånd vilket innefattar avsikten att acceptera sårbarhet, baserat 

på positiva förväntningar gällande avsikter eller beteenden hos en annan” (Rousseau, Sitkin, Burt 

& Camerer, 1998, s. 395). (Egen översättning.) 

Kundretention: definieras som ett åtagande hos konsumenten att göra affärer eller utbyten med 

ett företag på kontinuerlig basis (Zineldin, 2000, s. 28).  

Lojalitet: definieras på ett sätt i mikroteorin och transaktionsmarknadsföring, men på ett annat 

sätt inom relationsmarknadsföring. Enligt mikroteorin och transaktionsmarknadsföring är 

lojalitet detsamma som återköpsfrekvens. Vad som motiverar kunderna till köp är inte intressant. 

Inom relationsmarknadsföring ses uppbyggande av en relation till kunden som en 

marknadsföringstaktisk faktor, och det gäller då att ge kunden en känsla av att lojaliteten är 

ömsesidig. (Professor i marknadsföring vid Mälardalens högskola, L. Hallén, personlig 

kommunikation, 21 april 2013) I denna uppsats är det relationsmarknadsföringens definition av 

lojalitet som används, enligt vilken lojalitet är att göra upprepade köp – som inte är slumpmässiga 

– av ett och samma varumärke (eller en speciell produkt eller i en särskild butik). Köpen är en 

funktion av en beslutande och utvärderande process (McMullan & Gilmore, 2008, s. 1085). 

Lojalitet ses här som styrkan av relationen mellan den relativa attityden och frekvensen av 

återköp (beteendemässig lojalitet). Det innebär att individens attityd till 

varumärket/produkten/butiken ifråga jämförs med attityden gentemot andra 
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varumärken/produkter/butiker. Denna relativa attityd ses sedan i relation till hur ofta individen 

gör inköpen. (Dick & Basu, 1994, s. 100) 

Monopol: en marknad där det bara finns en enda säljare; säljaren är marknaden (Pindyck & 

Rubinfeld, 2009, s. 350). 

Relationsmarknadsföring: en typ av marknadsföring, vilken fokuserar på relationer, nätverk 

och interaktion (Gummesson, 2008, s. 23). Syftet med relationsmarknadsföring är att kunder, 

leverantörer och andra affärspartners ska involveras och integreras i företagets utveckling och i 

dess marknadsföringsaktiviteter. Detta leder till nära relationer. (Sheth & Parvatiyar, 1995, s. 399) 

Relationerna syftar till att göra båda parterna till vinnare och att förlänga samarbetet 

(Gummesson, 1999, s. 9). Inom relationsmarknadsföring betonas kundlojalitet (Gummesson, 

2008, s. 32). 

Traditionell marknadsföring: när företag kommunicerar med konsumenter genom 

masskommunikation och massdistribution. Traditionell marknadsföring har ingen strävan efter 

att få lojalare kunder. En kund kan handla hos samma leverantör regelbundet utan att känna sig 

förpliktigad gentemot leverantören eller vilja ingå i en relation med densamma. (Gummesson, 

2008, s. 16) 

Word-of-Mouth: informell kommunikation mellan privatpersoner om varor eller tjänster 

(Anderson, 1998, s. 6).  

1.7 Uppsatsens disposition 

Efter det första inledande kapitlet följer en teoretisk del vilken behandlar den modell som 

uppsatsen har baserats på. Därefter kommer kapitel tre där undersökningens metod beskrivs och 

sedan, i kapitel fyra, redovisas den insamlade empirin. Analysen av denna finns i kapitel fem. 

Uppsatsen fortsätter med slutsatserna, vilka behandlas i kapitel sex, och därefter kommer 

reflektioner och förslag till vidare studier i kapitel sju. Avslutningsvis finns referenserna och 

uppsatsens bilagor. Dessa består av enkäten som användes i undersökningen, en 

korrelationsmatris och sist en analys med hjälp av Wilcoxons test.  
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2 TEORI 

Uppsatsens undersökning baseras på Dick och Basus modell, vilken delar in lojalitet i fyra typer. I 

detta kapitel beskrivs modellen samt tidigare forskning inom ämnet lojalitet.  

2.1 Tidigare forskning 

Mycket forskning har skett inom området kundlojalitet och det finns en mängd modeller som 

syftar till att beskriva detta. Oliver (1997) beskriver, likt Dick och Basu, lojalitet som en 

kombination av attityder och beteendemässiga aspekter. Även Knoxs (1998) modell visar upp 

likheter med Dick och Basus modell, då den delar in lojalitet i fyra olika typer. Även 

Punniyamoorthy och Prasanna Mohan Ra (2007) har skapat en modell som mäter 

varumärkeslojalitet. Dessa modeller hade kunnat användas för att undersöka uppsatsens 

frågeställning, men har valts bort då Dick och Basus modell är väl testad och använd i exempelvis 

läroböcker.  

2.2 Dick och Basus modell 

Dick och Basus modell har använts och testats av ett flertal forskare och författare. Den används 

exempelvis av Evans, Jamal & Foxall (2008) i deras lärobok om konsumentbeteende. Modellen 

har även tillämpats i ett antal artiklar. Exempelvis Møller Jenssen (2011) och Bove & Johnson 

(2009) har tillämpat modellen och funnit att den är lämplig att använda för att mäta 

konsumentlojalitet. Garland & Gendall (2004) menar att modellen är användbar på marknader 

där konsumenten prenumererar på produkter. Modellen har använts som grund av Rowley & 

Dawes (2000) i deras undersökning av den fjärde lojalitetstypen, där lojalitet helt saknas. Rowley 

(2005) använde även senare Dick och Basus modell som grund för att undersöka olika 

lojalitetstyper mer noga.  

Dick och Basu har kommit fram till att lojalitet gentemot ett företag skapas med hjälp av kundens 

relativa attityd och dennes återköpsfrekvens (beteendemässig lojalitet). Den relativa attityden 

bedöms utifrån två variabler, vilka är attitydens styrka samt förmågan att differentiera 

varumärket/produkten/affären i jämförelse med konkurrenterna. (Dick & Basu, 1994, ss. 100-

101) Graderna av variablerna går från svag till stark vilket också synliggörs i tabell 1. Tabellen 

används senare i analysen för att klassificera respondenterna i den kvantitativa undersökningen.  
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  Differentieringsgrad 

  Stark Svag 

Attitydstyrka 

Stark Starkast relativ attityd Svag relativ attityd 

Svag Stark relativ attityd Svagast relativ attityd 

 
Tabell 1 Relativ attityd (Dick & Basu, 1994), egen översättning. 

Dick och Basu har skapat en lojalitetsmodell som redogör för sambandet mellan kundens relativa 

attityd och beteendemässiga lojalitet. I tabell 2 återfinns fyra olika typer av lojalitet, vilka är: ingen 

lojalitet, falsk lojalitet, latent lojalitet och sann lojalitet. (Dick & Basu, 1994, s. 101) 

  Beteendemässig lojalitet 

  Stark Svag 

Relativ attityd 

Stark Sann lojalitet Latent lojalitet 

Svag Falsk lojalitet Ingen lojalitet 

 
Tabell 2. Fyra typer av lojalitet (Dick & Basu, 1994), egen översättning. 

Ingen lojalitet: Med en svag relativ attityd och en svag beteendemässig lojalitet finns ingen 

lojalitet. Detta kan bero på att vissa fördelar med varan inte har framförts. En annan anledning 

till detta kan vara att konkurrenterna är så lika att de inte går att särskiljas. (Dick & Basu, 1994, s. 

101) 

Falsk lojalitet: Om en kund har en svag relativ attityd men en stark beteendemässig lojalitet ses 

detta som att kunden uppvisar falsk lojalitet (Dick & Basu, 1994, ss. 101-102). Ett exempel på 

detta är när en konsument alltid handlar i en viss butik tack vare det låga priset, för att sedan 

börja handla i en annan butik när priserna där blir lägre än i den första butiken.  

Latent lojalitet: En stark relativ attityd visar att kunden föredrar ett visst märke eller produkt. 

Kunden uppvisar dock en svag beteendemässig lojalitet. Inköpen görs därmed sällan, på grund av 

olika omständigheter. Exempel på omständigheter kan vara andra kunders påverkan – bland 

annat vid restaurangbesök där hänsyn bör tas till andra personers preferenser. Avståndet till en 

viss affär kan också påverka köpfrekvensen. (Dick & Basu, 1994, s. 102) 

Sann lojalitet: Med en stark relativ attityd samt en stark beteendemässig lojalitet, är detta för 

företagen det mest fördelaktiga tillstånd en konsument kan befinna sig i. Den relativa attityden 

kan dock förstärkas vilket leder till en ännu lojalare kund. (Dick & Basu, 1994, s. 102) 
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Det finns inom tre områden indikatorer som påverkar den relativa attityden och därmed 

lojaliteten. Det första området har att göra med de kognitiva (tankemässiga) indikatorerna. 

Tillgänglighet, förtroende, överensstämmelse med egna värderingar och klarhet är sådana 

indikatorer som kan påverka lojaliteten. Med tillgänglighet menas förmågan att med lätthet 

associera ett varumärke med positiva känslor. Förtroende är något som byggs upp över tiden 

men kan också stärkas med hjälp av andras åsikter. När det finns överensstämmelse mellan 

företagets image och individens egna värderingar ökar chansen att lojalitet utvecklas. Om 

konsumenten har en klar och tydlig bild av ett företag, stärker detta lojaliteten. Det andra 

området behandlar indikatorer som är affektiva (känslomässiga). Dessa indikatorer är 

konsumentens känslor, humör, sinnespåverkan (till exempel smak och lukt) samt tillfredställelse. 

Det sista området berör konativa (viljemässiga) indikatorer. Med dessa menas en handlingsvilja 

som har inslag av ansträngning. Exempel på dessa indikatorer är byteskostnader, irreversibla 

kostnader och framtida förväntningar.  

Den beteendemässiga lojaliteten kan också påverkas av sociala normer och situationsfaktorer. En 

social norm kan exempelvis vara att en individs bekantskapskrets är mycket miljömedveten. 

Individen själv skulle gärna köpa en stor bil, som förbrukar stora mängder drivmedel, men avstår 

från detta för att inte stöta sig med bekantskapskretsen. Ett exempel på en situationsfaktor kan 

vara när en individ köper en vara av ett visst märke på grund av att dessa varor hade nedsatt pris. 

(Dick & Basu, 1994, ss. 102-105) 

  

Figur 1 Modell över kundlojalitet (Dick & Basu, 1994), egen översättning.  
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Det finns många positiva konsekvenser av att ha en lojal kund. En fördel kan vara att en kunds 

motivation till att söka efter ett annat varumärke än det den brukar köpa minskar, eftersom han 

eller hon redan haft positiva erfarenheter av ett företag. Den lojala kunden söker i regel efter 

mindre information ju oftare den handlar samma vara. Vidare står en lojal kund emot att låta sig 

övertalas av andra företag genom reklam och annonser. En annan stor fördel är att en nöjd och 

lojal kund gärna berättar för andra om sina erfarenheter och på så sätt marknadsför varumärket 

med hjälp av Word-of-Mouth. (Dick & Basu, 1994, ss. 106-107) En översikt av Dick och Basus 

lojalitetsmodell kan ses i figur 1. Operationaliseringen följer Møller Jenssens (2011) exempel och 

är därför avgränsad till relativ attityd och beteendemässig lojalitet.  
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3 METOD 

För att besvara uppsatsens frågeställningar och uppfylla dess syfte gjordes en kvantitativ 

undersökning med hjälp av en enkät. Innan dess genomfördes en förstudie för att undersöka hur 

apoteken idag ser på lojaliteten bland konsumenterna på marknaden. Nedan beskrivs varför 

denna metod valdes, hur undersökningen genomfördes samt hur enkäten utformades. För att öka 

enkätens tillförlitlighet genomfördes även en pilotstudie, vilken beskrivs i kapitlet. Därefter 

förklaras hur svaren från enkäten behandlades och med hjälp av vilken metod de analyserades. 

Avslutningsvis diskuteras vilka aspekter som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet.  

3.1 Förstudie 

Som tidigare nämnts gjordes en förstudie för att undersöka hur de som arbetar på de olika 

apoteken ser på kundlojaliteten på marknaden. Detta undersöktes genom intervjuer via e-post. 

Personer från Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, Apoteket och Medstop delade med sig av sina 

åsikter, vilka presenterades i kapitel 1.  

3.2 Enkätens utformning 

En kvantitativ undersökning har gjorts med hjälp av en enkät som fylldes i av intervjuaren. Med 

hjälp av denna enkät mättes individernas relativa attityd samt deras besöksfrekvens. Eftersom 

undersökningen syftade till att ta reda på respondenternas attityd till apoteksmarknaden med 

hjälp av attitydpåståenden som är förhållandevis enkla att ta ställning till, var det passande att 

använda sig av en enkät (Andersson B.-E. , 1985, s. 75). Tack vare att undersökningen var 

utformad som en enkät var den även strukturerad, eftersom det är ett krav för enkäter. I en 

strukturerad intervju är alla frågor formulerade i förväg, och ordningsföljden är bestämd. 

Ingenting läggs till och ingenting tas bort. (Andersson B.-E. , 1985, s. 76) 

I denna enkät används horisontellt stängda svarsalternativ, eftersom påståendena är korta. Detta 

innebär att svarsalternativ ordnas horisontellt, det vill säga att de listas bredvid varandra på rad. 

För att minska risken för förvirring har enkäten designats så att den är luftig och rikligt med 

utrymme har getts till vardera påstående och svarsalternativ, vilket är lämpligt. För att tydliggöra 

vad som är allmän information, påståenden respektive svarsalternativ bör olika 

teckensnittsformateringar användas till de olika delarna i enkäten. (Bryman & Bell, 2011, ss. 238-

239) Detta har gjorts i uppsatsens enkät. Respondenterna fick fylla i sin exakta ålder istället för att 

välja mellan ett antal åldersspann. Detta för att minska risken att någon upplever 

åldersindelningen som negativ.  
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3.3 Att påstå och fråga 

Enkäten är till största delen utformad som en femgradig Likertskala med påståenden. När en 

Likertskala används skrivs ett antal påståenden ner och respondenten får sedan, med hjälp av 

svarsalternativ, bedöma i hur hög grad han eller hon håller med om varje påstående (Bryman & 

Bell, 2011, s. 155). Denna typ av skala är passande för att mäta attityder (Andersson B.-E. , 1985, 

s. 83). En fråga är inte utformad efter Likertskalan, eftersom den inte är ett påstående. Den 

handlar om beteendemässig lojalitet, och är avskild med en linje från övriga frågor. 

Enkäten består av stängda frågor med fem svarsalternativ. Mittenalternativet är neutralt och kan 

därmed användas av de respondenter som av olika anledningar inte kan ta ställning till 

påståendet. Inom ramarna för denna uppsats är stängda frågor mest lämpliga. Stängda frågor 

innebär att respondenten får välja mellan ett begränsat antal svarsalternativ (Wärneryd, 1990, s. 

102). Denna typ av frågor minskar risken för missförstånd (Bryman & Bell, 2011, s. 204). Att 

använda alltför få svarsalternativ skapar en risk för att respondenten känner sig otillfredsställd 

eftersom han eller hon uppfattar att inget av alternativen motsvarar hans eller hennes åsikt. Detta 

kan ses som en nackdel. Tre alternativ anses till exempel vara för få. (Wärneryd, 1990, s. 106)  

Svarsalternativen i denna undersökning är som tidigare nämnts fem till antalet, vilket är vanligt 

förekommande. För att tvinga respondenten att ta ställning är det möjligt att använda ett jämnt 

antal svarsalternativ utan ett neutralt mittenalternativ. Ibland hävdas att ett sådant alternativ bör 

uteslutas, för att individer som vill slippa ta ställning inte ska välja detta alternativ automatiskt 

utan att tänka efter. (Wärneryd, 1990, s. 107) Detta speglar dock inte verkligheten eftersom det 

inte visar hur variationen faktiskt ser ut bland respondenterna (Andersson, B.-E., 1985, s. 84; 

Wärneryd, 1990, s. 107-108) och därför används ett neutralt mittenalternativ i denna 

undersökning.  

För att kunna segmentera respondenterna har kontrollvariabler använts, där de fått fylla i ålder 

och kön. Dessa frågor har lagts sist i enkäten, då känsliga frågor (som en fråga om ålder kan 

tänkas vara) med fördel placeras i slutet. Detta för att skadan ska bli så liten som möjligt om 

uppgiftslämnaren skulle reagera negativt på frågan (Wärneryd, 1990, s. 86). I enkäten finns 

beskrivet hur respondenten bör gå tillväga i besvarandet av påståendena och frågan, vilket är 

mycket viktigt. Om respondentens enkät är ofullständig räknas den som ogiltig eller felaktigt 

ifylld (Bryman & Bell, 2011, s. 240). Därför förklaras det att respondenten bör svara genom att 

kryssa i endast en ruta för varje påstående eller fråga, vilket respondenten även påminns om 

senare i enkäten. 
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Påståendenas formulering har gjorts med Møller Jenssens (2011) frågor som grund. Møller 

Jenssen tillämpade Dick och Basus modell i en undersökning om konsumentlojalitet på 

livsmedelsmarknaden. Som tidigare nämnts kom han fram till att modellen är lämpad för att 

undersöka hur lojala konsumenter är. Møller Jenssen genomförde en enkätundersökning, och 

frågorna i hans enkät har influerat formuleringarna i denna uppsats enkätundersökning, men har 

omarbetats så att de passar för apoteksbranschen.  

Gällande påståendena har vissa formuleringar valts bort. Ämnesspecifik terminologi har 

undvikits, vilket ska göra enkäten lättare att förstå. Likaså har slanguttryck eller jargong undvikits. 

(Andersson B.-E. , 1985, s. 155) För att inte respondenten ska lägga in en egen innebörd i 

ospecifika ord som exempelvis ”ofta” har sådana ord inte använts.  

En del av påståendena innehåller negationer, för att respondenterna inte mekaniskt ska välja 

alternativen längst till höger eller längst till vänster. Sådana mekaniska svar ger något som kallas 

positionseffekter, vilka bör undvikas. Positionseffekter innebär att det är alternativets position 

som påverkar svaret, inte vilket innehåll det har (Andersson B.-E., 1985, s. 82). Det finns 

undersökningar som visar att skattningsskalor med fem-sex svarsalternativ gör att vissa 

respondenter har en tendens att välja det sist nämnda alternativet (Wärneryd, 1990, s. 118).  

Frågorna/påståendena bör av flera anledningar hållas korta, eftersom respondenten annars kan 

glömma bort den första delen av frågan medan han eller hon försöker smälta den andra delen 

(Wärneryd, 1990, s. 80). Påståendena i enkäten har därför gjorts så kortfattade som möjligt. 

Enkäten är bifogad som bilaga 1.  

3.4 Pilotstudie  

För att säkerställa att respondenterna i huvudundersökningen skulle förstå frågan och 

påståendena i enkäten gjordes en pilotstudie. Pilotstudien motsvarar 9,2 % av den totala 

undersökningens storlek. I denna studie uppmärksammades att en del respondenter fann det 

svårt att komma ihåg hur många gånger av deras senaste apoteksbesök som de gått till samma 

apotekskedja. För att underlätta för respondenten att svara på frågan lades följande till ”Om du 

inte vet, gör en uppskattning utifrån hur du vanligtvis gör”. Flera respondenter tyckte att 

enkätens instruktioner var övertydliga och därför ändrades formuleringarna. En del fann det även 

lätt att missa negationerna i två av påståendena. Negationerna markerades därför med fet stil för 

att tydliggöra för respondenterna.  
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3.5 Undersökningens genomförande 

Svar till enkäten samlades in bland konsumenter utanför apoteken i Katrineholm. Att samla in 

svar på detta sätt är ett bekvämlighetsurval (Andersson G. , 1983, s. 95) vilket inom ramarna för 

denna uppsats anses skäligt. Svaren samlades in under två dagar i början av maj kl. 09.00-18.00, 

med pauser fördelade under denna tid. Eftersom undersökningen genomfördes på ovan 

beskrivna sätt uppstod inget bortfall som var möjligt att analysera. Det fanns heller inga enkäter 

som inte var helt ifyllda, eftersom respondenterna inte fyllde i sina svar på egen hand. Därmed 

kunde eventuella oklarheter avhjälpas omedelbart. För att få tillräckligt många ungdomar att delta 

i undersökningen riktades särskild uppmärksamhet mot denna åldersgrupp. Detta för att urvalet 

skulle bli så pass stort att en statistisk analys blev möjlig.  

3.6 Hantering av svaren 

För att kunna behandla och analysera svaren poängsattes de. Instämmer inte alls gav ett poäng, 

instämmer inte gav två poäng, varken eller gav tre poäng, instämmer till viss del gav fyra poäng och 

instämmer helt gav maximalt antal poäng, det vill säga fem. I de fall där påståendena innehöll 

negationer vändes poängsystemet, så att exempelvis instämmer inte alls fick fem poäng. Även i fråga 

sex vändes poängsystemet, eftersom ett instämmande där uppvisade låg differentieringsgrad. Den 

totala poängsumman som krävdes för de tre första påståendena sammanlagt, för att 

respondenten skulle tillhöra kategorin stark relativ attityd var elva (av maximalt 15 poäng). För att 

konsumenten skulle anses ha en stark differentieringsgrad krävdes samma poängsumma för de 

tre nästkommande påståendena. Om en respondent genomgående hade valt alternativet varken 

eller, hade denne totalt fått nio poäng. För att visa på en stark relativ attityd sattes därför gränsen 

vid elva poäng. För att uppvisa en stark relativ attityd ansågs det viktigt att konsumenten i hög 

grad valde alternativ som gav höga poäng. Genom att använda fyrfältaren i tabell 1 kunde sedan 

respondentens relativa attityd hittas. Svaren på frågan gällande beteendemässig lojalitet (antalet 

besök) fick också poäng. Här räknades fyra och fem besök som en stark beteendemässig lojalitet. 

Sedan fördes resultaten in i fyrfältaren i tabell 2, vilket gav svar på vilken grad av lojalitet 

respondenten ifråga uppvisar. Detta tillvägagångssätt har inspirerats av Møller Jenssen (2011). En 

sammanställning av operationaliseringen finns att se i figur 2.  
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Beskrivning av operationaliseringen 

 

För att kunna besvara frågeställningarna1 

behövdes en teori som utgångspunkt för 

undersökningsarbetet. Teorin som valdes 

var Dick och Basus lojalitetsmodell. 

 

 

Empirin samlades in med hjälp av en 

enkätundersökning. Frågorna i enkäten 

syftade till att ta reda på varje 

konsuments differentieringsgrad, attityd-

styrka och beteendemässig lojalitet, vilka 

enligt Dick och Basus modell påverkar 

konsumentens totala lojalitet.  

Därefter poängsattes enkätsvaren 

beroende på hur stark relativ attityd2 och 

beteendemässig lojalitet de uppvisade.  

 

När svaren fått poäng kunde 

konsumenterna delas in i de fyra olika 

lojalitetstyperna. Därefter undersöktes 

sambanden mellan lojalitetstyp, kön och 

ålder med hjälp av korstabellsanalyser.  

  

                                                 

1 Är apotekskonsumenterna lojala? Om de är lojala, vilken grad av lojalitet uppvisar de? Finns det ett samband mellan lojalitetstyp och någon av 
faktorerna kön och ålder? 
2 Den relativa attityden är, som tidigare nämnts, ett mått på konsumentens kombinerade attitydstyrka och differentieringsgrad. 

Figur 2 Operationaliseringen, egen bild. 
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3.7 Korstabellsanalys 

För att undersöka om två eller fler nominala variabler är beroende eller oberoende av varandra 

kan en korstabellsanalys utföras, vilket görs i denna uppsats. De två variablerna sätts mot 

varandra i en tabell och därefter noteras svarsresultaten från en undersökning under respektive 

kombination av variablerna. (Lind, Marchal, & Wathen, 2012, ss. 667-668) Vid analysen av en 

korstabell används chi2-tester. Chi2-tester visar med vilken säkerhet det finns ett statistiskt 

samband mellan två variabler i en population (Bryman & Bell, 2011, s. 355). Om det går att 

utröna ett samband mellan två variabler, kallas detta för kontingens och det innebär att den ena 

variabeln är beroende av den andra. Om det inte finns någon skillnad är variablerna oberoende av 

varandra. (Lind, Marchal, & Wathen, 2012, ss. 667-668) 

 3.8 Tillförlitlighet 

Vid en enkätundersökning där svaren ges poäng och sedan sammanställs till en totalpoäng, är det 

viktigt att se till att påståendena är relaterade till varandra. Om hänsyn inte tagits till detta, kan det 

visa sig att ett eller några påståenden påverkar tillförlitligheten. Detta innebär att totalpoängen 

inte är tillförlitlig då påståendena berört ett annat område. (Bryman & Bell, 2011, s. 158) Hänsyn 

har tagits till detta i formuleringen av påståendena och frågan i enkäten. Detta har säkerställts 

med hjälp av en korrelationsmatris som kan ses i bilaga 2. 

Under tiden för undersökningen diskuterades uppköp av olika apotekskedjor i media. Detta kan 

påverka tillförlitligheten i och med att en butik som tidigare tillhört en kedja nu tillhör eller 

kommer att tillhöra en annan kedja. Tillförlitligheten i en undersökning ökar om den kan 

upprepas och samma värden då fås (Björklund & Paulsson, 2010, s. 59). Effekterna av eventuella 

uppköp är omöjliga att påverka, vilket gör att den enda hänsyn som kan tas är att uppmärksamma 

att problemet skulle kunna förekomma. Även konsumenternas attityd till apoteken kan påverkas 

av medierapporteringen då de eventuellt känner sig osäkra på marknadens stabilitet och därför 

blir mindre lojala. Detta påverkar tillförlitligheten i och med att det blir svårt att få exakt samma 

resultat vid en annan tidpunkt. 

Vad gäller tiden under vilken undersökningen genomfördes kan tillförlitligheten påverkas av att 

det var maj, det vill säga en tidpunkt då många allergiker går till apoteken för att köpa 

allergimedicin. Detta kan påverka vilka respondenter som kommer till apoteken. Vilka 

respondenter som har deltagit i undersökningen kan även ha påverkats av vilka klockslag och 

vilka veckodagar undersökningen genomfördes på samt hur nära avlöningsdag 

undersökningstillfället var. Även dessa faktorer är svåra att påverka inom ramarna för uppsatsen.  
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En nackdel med en enkätundersökning är att den kan läsas igenom innan den besvaras, vilket 

betyder att frågorna kan besvaras med hänsyn till varandra (Bryman & Bell, 2011, ss. 233-234). 

Detta undveks genom att intervjuarna läste upp påståendena och frågorna i turordning. En fördel 

är att samtliga respondenter får samma information och att intervjuarens påverkan därmed 

minskar (Bryman & Bell, 2011, ss. 232-233).  

I en kvantitativ enkätundersökning kan det ibland uppstå missförstånd, det vill säga att 

respondenten förstår frågan på ett sätt som frågeställaren ursprungligen inte tänkt. Detta kan 

bero på ordval eller sättet som frågan formulerades på. För att minimera denna risk används i 

enkäten multipla indikatorer. Detta innebär att om ett flertal frågor ställs eller påståenden görs 

inom samma område – uttryckta på olika sätt – ger detta en tydligare indikator på vad 

respondenten anser. (Bryman & Bell, 2011, s. 156) Wäreneryd (1990, s. 92) bekräftar detta och 

menar att det ger bättre mätprecision än varje enskild fråga för sig. En annan risk med att enbart 

ställa en fråga är att den kan vara alldeles för allmän och därmed inte fånga in det sökta svaret 

(Bryman & Bell, 2011, s. 157). Läsbarheten undersöktes med hjälp av pilotstudien för att 

påståendena och frågan skulle vara så enkla att förstå som möjligt. 

Om undersökningen upprepades skulle negationerna i påståendena i enkäten uteslutas. Detta på 

grund av att de tillsammans med svarsalternativen vid två tillfällen bildade dubbla negationer, 

vilket försvårade för respondenterna att besvara påståendena korrekt. Detta problem uppvägdes 

inte i tillräckligt hög grad av att det är lämpligt att använda negationer i en del av enkäten för att 

undvika att respondenter automatiskt väljer samma svarsalternativ på alla frågor och påståenden. 

Problemet kunde dock minimeras tack vare att intervjuaren kontrollerade att respondenten 

förstått frågan korrekt, om svaren blev inkonsekventa. 
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4 EMPIRI 

I detta kapitel redovisas hur de 240 respondenterna svarade i enkätundersökningen och hur 

respondenterna är fördelade med hänsyn till ålder och kön. Kapitlet inleds dock med en 

beskrivning av vilka åldersgrupper som har valts. Vilka lojalitetstyper respondenterna tillhör 

redovisas också.  

4.1 Indelning i åldersgrupper 

Vid indelningen i olika segment baserade på ålder har FN:s riktlinjer använts. Riktlinjerna har 

skapats för att möjligheterna att jämföra åldersgrupperade data ska öka. De fem åldersgrupperna 

som rekommenderas är:  

0-15 barn 

16-24 ungdom 

25-44 yngre vuxna 

45-64 medelålders 

65- äldre 

(Wärneryd, 1990, ss. 185-186) 

Den första åldersgruppen (barn) förekommer inte i undersökningen. I enkäten fick 

respondenterna inte välja mellan de olika åldersgrupperna, utan blev tillfrågade om sin exakta 

ålder. Detta för att inte riskera att någon skulle ta illa upp av att sorteras in i en åldersgrupp som 

han eller hon inte själv identifierar sig med.  

4.2 Respondenter 

Respondenterna delades in efter kön och åldersgrupp för att det skulle bli möjligt att undersöka 

om dessa faktorer påverkar vilken lojalitetstyp en individ tillhör. Omkring 60 % av de som 

svarade på enkäten var kvinnor och nära 40 % var män, vilket kan ses i cirkeldiagram 1. Denna 

fördelning kan bero på dels att det var fler kvinnor som handlade på apoteken under dagarna för 

undersökningen, dels att kvinnor var mer benägna att delta i undersökningen än män.  
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Den största åldersgruppen var yngre vuxna (25-44 år). Den nästa största gruppen var medelålders 

(45-64 år) och därefter, med nästan lika många respondenter, kom gruppen äldre (65 och äldre). 

Den minsta gruppen var ungdomarna (16-24 år). Detta kan ses i cirkeldiagram 2.  

4.3 Svaren på enkäten 

De diagram som visar enkätens påståenden och svar är ordnade efter poängsättning. Svaren 

längst till vänster gavs en poäng och de längst till höger gavs fem poäng. Därmed syns ett 

mönster bland de svar som behandlar samma aspekt, vilket tyder på att de multipla indikatorerna 

fungerar. För att undersöka ytterligare hur sambandet ser ut mellan respondenteras svar på de 

påståenden som behandlar samma lojalitetsaspekt (exempelvis attitydstyrka), gjordes en 

korrelationsmatrisanalys. Analysen visar att det finns ett positivt samband mellan svaren på 

påstående ett till tre och mellan svaren på påstående fyra till sex. Denna kan ses i bilaga 2.  

 

Cirkeldiagram 1 Könsfördelning 

Cirkeldiagram 2 Åldersfördelning 
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I svaren på det första påståendet, ”För mig är det viktigt att gå till en viss apotekskedja”, visar 

många av respondenterna (tre av fem) en svag attitydstyrka, eftersom de inte instämde eller inte 

alls instämde i påståendet. Ungefär en fjärdedel av respondenterna valde alternativen instämmer helt 

eller instämmer till viss del. En tiondel svarade varken eller. Detta kan ses i stapeldiagram 1.  

En av hundra respondenter instämde helt i påståendet ”Jag lägger ner mycket tid och eftertanke 

på att välja apotekskedja”. Ungefär en av tio instämde till viss del i påståendet. Fler än åtta av tio 

instämde inte eller instämde inte alls i påståendet, vilket visar en svag attitydstyrka. Omkring en 

av tjugo valde alternativet varken eller. Svaren på påståendet kan ses i stapeldiagram 2.  

Även det sista påståendet som behandlade attitydstyrka visade på en låg attitydstyrka hos de flesta 

respondenter, vilket visas i stapeldiagram 3. Omkring sju av tio valde alternativen instämmer helt 

eller instämmer till viss del som svar på påståendet ”Det spelar ingen roll om jag går till en annan 

apotekskedja än mitt förstahandsval”. De övriga svaren fördelades förhållandevis jämnt mellan 

alternativen varken eller, instämmer inte och instämmer inte alls.  

Omkring tre av fem respondenter svarade instämmer helt eller instämmer till viss del som svar på 

påståendet ”Jag kan inte komma på några uppenbara skillnader mellan de olika apotekskedjorna”. 

Detta visar på en låg differentieringsgrad. Ungefär en sjättedel valde alternativet varken eller och 

lika många valde instämmer inte. Nästan en tiondel instämde inte alls i påståendet. Fördelningen av 

svaren visas i stapeldiagram 4.  

Stapeldiagram 1 Attitydstyrka, påstående 1 Stapeldiagram 2 Attitydstyrka, påstående 2 
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Även svaren på påståendet ”För mig finns det stora olikheter mellan de olika apotekskedjorna” 

visade på en låg differentieringsgrad bland respondenterna. Tre av fem valde alternativen 

instämmer inte alls eller instämmer inte. En förhållandevis stor del valde mittenalternativet varken eller. 

En av fem valde detta alternativ och en lika stor del respondenter valde alternativet instämmer till 

viss del. En av tjugo valde alternativet instämmer helt. Fördelningen av svaren på detta påstående 

kan ses i stapeldiagram 5.  

Knappt sju av tio instämde helt eller till viss del i påståendet ”Apotek som apotek, de flesta 

kedjorna är likadana”. Precis som i de två andra frågorna som mäter differentieringsgrad visar 

svaren på denna fråga en låg sådan grad, vilket visas i stapeldiagram 6. En av fem valde något av 

alternativen instämmer inte eller instämmer inte alls. Övriga respondenter valde alternativet varken eller.  

Stapeldiagram 3 Attitydstyrka, påstående 3 Stapeldiagram 4 Differentieringsgrad, påstående 1 

Stapeldiagram 5 Differentieringsgrad, påstående 2 Stapeldiagram 6 Differentieringsgrad, påstående 3 
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Enkäten avslutades med frågan ”Hur många 

av dina senaste fem apoteksbesök har varit 

till samma apotekskedja? Om du inte vet, gör 

en uppskattning utifrån hur du vanligtvis 

gör”. Den avsåg att mäta konsumenternas 

beteendemässiga lojalitet. Endast en av tjugo 

svarade att alla besök hade gjorts på olika 

apotekskedjor. Detta kan bero på att det 

endast finns fyra apotekskedjor i 

Katrineholm. Tre av tio respondenter 

svarade att alla besök har gjorts på samma 

apotekskedja. Ungefär en fjärdedel av respondenterna svarade att de gått till samma apotekskedja 

två gånger av de senaste fem gångerna. Lika många valde alternativet tre gånger. En av sex hade 

besökt samma kedja fyra av de fem senaste gångerna. Detta visas i stapeldiagram 7.  

4.4 Fördelning mellan lojalitetstyperna 

Hälften av respondenterna är inte lojala. Den andra hälften är fördelad mellan de tre 

lojalitetstyperna som uppvisar någon slags lojalitet. En av tio uppvisar den starkaste formen av 

lojalitet, kallad sann lojalitet. Tre av tio uppvisar falsk lojalitet, vilket innebär en stark 

beteendemässig lojalitet och en svag relativ attityd. Något mer än en tjugondel av respondenterna 

har en svag beteendemässig lojalitet och en stark relativ attityd, vilket innebär att de visar prov på 

latent lojalitet. Fördelningen mellan lojalitetstyperna, utan att hänsyn till kön eller ålder har tagits, 

visas i cirkeldiagram 3.  

Stapeldiagram 7 Beteendemässig lojalitet 

 

Cirkeldiagram 3 Fördelning mellan lojalitetstyperna 
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De flesta av de tillfrågade i förstudien, som genomfördes bland apoteksanställda, ansåg flera att 

apotekskunderna inte är lojala. Fördelningen i cirkeldiagram 3 visar att denna uppfattning ligger 

nära sanningen.  
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5 ANALYS 

Svaren från enkäten analyseras i detta kapitel med hjälp av korstabeller. Därefter visas 

fördelningen mellan de olika lojalitetstyperna med hänsyn till åldersgruppstillhörighet.  

5. 1 Korstabellsanalys  

I tabell 3 undersöks sambandet mellan respondentens kön och hans eller hennes lojalitetstyp. 

Tabellen består av tre delar. I den översta delen visas att 100 % av de 240 respondenterna fyllde i 

enkäten korrekt och att bortfallet därmed var 0 %. I mittendelen redovisas dels det förväntade 

utfallet, det vill säga hur många respondenter som skulle ha hört till varje lojalitetstyp om det inte 

funnits något samband alls mellan kön och lojalitetstyp, dels det faktiska utfallet, det vill säga hur 

fördelningen i undersökningen blev. Den tredje delen visar resultatet av ett chi2-test. Längst till 

höger i den nedre delen av tabell 4 visas signifikansen, vilken är 0,121. Detta innebär att det är 

12,1 % risk att dra fel slutsats om det påstås att det finns ett samband mellan kön och 

lojalitetstyp. Detta anses vanligtvis vara en för hög risk. I statistiska analyser är det vanligast att 

acceptera maximalt 5 % risk för en felaktig slutsats, med andra ord 5 % signifikansnivå. En 5 % 

signifikansnivå innebär att risken att komma fram till fel resultat är 5 %. Eftersom 0,121 är större 

än 0,05 är sambandet mellan kön och lojalitetstyp inte signifikant på 5 % signifikansnivå. Om 

sambandet hade varit signifikant hade det gått att utläsa att det ena könet är mer lojalt än det 

andra, vilket här alltså inte gick att bevisa. När ett resultat inte är signifikant kan det vara 

slumpmässigt. Vid a. syns att noll celler har ett förväntat utfall som är mindre än fem. För att 

resultaten i en korstabellsanalys ska vara statistiskt giltigt måste detta värde vara mindre än 20 %  

(Lind, Marchal, & Wathen, 2012, s. 657).  

Summering 

 Enkäter 

Giltiga Bortfall Totalt 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Kön på respondenten * 
Respondentens 
lojalitetstyp 

240 100,0% 0 0,0% 240 100,0% 

 

Kön på respondenten * Respondentens lojalitetstyp korstabell 

 Respondentens lojalitetstyp  

Sann lojalitet Latent lojalitet Falsk lojalitet Ingen lojalitet Totalt 

Kön på 
respondenten 

Man Utfall 9 2 32 52 95 

Förväntat utfall 11,1 5,9 28,9 49,1 95,0 

Kvinna Utfall 19 13 41 72 145 

Förväntat utfall 16,9 9,1 44,1 74,9 145,0 

Totalt Utfall 28 15 73 124 240 

Förväntat utfall 28,0 15,0 73,0 124,0 240,0 
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Chi
2
-test 

 

Värde df 
Asym. Sig. 

(2-sidig) 

Pearson Chi
2
 5,809

a
 3 0,121 

Antal giltiga enkäter 240     

 

a. 0 celler (0,0%) har ett förväntat utfall mindre än 5. Det minsta förväntade utfallet är 5,94. 

Tabell 3 Korstabell över lojalitetstyp och kön 

För att undersöka om det finns ett samband mellan respondentens kön och vilka svarsalternativ 

han eller hon valde gjordes ett Wilcoxons rangsummetest. Analysen visade att det inte fanns 

något samband mellan dessa variabler. Rangsummetestet kan ses i bilaga 3.  

Tabell 4 består precis som tabell 3 av tre delar. Den första delen visar även här att samtliga 240 

respondenter fyllde i enkäten korrekt, vilket innebär att bortfall inte förekommer. Den andra 

delen (på nästa sida) visar hur fördelningen mellan lojalitetstyperna ser ut med hänsyn till 

åldersgrupps-tillhörighet. Tabellen visar både hur fördelningen skulle ha sett ut om det inte 

funnits något samband mellan lojalitetstyp och åldersgrupp, och hur fördelningen såg ut i 

undersökningen. I den tredje delen syns längst till höger chi2-värdet, vilket i detta fall var 0,000. 

Detta innebär att risken att analysen visar att det finns ett samband mellan åldersgrupp och 

lojalitetstyp när ett sådant samband i själva verket inte finns är mindre än en promille. Eftersom 

detta värde är mindre än 0,05 är sambandet mellan lojalitetstyp och åldersgrupp signifikant på 5 

% signifikansnivå. Detta innebär att sannolikheten att individens lojalitetstyp är betingat av vilken 

åldersgrupp han eller hon tillhör är markant större än 95 %. Vid a. syns att tre celler (18,8%) har 

ett förväntat utfall som är mindre än fem. För att resultaten i en korstabellsanalys ska vara 

statistiskt giltigt måste detta värde vara mindre än 20 % (Lind, Marchal, & Wathen, 2012, s. 657). 

Summering 

 

Enkäter 

Giltiga Bortfall Totalt 

Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Åldersgrupp * 
Respondentens lojalitetstyp 240 100,0% 0 0,0% 240 100,0% 
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Åldersgrupp * Respondentens lojalitetstyp korstabell 

 Respondentens lojalitetstyp  

Sann 
lojalitet 

Latent 
lojalitet 

Falsk 
lojalitet 

Ingen 
lojalitet Totalt 

Åldersgrupp 16-24 
Ungdom 

Utfall 1 2 16 24 43 

Förväntat utfall 5,0 2,7 13,1 22,2 43,0 

25-44  

Yngre vuxna 

Utfall 4 7 16 57 84 

Förväntat utfall 9,8 5,3 25,6 43,4 84,0 

45-64 
Medelålders 

Utfall 6 6 19 28 59 

Förväntat utfall 6,9 3,7 17,9 30,5 59,0 

65- Äldre Utfall 17 0 22 15 54 

Förväntat utfall 6,3 3,4 16,4 27,9 54,0 

Totalt Utfall 28 15 73 124 240 

Förväntat utfall 28,0 15,0 73,0 124,0 240,0 

 

Chi
2
-test 

 

Värde df 
Asym. Sig. 

(2-sidig) 

Pearson Chi
2
 47,267

a
 9 0,000 

Antal giltiga enkäter 240     

 

a. 3 celler (18,8%) har ett förväntat utfall mindre än 5. Det minsta förväntade utfallet är 2,69. 

Tabell 4 Korstabell över lojalitetstyp och åldersgrupp 

5.2 Lojalitetstyp efter åldersfördelning 

Ursprungligen skulle även en kombination av åldersgrupp och kön (exempelvis män i åldergrupp 

45-64) jämföras med de olika lojalitetstyperna för att hitta ett eventuellt samband. Detta gjordes 

dock ej, eftersom kön visade sig vara en faktor som inte var signifikant för individens 

lojalitetstyp.  

Cirkeldiagram 4 Lojalitetstyp och åldersgrupp 
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Minst andel sant lojala fanns i åldersgruppen ungdomar. Något fler fanns bland de yngre vuxna 

och ytterligare fler fanns i gruppen medelålders. Störst andel sant lojala återfanns i åldersgruppen 

äldre. Ju äldre respondenten var, desto större var alltså sannolikheten att han eller hon skulle vara 

sant lojal. Latent lojalitet återfanns i störst andel bland de medelålders respondenterna. 

Respondenterna uppvisade en lägre andel latent lojala ju yngre de var. Det fanns dock inte någon 

latent lojal konsument bland de äldre. En stor del av respondenterna i alla åldersgrupper 

uppvisade falsk lojalitet. I åldersgruppen medelålders uppvisade ungefär hälften av 

respondenterna ingen lojalitet. I åldersgrupperna ungdomar och yngre vuxna var dessa andelar 

ännu större. Den största andelen respondenter inom dessa åldersgrupper är därmed inte lojala. 

Bland de äldre var dock en mindre andel, en av tre, inte lojal. Fördelningen av de olika 

lojalitetstyperna inom varje åldersgrupp återfinns i cirkeldiagram 4. 
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6 SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken typ av lojalitet som finns bland konsumenterna på 

apoteksmarknaden samt att ta reda på om någon av faktorerna kön eller ålder påverkar lojaliteten.  

Analysen visar att hälften av respondenterna inte är lojala. Den andra hälften är fördelad mellan 

de tre lojalitetstyperna som uppvisar någon slags lojalitet. En av tio uppvisar den starkaste formen 

av lojalitet, kallad sann lojalitet. Tre av tio uppvisar falsk lojalitet, vilket innebär en stark 

beteendemässig lojalitet och en svag relativ attityd. Något mer än en tjugondel av respondenterna 

har en svag beteendemässig lojalitet och en stark relativ attityd, vilket innebär att de visar prov på 

latent lojalitet.  

Analysen av svaren på enkätundersökningen visar att det inte går att bevisa ett samband mellan 

kön och lojalitetstyp. Det är däremot möjligt att påvisa att en individs lojalitetstyp är betingad av 

vilken åldersgrupp han eller hon tillhör. Ju äldre respondenten är, desto större är sannolikheten 

att han eller hon uppvisar sann lojalitet. Största andelen respondenter inom åldersgrupperna 

ungdomar, yngre vuxna och medelålders uppvisar, i dagsläget, ingen lojalitet till någon viss 

apotekskedja. Bland de äldre är den vanligaste lojalitetstypen falsk lojalitet.  
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7 REFLEKTIONER OCH FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

I denna uppsats har endast samband mellan kön och lojalitetstyp samt mellan åldersgrupp och 

lojalitetstyp undersökts. Det kan vara intressant att även undersöka vad som orsakar respektive 

lojalitetstyp, exempelvis hur stor inverkan apotekspersonalen har. Många respondenter i 

undersökningen sa att de väljer apotekskedja av bekvämlighetsskäl, det vill säga att de går till det 

apotek som ligger närmast. Även detta skulle kunna vara en faktor som påverkar vilken 

lojalitetstyp som uppvisas. Det kan dock inte påvisas i denna studie eftersom den inte har 

undersökt andra variabler än kön och ålder. Att välja apotekskedja av bekvämlighetsskäl skulle 

kunna resultera i att konsumenten klassas som falskt lojal eller illojal. Detta eftersom den relativa 

attityden är svag medan den beteendemässiga lojaliteten är oviss. Det kan dessutom tänkas att 

respondenter i större städer är mer eller mindre lojala än respondenter i mindre städer.  

Andra undersökningar har som tidigare nämnts hittat ett samband mellan kön och lojalitet, 

exempelvis Oly Ndubisi (2006). Det vore därför av intresse att göra om undersökningen med ett 

större antal respondenter, för att se om fördelningen mellan könen då blir annorlunda i 

jämförelse med denna undersökning, vilket eventuellt kan leda till att sambandet mellan kön och 

lojalitetstyp blir signifikant på 5 % signifikansnivå. En stor andel av respondenterna uppvisade en 

lojalitetstyp med låg grad av lojalitet. Det skulle kunna bero på att omregleringen skedde 

förhållandevis nyligen och att de olika apotekskedjorna därför ännu inte har hunnit differentiera 

sig tillräckligt. För att undersöka detta skulle en ny studie behöva genomföras.  
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BILAGA 1 ENKÄT OM APOTEKSLOJALITET 
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BILAGA 2 KORRELATIONSMATRISER FÖR PÅSTÅENDEN 

Korrelationsmatris attitydstyrka, påståenden 1-3 – Spearmans test 

 

1. För mig är det 
viktigt att gå till en 
viss apotekskedja. 

2. Jag lägger ned 
mycket tid och 

eftertanke på att 
välja apotekskedja. 

3. Det spelar ingen 
roll om jag går till 

en annan 
apotekskedja än 

mitt 
förstahandsval. 

1. För mig är det viktigt att gå till 
en viss apotekskedja. 

Korrelationskoefficient 1,000 0,361
**
 0,606

**
 

Sig. (2-sidig)   0,000 0,000 

Antal 240 240 240 

2. Jag lägger ned mycket tid 
och eftertanke på att välja 
apotekskedja. 

 

Korrelationskoefficient 0,361
**
 1,000 0,411

**
 

Sig. (2-sidig) 0,000   0,000 

Antal 240 240 240 

3. Det spelar ingen roll om jag 
går till en annan apotekskedja 
än mitt förstahandsval. 

Korrelationskoefficient 0,606
**
 0,411

**
 1,000 

Sig. (2-sidig) 0,000 0,000   

Antal 240 240 240 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-sidig). 

 

Korrelationsmatris differentieringsgrad, påståenden 4-6 – Spearmans test 

 4. Jag kan inte 
komma på några 

uppenbara 
skillnader mellan 

de olika 
apotekskedjorna. 

5. För mig finns 
det stora olikheter 

mellan de olika 
apotekskedjorna. 

6. Apotek som 
apotek, de flesta 

kedjorna är 
likadana. 

4. Jag kan inte komma på 
några uppenbara skillnader 
mellan de olika 
apotekskedjorna. 

Korrelationskoefficient 1,000 0,660** 0,505** 

Sig. (2-sidig)   0,000 0,000 

Antal 240 240 240 

5. För mig finns det stora 
olikheter mellan de olika 
apotekskedjorna. 

Korrelationskoefficient 0,660** 1,000 0,612** 

Sig. (2-sidig) 0,000   0,000 

Antal 240 240 240 

6. Apotek som apotek, de flesta 
kedjorna är likadana. 

Korrelationskoefficient 0,505** 0,612** 1,000 

Sig. (2-sidig) 0,000 0,000   

Antal 240 240 240 

**. Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån (2-sidig). 

 

Enkäten designades för att fånga tre aspekter: attitydstyrkan, differentieringsgraden och den 

beteendemässiga lojaliteten. Tre frågor var ställdes om attitydstyrkan och differentieringsgraden. 

För att säkerställa att det finns ett samband mellan två variabler, i detta fall påståenden, kan 

korrelationstester göras. Matriser används då det ger en översiktlig bild av variablerna och deras 

relation till varandra. Korrelationskoefficienten visar styrkan i sambandet mellan variablerna. 

Skalan går från -1 till +1, där -1 visar ett inverterat eller negativt samband och +1 visar ett direkt 

eller positivt samband mellan de två variablerna. (Lind, Marchal, & Wathen, 2012, ss. 463-466) 

Signifikansnivån (Sig. 2-sidig) visar att resultatet är tillförlitligt och att risken att analysen inte 

stämmer är mindre än en tusendel. I matriserna ovan syns ett positivt samband mellan de 

påståenden som mäter samma aspekt.   
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BILAGA 3 WILCOXONS TEST AV SAMBAND MELLAN KÖN 
OCH PÅSTÅENDE 

Wilcoxons rangsummetest 

  Påstående 1 Påstående 2 Påstående 3 Påstående 4 Påstående 5 Påstående 6 Fråga 1 

Sig. (2-sidig) 
0,894 0,855 0,569 0,856 0,595 0,697 0,417 

a. Grupperingsvariabel: Kön på respondenten 
 

Påstående 

1. För mig är det viktigt att gå till en viss apotekskedja. 
2. Jag lägger ned mycket tid och eftertanke på att välja apotekskedja. 
3. Det spelar ingen roll om jag går till en annan apotekskedja än mitt förstahandsval. 
4. Jag kan inte komma på några uppenbara skillnader mellan de olika apotekskedjorna. 
5. För mig finns det stora olikheter mellan de olika apotekskedjorna. 
6. Apotek som apotek, de flesta kedjorna är likadana. 

 
Fråga 

1. Hur många av dina senaste fem apoteksbesök har varit till samma apotekskedja? Om du inte vet, gör 
en uppskattning utifrån hur du vanligtvis gör. 

 

I uppsatsen framgår det att ett samband mellan kön och lojalitetstyp inte kan bevisas eftersom 

signifikansnivån var för låg. För att jämföra om populationerna (män och kvinnor) har svarat 

annorlunda på påståendena och frågan, valdes ytterligare en analysmetod ut. Testet kallas för 

Wilcoxons rangsummetest och det jämför två populationer med varandra för att undersöka om 

de skiljer sig åt. (Lind, Marchal, & Wathen, 2012, s. 695) Om ett värde under 0,05 fås, visar detta 

att det finns könsskillnader i svaren. Som kan ses i tabellen ovan så är värdena för samtliga 

påståenden betydligt högre, och därför kan det inte påvisas ett samband mellan respondentens 

kön och hur han eller hon har svarat på enkäten.  

 


