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Sammanfattning 
 
Titel 
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Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. 
 
Författare 
Janna Larsson 
 
Handledare 
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2017 - Maj 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur kännedomen om globala och 

butikers egna varumärken påverkar en konsuments uppfattning av en produkt.  

 
Metod 
En kvantitativ metod har utförts genom två experiment som kompletterats med en enkät. 

Data har analyserats med hjälp av deskriptiv statistik, t-test och en korrelationsanalys 

där resultaten tagits vidare in i en diskussion som har agerat underlag för studiens 

slutsats.  

 
Resultat och slutsats 
Både varumärkeskännedom och smakupplevelse påverkar konsumenters uppfattning om 

det globala och butikskapade varumärket. Konsumenterna går efter smakupplevelse och 

föredrar den smak de tycker bäst om medan varumärkeskännedomen påverkar den 

redan upplevda smaken som bättre eller sämre beroende på hur hög eller låg 

kännedomen är.  

 
Uppsatsens bidrag 
Min studie bidrar till att öka förståelsen för vilken påverkan varumärkeskännedom och 

smakupplevelse om globala och butikers egna varumärken kan ha på en konsuments 

uppfattning av colaprodukter.   
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Aim 
The purpose of this study is to gain a deeper understanding towards how the knowledge 

of global brands and store brands effect a consumer’s perception of a product.  

 
Method 
A quantitative method has been conducted through two experiments, supplemented with 

a survey. Data has been analyzed using descriptive statistics, t-test and a correlation 

analysis where the results have been carried out into a discussion that has acted as 

support for the study´s conclusion. 

 

Results and conclusion 
Both brand awareness and taste experience affect consumers' perceptions of the global 

brand and store brand. Consumers prefers the product they think tastes the best and the 

affect brand awareness has is that the already experienced flavor of the product either 

perceives to taste better or worse depending on the strength of the awareness. 

 
Contribution 
My study helps to increase understanding of what impact brand awareness and taste 

experience of a global and a store brand have on a consumer's perception of cola 

products. 
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1. Inledning 
 

I denna del av arbetet presenteras bakgrunden till det valda ämnet samt presenteras 

tidigare forskning och problem rörande ämnet varumärke. Tanken är att denna översikt 

lättare ska leda in läsaren mot syftet och de forskarfrågor som kommer presenteras. 

 
1.1 Bakgrund 
I min vardag stöter jag dagligen på varumärken och det är sällan att det enbart finns ett 

varumärke att välja på utan varje produkt innebär ett val mellan många olika 

leverantörer och butikers varumärken. Speciellt inom livsmedelsbranschen så upplever 

jag att jag ofta hittar minst två olika typer av varumärken representerade för varje 

produkt. Mitt fokus har tidigare alltid gått till de globala varumärkena som går att hitta i 

varje affär, som är både välkända och väletablerade på marknaden och hos 

konsumenterna. På senaste tiden har jag uppmärksammat det ökade utbudet av butikers 

egna varumärken och jag har upplevt att de har ökat i omfång och finns som 

motsvarighet till många av de globala varumärkenas produkter.  

 

Braak, Dekimpe och Geyskens (2013) bekräftar att det under det senaste decenniet har 

skett en ökning av butikers egna varumärken på marknaden. Delfi, DLF 

(dagligvaruleverantörers förbund) och HUI Research (Handelns utredningsinstitut) 

presenterar varje år en dagligvarukarta där det framgår att butiker såsom ICA och Coop 

har utvecklat sina egna varumärken som har blivit allt mer konkurrenskraftiga (bilaga 

1). SvD Näringsliv (2015) stärker detta då de skriver att det pågår en ständig kamp 

bland olika leverantörer om att få behålla sin plats på butikshyllan.   

 

Enligt Kay (2006) är varumärken utmärkande för att ha en påverkan på konsumenter vid 

val av produkt. Det är därför viktigt att varumärket förmedlar produktens budskap på 

rätt sätt då detta leder till trogna och återkommande kunder. Många globala varumärken 

har lyckats väl med detta och är, trots den ökade konkurrensen från butikers egna 

varumärken, konsumenternas första val (Steenkamp, Batra & Alden 2003). Efter att ha 

uppmärksammat dessa två varumärken började jag reflektera kring vilken påverkan 

deras produkter kan tänkas ha på konsumenter, vilket blev utgångspunkten för mitt 

ämne.  
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1.2 Problemdiskussion 

Keller och Lehmann (2006) och Wood (2000) anser att varumärket är ett företags 

största tillgång och enligt Kotler, Armstrong, Wong och Saunders (2008) är det detta 

som ger upphov till de känslor och den uppfattning konsumenter känner gentemot en 

produkt. Wulf, Odekerken-Schröder, Goedertier och Ossel (2005) nämner att i en 

konkurrensutsatt miljö är det viktigt för företag att lägga stor fokus på både skapandet 

och på upprätthållandet av sitt varumärke. Detta är av vikt för att ett företag ska kunna 

vara konkurrenskraftiga på marknaden men även då de produkter en konsument köper 

ofta är de som är starkt förknippade med varumärket (Keller och Lehmann, 2006; Wulf 

et al., 2005).  

 

Det finns olika typer av varumärken, två av dessa är globala varumärken och butikers 

egna varumärken som blivit allt mer populära för forskare att studera (Wulf et al., 2005; 

Ailawadi, Neslin & Gedenk, 2001). Inom litteraturen upplever Steenkamp et al. (2003) 

och Davvetas och Diamantopoulos (2016) att det finns en brist på en formell definition 

av vad ett globalt varumärke är. Författarna påpekar att andra forskare tidigare uttryckt 

det som ”de varumärken som konsumenterna kan hitta under samma namn i flera länder 

med allmänt liknande och centralt samordnade marknadsstrategier” (Steenkamp et al., 

2003, s.53). Butikers egna varumärken definieras enligt Rubio, Oubina och Villasenor 

(2014)  som varumärken som är skapade av en specifik butik och finns även tillgängliga 

där.  

 

Wulf et al. (2005) anser att forskningen kring butikers egna varumärken tidigare har 

varit begränsad fram till för något år sedan då det ökade i intresse. Författarna anger att 

den begränsade mängden forskning som fokuserat på butikers egna varumärken eller på 

globala varumärken har studerat deras styrka på marknaden eller egenskaper kring 

varumärkenas produkter. Cotterill, Putsis och Dhar (2000) och Wulf et al. (2005) påstår 

att förvånansvärt lite forskning har studerat konkurrensen mellan globala varumärken 

och butikers egna varumärken.  

 

Keller och Lehmann (2006) menar att ett företags varumärke är med och påverkar den 

helhetsupplevelse som kunderna känner gentemot ett företags produkter, något som 

även Holger och Holmberg (2002) stärker då de anser att varumärken spelar en 

avgörande roll för konsumenter. Detta skulle innebära att det varumärke, globalt eller 
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butikers egna varumärken, som konsumenterna känner mest positiva tankar gentemot 

kan dra fördelar i att den positiva bilden av varumärket återspegla sig på deras 

produkter. Fornerino och D’Hauteville (2010) påpekar att tidigare forskning fastställt att 

det, i konsumenters undermedvetna, finns en länk mellan varumärket och hur de 

upplever kvalitén på produkten.  

 

Burt (2000) anser att konsumenter tidigare upplevt att globala varumärkens produkter 

var av högre kvalitet och var därför villiga att betala ett högre pris för dessa medan 

butikers egna varumärken var kända för en lägre kvalitet till en mindre peng. Även om 

fallet kanske varit så tidigare argumenterar han för att det skett en vidareutveckling av 

butikers egna varumärken då de inte längre är sedda att enbart erbjuda konsumenten ett 

lägre pris till följd av en lägre kvalitet. Rubio et al. (2014) påvisar att ett företags 

varumärkeskännedom hos konsumenter har utsetts till att ha starkast inverkan på 

upplevd kvalitet hos ett varumärke. Om kvalitén på butikers egna varumärken har ökat i 

konsumenternas ögon så kan detta vara ett resultat av det Wulf et al. (2005) uttrycker 

om att denna typ av varumärke har ökat i intresse. Men trots det ökade intresset för 

butikers egna varumärken så är de globala varumärkena enligt Davvetas och 

Diamantopoulos (2016) fortfarande de som många konsumenter föredrar. Kristensen, 

Gabrielsen och Zaichkowsky (2012) menar att ett välkänt varumärke ses som bättre i 

konsumentens ögon och utifrån sin synlighet och igenkännbarhet så kan detta vara 

något som de globala varumärkena dragit stor nytta av.  

 

Trots att Keller och Lehmann (2006), Fornerino och D’Hauteville (2010) och Holger 

och Holmberg (2002) anger att varumärket har störst påverkan så har Fornerino och 

D’Hauteville (2010) även hittat material från tidigare enkätundersökningar som 

motsäger detta. De undersökningar som författarna syftar till studerar varumärke på mat 

och dryckesprodukter utifrån konsumenters perspektiv. Det framkommer av Fornerino 

och D’Hauteville (2010) att det är konsumenternas sinnesintryck, framförallt 

smakupplevelsen som är avgörande för uppfattningen av produkten, alltså att 

varumärket är oväsentlig i denna produktkategori. Även Bratanova, Kervyn och Klein 

(2015) anser att det är smaken på en produkt som har störst inverkan på konsumenters 

val och uttrycker att varumärke bara kan påverka till en viss del.  
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Det som Bratanova et al. (2015) nämner och resultaten av Fornerino och D’Hauteville 

(2010) enkätundersökningar motsäger alltså Holger och Holmberg (2002) teori då 

konsumenterna själva anser att de baserar sitt val utifrån smaken på produkten och inte 

varumärket. Detta skulle då innebära att en produkt från ett globalt varumärke skulle 

vara likvärdigt en butikskapad produkt i konsumenternas ögon och varumärket skulle 

inte påverka konsumentens uppfattning. Diskussionen kring vad som har störst 

påverkan mellan kännedom av varumärket och smak på produkten är uppdelad forskare 

och konsumenter emellan, men det finns även de som anser att båda väger in. 

Kristensen et al. (2012) är ett exempel på det sistnämnda och menar att båda faktorerna, 

smak och varumärke, påverkar konsumenterna på ett eller annat sätt. 

 

1.3 Problemformulering 

Problemet som uppstår är att tidigare forskning visar delade meningar om konsumenters 

uppfattning om en produkt påverkas av varumärke eller smakupplevelse och det 

framkommer av Davvetas och Diamantopoulos (2016) och Kristensen et al. (2012) att 

resultaten kan variera beroende på vilken produkt och eller vilket land en studie görs i. 

Enligt Davvetas och Diamantopoulos (2016) är vissa varumärken inom en viss 

produktkategori mer representativa för att göra en undersökning på än andra. Författarna 

nämner att för studier av kolsyrad dryck så är cola ett exempel på en sådan representativ 

produkt att studera. Tidigare studier som nämns i problemdiskussionen har undersökt 

mer likvärdiga varumärken och inte ett varumärke som är världsledande inom sin 

kategori ställt mot ett varumärke som enbart finns på ett fåtal utvalda butiker. Davvetas 

och Diamantopoulos (2016) kommer dock nära denna kombination då de undersöker 

hur konsumenter påverkas av globala och lokala varumärken och fastställer för dessa 

varumärken att konsumenters uppfattning varierar beroende på produktkategori. Delen i 

deras studie som undersöker två olika varumärken på mat och dryckesprodukter där de 

sen ställs mot varandra testas dock inte i praktiken och låter konsumenterna göra ett 

faktiskt val mellan de olika varumärkenas produkter. Utifrån Steenkamp et al. (2003) 

definition av ett globalt varumärke och sett från kategorin kolsyrad dryck så är Coca-

Cola ett optimalt val för att representera denna typ av varumärke.   

 

Utifrån informationen i min problemdiskussion så upplever jag att det finns ett gap i 

litteraturen kring att praktiskt testa vilken påverkan kännedom och smakupplevelse har 

på konsumenters uppfattning, utifrån kombinationen globala varumärken och butikers 
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egna varumärken. Genom att identifiera påverkan avser studien att vara intressant för 

företag som producerar dessa varumärken. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur kännedomen om globala och 

butikers egna varumärken påverkar en konsuments uppfattning av en produkt.  

 

1.5 Forskningsfrågor  

• Skiljer sig konsumentens uppfattning av globala varumärken och butikers egna 

varumärken då de testas dolt kontra öppet? 

• Finns det ett samband mellan konsumenternas kännedom av produkten och hur 

de värderar smakupplevelsen? 

 

1.6 Avgränsning 

I denna studie avgränsar jag mig till industrin för kolsyrad dryck och mer specifikt 

kommer jag enbart fokusera på colaprodukter. Det har tidigare gjorts praktiska studier 

(Woolfolk, Castellan och Brooks, 1983) på hur smakupplevelse påverkas av varumärke, 

dock gjordes detta på två globala varumärken, Coca-Cola och Pepsi. För att få en ny 

infallsvinkel kommer jag istället avgränsa mig till att enbart jämföra ett globalt 

varumärke, Coca-Cola, med ett butikskapat varumärke, Ica Cola.  

 

Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie (2006) redogör för människans fem sinnen och nämner 

att dessa är känsel, doft, smak, syn och hörsel. Enligt Hultén, Broweus och Dijk (2011) 

är företag väl medvetna om att alla dessa sinnen är med och påverkas hur en konsument 

upplever en produkt. Med detta i åtanke kommer denna studie även avgränsa sig till att 

enbart fokusera på ett sinne, vilket är smak. 

 

Respondenterna är 101 stycken elever som studerar på Högskolan i Gävle och 

genomförs med en kvantitativ metod. Den kvantitativa undersökningen består av 

experiment med en tillhörande enkät som kommer utföras på alla respondenter. 

Deltagarna svarar på en enkät i samband med att de utför experiment i form av två 

smakprov av produkterna. Det första smakprovet kommer ske utan deltagarens vetskap 

om varumärket och det andra kommer ske med full information. Denna utformning 

kommer från Mancuso och Gustafsson (2012) rekommendationer på vidare forskning 
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att utföra det dolda smaktestet och det öppna smaktestet på samma respondenter. IBM 

SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences) används för att presentera 

och analysera enkätsvaren och resultatet av experimentet. 

 

1.7 Disposition 

Nedanstående bild demonstrerar hur arbetet är uppbyggt och vad studiens olika kapitel 

tar upp.  

 
 

  
 
 
  

 
 
 
 
 

Figur 1 – Disposition av studie (Egen) 
 

Min studie är indelad i sex olika kapitel som bilden visar. Det första kapitlet är en 

introduktion till mitt valda ämne och innehåller en bakgrund, problemdiskussion och 

problemformulering följt av syfte, forskarfrågor och avgränsning. Informationen från 

det första kapitlet tas vidare i kapitel två som är ett teorikapitel där tidigare forskning 

kring ämnet presenteras. Följande del av studien är metoden där tillvägagångsätt 

presenteras. I kapitel fyra kommer resultaten av insamlad data analyseras och redovisas 

för att sedan diskuteras i nästa del. I studiens sista kapitel kommer en slutsats att dras 

och här kommer även syftet att besvaras. 
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2. Teori 
 
Denna del av arbetet avser att presentera den teori som ligger som grund för min 

kommande studie. Begrepp som kommer behandlas här är väsentliga för att läsaren ska 

erhålla en större förståelse kring ämnet. Inledningsvis kommer det ligga ett fokus på att 

definiera vad ett varumärke är för att därefter övergå till en genomgång av butikers 

egna varumärken och globala varumärken. Teorier kring varumärkeskännedom, 

smakupplevelse och konsumenters uppfattning presenteras. 

 

2.1. Varumärke 
Wood (2000) menar att ordet varumärke definieras på olika sätt enligt olika författare 

och i sin artikel tar hon upp de olika definitionerna som forskare använt sig av och 

diskuterar för- och nackdelar med dessa. Bland de olika definitioner som förekommer, 

finns det ett och samma uttryck som är vanligt återkommande bland många forskare 

(Toldos-Romero & Orozco-Gómez, 2015; Kühn & Gallinat, 2013; Wood, 2000; Javons, 

2005; Chang & Liu, 2009).  

 

”Ett varumärke är ett namn, term, tecken, symbol eller design eller en kombination av 

dessa som är avsedd att identifiera varor och tjänster hos en säljare eller en grupp 

säljare och att skilja dem från konkurrenterna”  

(Kotler, 1991, s.241) 
 

Förenklat innebär denna definition att ett varumärke består av en eller en kombination 

av olika visuella faktorer, så som ett företags namn eller en symbol, de använder för att 

konsumenter ska kunna relatera till organisationen. Syftet med dessa faktorer är att 

företaget ska särskilja sig från sina konkurrenter och att deras tjänster eller produkter 

ska kunna kopplas med denna kombination (Toldos-Romero & Orozco-Gómez, 2015; 

Kühn & Gallinat, 2013; Wood, 2000; Javons, 2005; Chang & Liu, 2009). Trots att 

många forskare använder detta uttryck som en allmän definition så förekommer det att 

forskare ställer sig skeptiska till detta uttryck. Javons (2005) menar i sin artikel att 

denna definition är bristfällig då den är väldigt produktorienterad och inte tar upp 

uttrycket ur konsumenternas synvinkel. Kotler et al. (2008) menar att ett företags 

varumärke är mer än bara en symbol och ett namn, utan det är kärnan i den relation ett 

företag har till sina konsumenter. 
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Keller och Lehmann (2006) menar att ett företags varumärke är med och påverkar den 

helhetsupplevelse som kunderna känner till organisationens produkter. De anser att 

varumärket bidrar till flera olika positiva aspekter i konsumenternas ögon. Några av 

dessa aspekter är att det kan förenkla vid val av produkt, det skapar förtroende hos 

konsumenterna samtidigt som det utlovar en viss kvalitetsnivå, konsumenterna vet vad 

de kan förvänta sig av produkten.  

 

I den litteratur som tar upp och försöker skapa klarhet kring varumärken så är det 

vanligt förekommande att olika typer av varumärken omnämns. Singh (2013) och 

Jevons (2005) nämner i sin forskning varumärken som kan ha olika styrka och syftar då 

till starka och svaga varumärken medan andra forskare (Mooij 2005; Wulf et al., 2005) 

studerar en annan typ av varumärke som är globala varumärken och butikers egna 

varumärken. 

2.1.1 Globalt varumärke, Coca-Cola 

Som Steenkamp et al. (2003) redogjorde för existerar inte en fast definition av vad som 

är ett globalt varumärke, det finns dock en generell ide, forskare emellan, om vad som 

utgör denna typ av varumärke. Enligt Muhlbacher, Leihs och Dahringer (2006) kan ett 

varumärke anses vara globalt när attributen kring produkten är standardiserade världen 

över. Dock påpekar Mooij (2005) att marknadsföringen kan komma att skilja beroende 

på land men att logotyp, namn och positionering är detsamma.  

 

Enligt Steenkamp et al. (2003) har tidigare forskning påvisat att globala varumärken har 

kunnat dra nytta av sin bredd på världsmarknaden, då det förekommer att konsumenter 

upplever en högre kvalitet eftersom varumärket är globalt. Mooij (2005) anser att ett 

globalt varumärke blir framgångsrikt om företaget genom sin reklam lyckas förmedla de 

värderingar som de vill att konsumenten bör associera med produkten. Ett globalt 

varumärke som kan klassas som framgångsrikt är Coca-Cola då de, enligt SvD 

Näringsliv (2013), under 13 år haft förstaplatsen på listan ”best global brands” som 

amerikanska varumärkeskonsulten Interbrand skapar varje år. Enligt Internbrands 

(2016) och Veckans affärers (2016) senaste rapport toppar Coca-Cola inte listan längre 

men med sin tredje plats efter Apple och Google innebär det att de fortfarande är den 

ledande tillverkaren av kolsyrad dryck i världen.   
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2.1.2 Butikers egna varumärke, Ica Cola 

Enligt Wulf et al. (2005) så har det blivit vanligare med affärskedjor som replikerar 

redan befintliga produkter och sätter sitt eget varumärke på den. Rubio et al. (2014), 

kallar detta för butikers egna varumärken men definierar det med att produkten är 

skapad av samma butik som den finns tillgänglig i. Inom litteraturen kring denna typ av 

varumärke som Wulf et al. (2005) och Rubio et al. (2014), nämner så förekommer det 

olika benämningar på det, men de syftar alla till samma form av varumärke. Rubio et al. 

(2014), Wulf et al. (2005), Ailawadi et al. (2001) och Cotterill et al. (2000) pratar alla 

om ”store brand” och ”private label” vilket kan översättas till följande uttryck, butikers 

egna varumärken, butikskapat varumärke, privat etikett och egna märkesvaror (EMV). 

Trots olika namn så har alla dessa namn samma innebörd och syftar till samma typ av 

varumärke.    

 

Svd Näringsliv (2015) nämner tre affärskedjor som arbetar med egna märkesvaror och 

dessa är ICA, Coop och Axfood. ICA (2016) skriver att de har flera olika sortiment med 

egna varor där ICA Basic, ICA I love eco och ICA Selection är exempel på några av 

dessa. ICA beskriver att tanken bakom dessa sortiment är att de vill erbjuda sina kunder 

varor som håller god kvalité och som även säljs till ett förmånligt pris. Även Coop och 

Axfood eftersträvar att deras egna märkesvaror ska vara av bra kvalité och pris (Coop, 

2016; Axfood, 2016). Wulf et al. (2005) skriver att marknaden för företag som tar fram 

sina egna varumärken och säljer har blivit allt större, speciellt i Europa där länder som 

England, Schweiz och Belgien toppade listan i denna kategori.  

 

2.2 Varumärkeskännedom 

Varumärkeskännedom är enligt Keller (1993) när konsumenter minns ett visst 

varumärke och lätt kan känna igen det, vilket kan komma att påverka deras köpbeslut på 

ett eller annat sätt. Su och Tong (2015) nämner att varumärkeskännedom utgör en del av 

ett företags varumärkeskapital tillsammans med bland annat varumärkes associationer 

och varumärkeslojalitet. Ett företags varumärkeskapital uttrycker enligt Keller och 

Lehmann (2006) och Hilgenkamp och Shanteau (2010) hur styrkan ett företags 

varumärke har på marknaden påverkar effektiviteten av marknadsföringen, kundens 

upplevelse av produkten men även det ekonomiska värdet. Chih-Chung, Ping-Kuo och 

Chiung-En (2012) argumenterar för att det är viktigt att företag arbetar med kännedom 

kring sitt varumärke. Toldos-Romero och Orozco-Gómez (2015) anser att när en 
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konsument ska välja en produkt så har varumärket alltid en viss påverkan. Författarna 

menar att varumärket kan påverka en individ med både positiva och negativa känslor 

gentemot varan. Thoma och Williams (2013) påpekar att andra forskare fastställt att 

konsumenter tenderar att föredra saker de är bekanta med och saker som är färska i 

minnet. Författarna argumenterar för att om en konsument nyligen, medvetet eller 

omedvetet, blivit exponerad för marknadsföring av ett visst varumärke så väger detta in 

och påverkar deras uppfattning. Därför är det enligt Su och Tong (2015) väsentligt för 

ett företag att skapa varumärkeskännedom hos konsumenter då styrkan av ett 

varumärkes närvaro i konsumenters undermedvetna, innebär att en relation till kunden 

byggs upp där de känner sig manade att konsumera företagets produkt. 

 

Enligt Aaker och McLoughlin (2010) tenderar de varumärken med en hög 

varumärkeskännedom att föredras av konsumenter framför andra mindre igenkännbara 

märken. Rubio et al. (2014) har även de uppmärksammat detta samt funnit kopplingar 

som tyder på att den kvalitén som en konsument upplever gentemot en produkt påverkas 

starkast av ett företags varumärkeskännedom. Enligt Aaker (2013) är 

varumärkeskännedom därför en viktig aspekt för organisationer när det gäller att skaffa 

konkurrensfördelar gentemot andra företag på samma marknad. Kristensen et al. (2012) 

anser att det är vanligt att mindre kända varumärken, i sin förpackningsdesign, medvetet 

väljer att replikera andra mer välkända varumärken för att ta del av deras 

varumärkeskännedom. Enligt Kristensen et al. (2012) måste en konsument i sitt val av 

produkt tvingas hitta olika attribut som kan vägleda denna till beslut.  

 

2.3 Smakupplevelse 
Vid bedömning av en produkt anser Lindström (2005) att en konsument nyttjar alla sina 

sinnen för att få en uppfattning om produkten. Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie (2006) 

skriver om människans fem sinnen som är syn, doft, känsel, hörsel och smak. 

Författarna menar att dessa sinnen för vidare påverkan från människans omgivning till 

nervsystemet som skapar en uppfattning. Schifferstein och Desmet (2007) understryker 

att produkter inom livsmedelsbranschen är de som oftast påverkar alla sinnen hos 

konsumenter. Enligt Hultén et al. (2008) har det blivit av större vikt för företag att se 

helheten av sitt varumärke för att kunna stimulera konsumenter på olika sätt och 

stimulans genom smaksinnet är en av de aspekterna som har blivit allt viktigare för 

företag att fokusera på. Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn och Öström (2014) 
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påpekar att det är viktigt att ha i åtanke att en konsuments smak är individuell och kan 

skifta konsumenter emellan. Författarna påpekar att en föredragen smak hos en 

konsument inte nödvändigtvis behöver matcha en annans konsument föredragna smak.     

 

En individs smakupplevelse är ett kraftigt verktyg nämner Hultén et al. (2008) som 

menar att smaken även är ett uttryck för fler av människans sinnen då en människas 

upplevda smak även kan innefatta bland annat dofter och textur med. Krishna (2012) 

anser att olika externa faktorer som förpackningen på en produkt, dess reklam eller 

framför allt varumärket kan påverka hur en konsument upplever smaken på en produkt. 

Utifrån McDaniel och Bakers (1977) studie är det relativt lite som krävs för att förändra 

smakupplevelsen av en produkt hos konsumenter. Både Barnet-Cowan (2011) och 

Hultén et al. (2011) anser att den smakupplevelse en konsument känner mot en produkt 

bygger inte enbart på smaken. Eftersom smaken utgörs och påverkas av de andra 

sinnena så sammanfattar författarna att en konsuments hela sinnesupplevelse av en 

produkt kan sammanfattas i smaken.  För att definiera smakupplevelse så är det enligt 

Krishna (2010) en variation av intryck från alla människans fem sinnen. 

 

2.4 Konsumenters uppfattning 
Hur konsumenter uppfattar en produkt är svårt att kartlägga men Wulf et al. (2005) 

påpekar dock att det finns olika faktorer som kan komma att påverka uppfattningen, 

vilket kan vara allt från ett varumärke till att produkten råkar vara färskt i minnet vilket 

Thoma och Williams (2013) påpekar. I studien av Wulf et al. (2005) undersökte de hur 

butikers egna varumärken kunde stå sig mot nationella varumärken i ett experiment som 

involverade olika apelsinjuicer. Experimenten utfördes genom ett dolt test och ett 

visuellt test där respondenterna testade fem olika apelsinjuicer varav en av dessa var ett 

nationellt varumärke.  

 

Syftet med Wulf et al. (2005) studie var att undersöka hur fyra mindre kända 

varumärken, butikers egna, står emot ett mer välkänt varumärke sett till 

smakpreferenser. I resultatet av det dolda smaktestet framkom det att konsumenterna 

värderade smaken på det nationella varumärket lägst, alltså tyckte de att de fyra 

butikskapade varumärkena smakade bättre än det nationella. Forskarna tolkade detta 

som att butikskapade produkter även kan hålla en hög kvalitet om inte bättre i detta fall. 

Det visuella smaktestet som Wulf et al. (2005) utförde resulterade i att konsumenternas 
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smakpreferenser blev påverkade av det nationella varumärket då den värderade smaken 

höjdes och upplevdes som godare. 

  

2.5 Teoretisk referensram 

När jag har gått igenom teorin förstår jag utifrån tidigare forskning att det förekommer 

delade meningar om vad som påverkar konsumenters uppfattning. I tidigare studier 

(Keller & Lehmann, 2006; Fornerino & D’Hauteville, 2010; Holger & Holmberg, 2002) 

anser några forskare att det är varumärkeskännedomen kring butikers egna varumärken 

och globala varumärken som påverkar en konsuments uppfattning mest. Medan andra 

forskare (Bratanova et al., 2015; Fornerino & D’Hauteville, 2010) anser att det är 

smakupplevelsen av butikers egna varumärken och globala varumärken som påverkar 

en konsuments uppfattning mer. Det finns även de forskare (Kristensen et al., 2012) 

som anser att både varumärkeskännedom och smakupplevelse påverkar. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 2 – Teoretisk referensram (Egen) 
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3. Metod 
 
Följande kapitel har som mening att underlätta för läsaren genom att bistå med 

information kring studiens utförande och ge en ökad förståelse för utformningen. Denna 

del redogör för val av undersökningsdesign samt beskrivning av dessa, enkätens 

utformning, val av analysmetod och metodkritik.  

 

3.1 Val av forskningsdesign 

Med studiens syfte som utgångspunkt blev det snabbt tydligt att en kvantitativ metod 

med ett deduktivt synsätt var bäst lämpad för den typ av undersökning jag ville göra. 

Bryman och Bell (2013) förklarar utförligt om den kvantitativa forskningsstrategin men 

beskriver även alternativet till den som är kvalitativ forskningsstrategi. I en förenklad 

förklaring av de båda strategierna menar Holme och Solvang (1997) och Eliasson 

(2013) att den kvantitativa studien präglas av strukturering och behandlar det som kan 

beskrivas genom siffror, medan den kvalitativa präglas av flexibilitet och omfattar det 

som kan beskrivas genom ord. Bryman och Bell (2013) skriver att en kvantitativ studies 

första fas utgörs av teori och det är även detta som kännetecknar det deduktiva synsättet. 

Synsättet beskriver hur relationen mellan teori och forsknings ser ut och det deduktiva 

synsättet innebär att forskningen styrs av teori.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) består den kvantitativa strategin utav mer eller mindre 

11 steg. Dessa fungerar dock mer som en riktlinje för hur denna typ av undersökning 

kan se ut och författarna skriver att det är ovanligt att stöta på forskning med detta 

exakta upplägg. Bryman och Bell (2013, s.163) beskriver den kvantitativa 

forskningsprocessen med följande steg: 

 
Upplägget på min studie ser inte ut som ovanstående process men den är till stor del 

inspirerad av dessa steg, då den bygger på tidigare teori samt kring upplägget av 

tillvägagångsättet finns det likheter. Den stora skillnaden är min avsaknad av hypoteser 

 

1. Teori à 2. Hypotes à 3. Undersökningsdesign à 4. Operationalisering à 5. 

Val av plats för forskning à 6. Val av respondenter à 7. Tillämpning av 

undersökningsinstrumenten för datainsamling à 8. Bearbetning av data à 9. 

Analys av data à 10. Resultat/Slutsatser à 11. Formulering av resultat och 

slutsatser 
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men Bryman och Bell (2013) skriver att inte alla kvantitativa forskningar använder sig 

av en hypotes utan för vissa, min inkluderad, så fungerar teorin som en 

intresseinriktning. 

 

Vid utformningen av min undersökning så har jag valt att använda mig av en 

experimentell forskningsdesign. Bryman och Bell (2013) menar att studier som bygger 

på experiment påvisar att intern validitet upplevs som relativt hög samt att tilltron för 

studiens slutsats kring trovärdighet och stabilitet ökar. Forskare som utfört liknande 

undersökningar har använt sig av denna typ av design vilket har varit en bidragande 

faktor i mitt slutliga val (Joubert & Poalses, 2012; Kjellberg & Sörqvist, 2015). Det 

existerar två olika typer av experiment och Bryman och Bell (2013) skriver att dessa är 

laboratorieexperiment och fältexperiment. Författarna skriver att laboratorieexperiment 

bland annat utförs i en konstlad miljö vilket är tvärtemot fältexperiment som istället 

utförs i en verklig miljö. Söderlund (2010) påpekar att experiment som inte är utförda i 

en verklig situation riskerar att översättas fel vilket leder till att undersökningen inte 

speglar hur verkligheten ser ut. Jag har därför valt att studera en verklig situation i min 

undersökning och har utfört fältexperiment (smaktest) som kompletterats med en 

elektronisk enkät för att effektivisera datainsamlingsprocessen.  

 

3.2 Insamlingsmetod  
Då min studie undersöker vilken påverkan varumärkeskännedom och smakupplevelse 

har på konsumenters uppfattning kring två olika varumärken så stod det klart i ett tidigt 

skede att smaktest skulle behöva utföras av alla deltagare. Ytterligare information 

utöver smaktesten skulle även behövas och därför utformade jag en kompletterande 

enkät som alla deltagare fick fylla i elektroniskt både innan och efter de utfört 

smaktesten. Varje respondent fick sitta i ett eget och ostört rum tillsammans med mig 

när smaktesten och enkäten utfördes. Eftersom jag var närvarande för alla respondenter 

vid utförandet innebar detta att om deltagarna upplevde vissa oklarheter eller det 

framkom funderingar kring enkätens frågor kunde jag förtydliga denna. Att ha någon 

på plats som kan svara på funderingar och se till att frågorna tolkas på rätt sätt är 

väldigt positivt i Eliassons (2013) ögon som då skriver att detta kan bidra till att öka 

undersökningens reliabilitet.  
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De studier som använder sig av enkäter anser Bryman och Bell (2013) kan ha många 

fördelar och framförallt så är denna metod känd för att effektivisera efterarbetet av 

datainsamlingen vilket är den främsta anledningen till att jag valde just detta 

tillvägagångsätt. För att effektivisera mitt arbete ytterligare använda jag mig av 

elektroniska enkäter där svaren direkt kunde överföras till Excel. Författarna skriver 

även att användandet av elektroniska enkäter gör undersökningen billigare och värnar 

om miljön, något som jag såg som positivt.  

 

3.3 Enkätens utformning 

Min enkät består av två olika delar, del 1 och del 2, där upplägget är utformat på ett 

liknande sätt med nio frågor i varje del. Anledningen till att enkäten utgörs av två olika 

delar är att den därigenom kombinerar ett dolt och ett öppet smaktest. De första två 

frågorna i del 1 av min enkät fastställer deltagarens kön och ålder, denna typ av frågor 

kallar Bryman och Bell (2013) för ”personliga faktafrågor” då de behandlar de 

demografiska aspekterna av enkäten och kan användas för att placera in respondenten i 

olika grupper under analysen. Då undersökningen utfördes på Högskolan i Gävle och 

jag hade ett krav på att deltagarna skulle vara studenter så kunde jag därför bortse från 

ytterligare en personlig fråga som berör yrke. Eftersom min undersökning behandlar 

varumärkets påverkan så var det, enligt mig, inte av vikt att ha med ovanstående frågor 

men jag valde ändå att inkludera dessa i den slutliga undersökningen då jag ser en viss 

relevans i att få en uppfattning om vilka respondenterna är. Fråga 3 till 5 i del 1 

undersöker respondentens relation till colaprodukter och är väsentlig för både de 

kommande smaktesten men även i analysen, för att kunna upptäcka möjliga samband.  

 

Frågorna 6-8 i den första enkäten är samma tre frågor som även återfinns i den andra 

enkäten på samma nummer och anledningen till detta är att dessa tre frågor behandlar 

smaktestet i undersökningen. Två av frågorna besvaras, av respondenten, i form av en 

likertskala och den tredje fastställer vilket alternativ de föredrar/gillar bäst. Utöver 

frågorna som berör smaktestet i del 2 så fokuserar de övriga frågorna på varumärke och 

varumärkeskännedom för att få en bättre uppfattning om hur väl deltagarna tror sig 

påverkas av olika varumärken och vilka de föredrar.   

 

Bryman och Bell (2013) anser att vid utformning av en undersökning så kan det vara 

bra att överväga att reproducera eller låta sig inspireras av andra forskares frågor. 
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Eftersom dessa frågor redan har använts i en befintlig undersökning kan det tyda på att 

de är av bra slag och är formulerade på ett sätt som respondenterna förstår och inte kan 

misstolka.  

 

Nummer Fråga Referens 
Del 1   

 
1 

 
Hur gammal är du? 
 

 
Lange et al. (2002) och Ailawadi et al. 

(2001) 
 
2 

 
Vilket kön identifierar du dig med? 
 

Lange et al. (2002) och Ailawadi et al. 
(2001) 

3  
Dricker du Cola? 
 

 
Wulf et al. (2005) 

 
4 

 
Vilken Cola dricker du då? 
 

 
Toldos-Romero & Orozco-Gómez (2015) 

 
5 

 
Vilken Cola föredrar du? 
 

Toldos-Romero & Orozco-Gómez 
(2015)? 

 
6 

 
Hur gott upplevde du att det första 
innehållet var? 
 

Fornerino & d´Hauteville (2010) och 
Bratanova et al.(2015) och Kühn & 

Gallinat (2013) 

 
7 

 
Hur gott upplevde du att det andra 
innehållet var? 
 

Fornerino & d´Hauteville (2010) och 
Bratanova et al.(2015) och Kühn & 

Gallinat (2013) 

 
8 

 
Vilket innehåll föredrar du? 
 

 
Kristensen et al. (2012) 

 
9 

 
Vilka andra faktorer förutom smak 
påverkar ditt val? 
 

 
Egen 

Del 2   
 
1 

 
Hur mycket tror du dig påverkas av 
ett företags varumärke? 
 

 
Egen 

 
2 

 
Hur väl känner du till Ica Cola? 
 

 
Su & Tong (2015) 

 
3 

 
Hur väl känner du till Coca-Cola? 
 

 
Su & Tong (2015) 
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4 

 
Vilken typ av Cola varumärke 
föredrar du? 
 
 

 
Toldos-Romero & Orozco-Gómez 

(2015)? 

 
 
5 

 
 
Vilka faktorer påverkar dig att välja 
ditt föredragna varumärke? 
 

 
 

Egen 

 
6 

 
Hur god upplevde du att den 
butikskapade drycken var? 
 

Fornerino & d´Hauteville (2010) och 
Bratanova et al.(2015) och Kühn & 

Gallinat (2013) 

 
7 

 
Hur god upplevde du att den 
globala drycken var? 
 

Fornerino & d´Hauteville (2010) och 
Bratanova et al.(2015) och Kühn & 

Gallinat (2013) 

 
8 

 
Vilken föredrar du? 
 

 
Kristensen et al. (2012) 

 
9 

 
Varför föredrar du denna? 
 

 
Egen 

Tabell 1 – Utformningen av enkäten (Egen) 

3.3.1 Val av frågor 

Vid utformningen av en enkät finns det olika aspekter att ta ställning till och ha i åtanke 

innan slutligt val av frågor. Bryman och Bell (2013) skriver att frågor kan ställas på 

olika sätt och de diskuterar framförallt om öppna och stängda frågor. En öppen fråga, 

beskriver författarna, innebär att respondenterna med sina egna ord får svara på den 

fråga som ställs. En stängd fråga är motsatsen till den öppna frågan och förser istället 

respondenterna med olika svarsalternativ där de får välja det svar som de anser stämmer 

in bäst på hur de känner. Vid utformningen av min enkät valde jag att använda mig av 

stängda frågor framförallt då Bryman och Bell (2013) anser att dessa frågor gör 

tolkningsprocessen mer effektiv då de redan givna svarsalternativen blir lättare att 

bearbeta.  

 

Trots den positiva synen Bryman och Bell (2013) har gentemot stängda frågor så är det 

viktigt att även fundera kring de negativa aspekterna denna typ av frågor kan medföra. 

Författarna påpekar att dessa frågor kan hindra respondenterna från att ge fullständiga 

svar där all information framkommer. De skriver även att frågor med många 
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svarsalternativ kan upplevas vara för långa och om respondenten upplever att dessa 

svarsalternativ inte täcker deras svar på frågan så kan det lätt uppstå irritation gentemot 

undersökningen och viljan att genomföra den ordentligt. Dessa negativa aspekter hade 

jag i åtanke när jag utformade min enkät och tog Bryman och Bells (2013) råd att 

eliminera dessa problem genom att lägga till ett öppet alternativ som hette ”övrigt”. För 

de respondenter som inte fann mina svarsalternativ tillfredställande så tillät denna del de 

att uttrycka sig på det sätt de önskade. Jag tog även ett beslut att ställa en öppen fråga 

som den slutliga frågan på undersökningen i den andra delen av min enkät då jag fann 

det av intresse att läsa respondenternas egna kommentarer till varför de själva föredrog 

en viss produkt.   

 

3.3.2 Skala 

Frågorna i min undersökning som behandlar de två smaktesten (fråga 6 och 7 i både del 

1 och del 2 av enkäten) är ställda i form av en likertskala från ett till fem, där ett 

representerar ”Inte alls god” och fem representerar ”Mycket god”. Enligt Wakita, 

Ueshima och Noguchi (2012) kan en likertskala se ut på olika sätt och de skriver att det 

är vanligt förekommande att skalan innehåller 4-7 kategorier, alltså nummeralternativ. 

Likertskalan har ojämna nummer när forskaren känner att det finns ett behov att ha ett 

neutralt alternativ, vilket var något jag ansåg behövdes i min undersökning och Bryman 

och Bell (2013) kallar detta nummer för en mittpunkt på skalan som symboliserar att 

respondenten är neutral. Jag valde att hålla mig till en likertskala med fem nummer då 

jag upplevde att det räckte för att undersöka hur gott respondenterna tyckte produkten 

smakade. Wakita et al.(2012) påpekar att Boote (1981) och Lissitz och Green (1975) 

anser att en likertskala med fem nummer kan ses som pålitlig.  

 

3.3.3 Pilotstudie  

Trots att många av mina enkätfrågor var replikerade och inspirerade av andra forskares 

frågor samt att Bryman och Bell (2013) säger att med denna typ av frågor behövs ingen 

pilotstudie så ansåg jag ändå att det var viktigt att utföra studien för att försäkra mig om 

att det inte förekom oklarheter och fel. Enligt Bryman och Bell (2013) och Eliasson 

(2013) är en pilotstudie ett sätt att försäkra sig om att frågorna som utgör studien håller 

en hög standard, samt att fel som kan förekomma tidigt kan identifieras och åtgärdas.  
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Min pilotstudie genomfördes på Högskolan i Gävle, där även den stora undersökningen 

utfördes och 11 studenter från olika program och årskullar i skolan deltog. De blev 

ombedda att göra enkäten och uppmärksamma potentiella oklarheter med innehållet 

eller fel som möjligtvis fanns. Under pilotstudien fick jag fram många bra åsikter om 

hur enkäten skulle kunna förbättras och två av deltagarna öppnade även upp för en 

diskussion kring utformningen av några av mina svarsalternativ. När alla 11 studenter 

utfört denna studie tog jag till mig undersökningspersonernas åsikterna och ändrade på 

samtliga saker som påpekats. Fel numrering av några frågor korrigerades, i del 1 

ändrades dryck mot ordet innehåll då det upplevdes mer neutralt och samtliga frågor 

gjordes ännu tydligare.  

 

3.4 Förberedelser och genomförande av undersökning  

Experimenten utfördes under en tidsperiod av två dagar, i biblioteket på högskolan i 

Gävle, mellan klockan 10-16 eftersom flest studenter vistas här då. Den slutliga 

insamlingens storlek blev 101 respondenter. Två olika varumärken av cola hade valts 

till smaktesten, det globala varumärket Coca-Cola och det butikskapade varumärket Ica 

Cola. Drycken till undersökningen och plastglas köptes in dagen innan testen utfördes 

och kyldes under natten för att hålla samma temperatur. Varje respondent fick i uppgift 

att svara på frågor och utföra fyra smaktest, två dolda och två öppna. Då 

undersökningen genomfördes i ett privat grupprum i skolans bibliotek gick jag fram till 

studenter och frågade om de kunde tänka sig deltaga i en undersökning som bygger på 

smakprover av dryck och tar cirka två minuter. Jag fortsatte att fråga folk och utföra 

undersökningen tills jag hade över hundra svar.  

 

De personer som gick med på att deltaga i undersökningen fick i del 1 först svara på 5 

frågor innan de ombads att utföra de första två smaktesten, dessa frågor undersökte 

deltagaren konsumtion av cola och föredragna varumärke. Respondenterna fick alla 

samma information och fick inte veta vad de två kopparna innehöll utan blev enbart 

ombedda att smaka på innehållet och avgöra hur gott de upplevde innehållet, svarat på 

min 5-punkt likertskala. Eftersom jag personligen satt ner med varje deltagare så 

behövde jag inte heller märka upp kopparna för att hålla reda på innehållet. I studien 

utförd av Woolfolk et al. (1983) där de testade colaprodukter märkta med olika 

bokstäver så visade det sig att märkningen påverkade respondenternas svar och detta 

kunde jag därför undvika. Eftersom jag inte märkte glasen fick jag istället lägga upp en 
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mall för hur testen skulle utföras och följa denna för varje respondent. Upplägget genom 

alla test blev därför följande: på det dolda testet fick de först Coca-Cola följt av Ica Cola 

och på det öppna testet fick de först Ica Cola följt av Coca-Cola.    

 

När respondenterna svarat på frågorna i del 1 av undersökningen och utfört de dolda 

smaktesterna så fick de fortsätta till del 2 av enkäten. Denna del inleds med 5 frågor 

som handlade om varumärke och dess påverkan. När dessa frågor var besvarade ombads 

respondenten att utföra ännu ett smaktest, som denna gång skedde med öppet där 

varumärket var för sig presenterades för respondenterna och de fick även se produkten 

bli upphälld direkt i glaset för att försäkra sig om att det var rätt innehåll.  

 

3.5 Tankar kring genomförande 

När utförandet först planerades var min tanke att undersökningen skulle äga rum i 

passagen mellan skolans café och klassrummen eftersom där rör sig mycket människor. 

Dock efter jag stått där i cirka 30 minuter togs ett beslut att plocka bort dessa svar som 

inkommit (7 stycken) och börja om inne i biblioteket då jag upplevde att de 

förbipasserande var stressade och inte svarade ordentligt på frågorna som ett resultat av 

detta. Eftersom undersökningen handlar om smaktester så ansåg jag att personerna som 

satt i biblioteket i lugn och ro istället kunde utvärdera smaken på produkten på ett annat 

och mer noggrant sätt än de som var på väg till en lektion.  

 

3.6 Population och urval  

3.6.1. Population 

Enligt Bryman och Bell (2013) är population de olika enheterna, i form av städer, 

bostadsområden eller skolor, som urvalet byggs på. Populationen för min studie 

kommer bygga på Sveriges befolkning där personer under 18 år kommer exkluderas då 

de är omyndiga och vilket gör att jag inte ser de som ”riktiga” konsumenter (SFS 

1994:1433). Statistiska centralbyrån (2016) skriver att det totala antalet invånare i 

Sverige som är 18 år och över uppgår till 7 903 914 stycken vilket är fördelat på 3 933 

559 män och 3 970 355 kvinnor. Enligt Eriksson och Widerheim-Paul (2014) kan även 

undersökningar med små stickprov ge en trolig bild av verkligheten om andelen svar är 

representativt för populationen. 
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3.6.2. Urval 

Eftersom studien bygger på experiment som genomfördes på Högskolan i Gävle blev 

urvalet de studenterna på skolan som blev tillfrågade och deltog. Kjellberg och Sörqvist 

(2015) beskriver detta som ett bekvämlighetsurval där forskaren väjer de respondenter 

som finns nära till hands och är lätta att få tag på. En nackdel med att utföra ett 

bekvämlighetsurval är enligt Holme och Solvang (1996) och Eliasson (2013) att 

resultaten inte är representativa för populationen då endast de som finns till hands vid 

undersökningstillfället blir tillfrågade. Som ett resultat av detta anser författarna att det 

blir svårt att säga att resultatet representerar en större population än de som deltog. 

Bryman och Bell (2013) skriver även om andra urval, så som ett sannolikhetsurval, som 

ger en mer generaliserbar bild för populationen än vad bekvämlighetsurvalet gör. Dock 

påpekar de att denna typ av urval vanligtvis omfattar mer tidskrävande förberedelser. I 

enlighet med Kjellberg och Sörqvist (2015) påpekande att experimentella studier av 

praktiska anledningar kan använda sig av ett bekvämlighetsurval. Det faktum att andra 

urvalsmetoder är tidskrävande så ansåg jag att jag saknade resurser för att utföra något 

annat än ett bekvämlighetsurval.   

 

3.7 Analysmetod   
För att analysera den insamlade data användes programmet SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences) och de analyser som utfördes var deskriptiv statistik, t-test och 

korrelationsanalys. Bryman och Bell (2013) påpekar att det är vanligt förekommande 

för kvantitativa studier att SPSS används vid analysen. Eftersom undersökningen 

utfördes elektronisk var det relativt enkelt att föra över svaren från undersökningen in i 

Excel där svaren tolkades om till siffror för att sedan föra in de i programmet SPSS för 

analys. Alla svar från undersökningen hamnade i Google Forms och fördes sedan över 

till Excel där de fanns sparade vilket var användbart i efterhand vid misstankar om att 

vissa svar hade transkriberats fel. Genom att säkerställa att alla svar, innan analysen 

genomfördes, var rätt kodade så anser jag att risken för ett felaktigt eller missvisande 

resultat minskades. 

  

Pallant (2013) redogör för processen att föra över data in i SPSS och skriver utförligt 

om hur frågorna görs om till olika variabler och hon beskriver även ovan nämnda 

process om att tolka om svar till siffror. Författaren påpekar att alla svarsalternativ i en 

enkät som inte redan är i rätt format måste tolkas om till siffror innan de kan läggas in i 
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programmet. Utifrån Pallants (2013) beskrivning gjorde jag om mina frågor till 

variabler i SPSS och alla svarsalternativ som bestod av text tolkade jag till olika 

nummer. I frågan om respondenternas kön tolkade jag om svaret man till 0 och kvinna 

till 1. Bilden nedan illustrerar hur fråga 3 i första delen av enkäten tolkades i SPSS. 

Frågan behandlade respondenternas konsumtion och löd ”Hur ofta dricker du cola?”, 

svarsalternativen tolkades sedan om till siffrorna 1-3.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 3 – Utdrag ur SPSS (SPSS) 
 

Frågorna i enkäten som innehöll en likertskala med fem alternativ behövdes därför inte 

kodas om utan kunde behålla sina siffror 1, 2, 3, 4 och 5.  

3.7.1 Deskriptiv analys 

Deskriptiv statistik innebär enligt Löfgren (2006) att en forskare organiserar och 

sammanställer insamlad data för att sedan på ett så tydligt sätt som möjligt presentera 

denna för läsaren. Utifrån den deskriptiva statistiken kan forskaren utläsa flera olika tal 

som kan vara relevanta för undersökningen, några exempel som Pallant (2013) nämner 

är standardavikelse, medelvärde och median. Författaren nämner att det även är ett bra 

verktyg för att kontrollera om respondenterna har fyllt i sina enkäter på ett korrekt sätt.  

 

Enligt Pallant (2013) används deskriptiv statistik som ett verktyg där studiens 

antaganden kontrollerar utvalda variabler efter potentiella överträdelser, vilket gör 

denna typ av analys passande för att testa en studies frågeställningar eller antaganden. 

Min deskriptiva analys inleds med att ge läsaren en inblick i vilka respondenterna är 

utifrån ålder, kön och vardaglig konsumering av den undersökta produkten innan 

analysen fortsätter.   

1 = ”Ja, ofta” 
2 = ”Ja, ibland” 
3 = ”Nej, aldrig” 
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3.7.2 T-test - Paired sample T-test 

Enligt Pallant (2013) är t-test en statistisk teknik för att jämföra bland annat grupper 

eller olika tillstånd. Författaren talar om olika typer av t-test som är independent- 

sample t-test som används för att jämföra medelvärdet på två olika grupper och paired-

sample t-test som jämför medelvärdet på samma grupp vid två tillfällen. I min studie 

utförs därför ett paired-sample t-test.  

 

Genom en paired-sample t-test analys kan forskare utifrån en grupp av människor 

insamla data av dessa vid två olika tillfällen och ställa denna mot varandra för att 

undersöka om det finns några signifikanta skillnader. Signifikans berättar om resultaten 

av testet är pålitligt eller inte, alltså om det kan ha uppkommit av en slump. Från testet 

utläser forskaren värdet av Sig. (2-tailed) och är detta värde mindre än 0,05 eller precis 

0,05 innebär det att det finns en signifikant skillnad. Skillnaden som finns kommer från 

medelvärdet mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln (Pallant, 

2013). Jag använde ett paired-sample t-test för att undersöka om det fanns skillnad på 

hur pass god respektive mindre god respondenterna tyckte coladryckerna var före 

vetskap om varumärkena och efter.  

3.7.3 Korrelationsanalys 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) är syftet med korrelationsanalysen att 

fastställa samband mellan två variabler samt säga hur pass starkt sambandet är. Pallant 

(2013) förklarar att Pearson Product-moment correlation är en vanligt förekommande 

teknik som används för en korrelationsanalys och beskriver att denna 

korrelationskoefficient mäter styrkan genom värden mellan 1 och -1. 

Korrelationsanalysen mäter signifikans vilket syftar till hur pass stor chans det är att ett 

resultat beror på slumpen och Pallant (2013) förklarar att värden kan vara signifikanta 

med en nivå på 5% och en nivå på 1%, där 5% indikeras i SPSS med (*) och 1% med 

(**). Genom analysen framkommer det enligt Pallant (2013) ett korrelationsvärde som 

sedan används för att beskriva vilken styrka sambandet har. Författaren beskriver att 

styrkan kan vara svag, medel och stark.  

 

Stark korrelation = ett värde mellan intervallet 0,5 och 1. 

Medel korrelation = ett värde mellan intervallet 0,3 och 0,49. 

Svag korrelation = ett värde mellan intervallet 0,1 och 0,29. 
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Pallant (2013) menar att korrelationskoefficient mäter genom värde mellan 1 och -1 så 

innebär detta även att korrelationen kan vara negativ. Författaren förklarar att även om 

en korrelation är negativ med ett värde mellan 0,5 och 1 så innebär det fortfarande ett 

starkt samband. Ett negativt värde innebär enligt Pallant (2013) att de värden som är 

höga hör ihop med värden som är låga och tvärtom att låga värden hör ihop med höga 

värden, medan ett positivt värde kopplar ihop höga värden med höga och låga med låga.  

 

3.8 Kvalitetskriterier  

Vid bedömning av företagsekonomisk forskning anser Bryman och Bell (2013) att tre 

krav är viktiga att uppfylla för att forskningen ska hålla god kvalitet och dessa är 

reliabilitet, replikerbarhet samt validitet.  

3.8.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2013)  handlar reliabilitet om pålitlighet, följdriktighet och 

överrensstämmelse på en undersökning och även om resultatet blir detsamma om 

undersökningen utförs en andra gång. För att reliabiliteten i en studie ska hålla goda 

mått är det enligt Holme och Solvang (1997) viktigt att de mätningar som utförs görs på 

ett noggrant sätt, men även att forskaren är uppmärksam kring bearbetning av 

informationen. Utifrån Bryman och Bells (2013) syn på reliabilitet så kan en studie 

anses hålla en god reliabilitet om en annan forskare replikerar undersökning alltså utför 

den med en likadan metod och får samma resultat. Här kan min studie ses som 

bristfällig då den till stor del bygger på experiment som utgår från smaktest av 

konsumenters personliga smakpreferenser vilket kan komma att ändras från person till 

person. 

3.8.2 Replikerbarhet 

Replikerbarhet går enligt Bryman och Bell (2013) ihop med föregående begrepp 

reliabilitet och innebär att en studie ska vara så pass tydlig och välgjort att den kan 

upprepas av andra forskare. Författarna nämner att det ibland förekommer att andra 

forskare har känt ett behov av att göra om en redan utförd studie om de har haft skäl att 

misstänka att resultaten inte stämmer. För att detta ska vara möjligt måste en studie 

därför vara så pass detaljerat beskriven att detta är möjligt och undersökningen kan 

replikeras. Jag anser att min studie kan replikeras då både tillvägagångsättet och 

utformningen av enkäten är detaljerat beskriven i metodkapitlet.   
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3.8.3 Validitet 

Bryman och Bell (2013) anser att validitet är det begrepp som är mest betydelsefullt för 

en studie. Författarna menar att validitet uppnås när de slutsatser som växt fram kan på 

ett sammanhängande sätt kopplas till varandra och teorin. Eliasson (2013) beskriver 

detta som uppnått när studiens resultat mäter det de är ämnade att mäta. Jag anser att 

min studie har validitet, framförallt då en stor del av mina frågor i enkätundersökningen 

bygger på frågor som är ställda av tidigare forskare. Detta innebär att frågorna är 

granskade av fler ögon än bara mina och har hållit en så pass bra kvalitet att de funkat i 

tidigare studier. Min pilotstudie hjälpte även till med att upptäcka fel i formulering av 

frågorna vilket rättades till innan undersökningen utfördes.  
 

3.9 Metodkritik 
Eftersom undersökningen fortlöpte under två dagars tid där jag började på morgonen 

och avslutade fram mot eftermiddagen så påverkade detta graderna på drycken. De som 

utförde smaktesten i början av dagen fick dricka kylda produkter där flaskan var nyligen 

öppnad, vilket innebar att konsistensen (kolsyran) var betydligt mer markant. Hade jag 

gjort om experimenten hade jag istället valt att köpa mindre flaskor, 33 cl, istället för 

1,5 l så detta hade eliminerat problemet med minskad kolsyra och högre temperatur. Jag 

ser det även som negativt att studien bygger på ett bekvämlighetsurval och om studien 

utförts i ett större omfång och även på andra orter än enbart Gävle tror jag resultaten 

varit starkare.  
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4. Analys och Resultat 
 
I denna del presenteras och analyseras studiens resultat med hjälp av deskriptiv 

statistik, t-test och korrelationsanalys för att kunna presentera ett resultat. De resultat 

som framkommer här kommer sedan tas vidare och diskuteras i följande kapitel. 

 
4.1 Deskriptiv Statistik 

Tabell 2 visar en sammanställning av studiens frågor som följs av statistiska tal och 

gjordes främst för att kontrollera och försäkra sig om att respondenterna har svarat på 

alla frågor och att talen på skalorna har blivit korrekta i SPSS. För att försäkra sig om 

att alla respondenterna besvarat varje fråga kan kolumnen märkt med N (markerad med 

gul färg) studeras, där N står för antalet svar som är densamma som antalet 

respondenter. Då min studie genomförts på 101 studenter så är det detta tal som ska 

återfinnas under N på varje fråga, vilket det gör. Medelvärde är presenterat för varje 

fråga i tabellen och jag har valt att markera (grön) de frågor som i enkäten bygger på en 

skala mellan 1 och 5 då medelvärdet är extra intressant för dessa, vilket återkommer 

senare i analysen.   

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Fråga 1.1. Hur gammal är du? 101 1 3 1,23 ,445 

Fråga 1.2. Vilket kön identifierar du dig 

med? 
101 0 1 0,44 ,498 

Fråga 1.3. Dricker du Cola? 101 1 3 1,94 ,526 

Fråga 1.4. Vilken dricker du då? 101 1 5 3,65 ,964 

Fråga 1.5. Vilken cola föredrar du? 101 1 6 3,82 1,062 

Fråga 1.6. Hur gott upplevde du att det 

första innehållet var (Coca-Cola)? 
101 1 5 3,72 ,896 

Fråga 1.7. Hur gott upplevde du att det 

andra innehållet var (Ica Cola)? 
101 1 5 2,78 1,205 

Fråga 1.8. Vilket innehåll föredrar du? 101 1 3 1,42 ,652 

Fråga 1.9. Vilka andra faktorer förutom 

smak påverkar ditt val? 
101 1 2 1,33 ,471 
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Fråga 2.1. Hur mycket tror du dig 

påverkas av ett företags varumärke? 
101 1 5 4,03 ,866 

Fråga 2.2. Hur väl känner du till Ica 

Cola 
101 1 5 2,57 1,219 

Fråga 2.3. Hur väl känner du till Coca-

Cola? 
101 1 5 4,65 ,713 

Fråga 2.4. Vilken typ av Cola 

varumärke föredrar du? 
101 1 2 1,01 ,100 

Fråga 2.5. Vilka faktorer påverkar dig 

att välja ditt föredragna varumärke? 
101 1 2 1,68 ,468 

Fråga 2.6. Hur god upplevde du att den 

butikskapade drycken var? 
101 1 5 2,61 1,049 

Fråga 2.7. Hur god upplevde du att den 

globala drycken var? 
101 2 5 4,07 ,828 

Fråga 2.8. Vilken föredrar du? 101 1 3 2,00 ,424 

Valid N (listwise) 101     

Tabell 2 – Sammanställning deskriptiv statistik (SPSS) 

4.1.1 Uppfattning av respondenterna 

Av de 101 studenter som deltog i studien så går det i figur 4 att notera att 

könsfördelningen var förhållandevis jämn dock med en större representation av det 

manliga könet på totalt 57 män mot 44 kvinnor. Kravet för att delta var, som nämndes i 

metod delen, att vara student och utifrån figur 5 syns det att respondenterna till större 

del befann sig i den yngre åldersgruppen där mer än tre fjärdedelar var mellan 18 och 24 

år gamla.  

 

Figur 4 – Könsfördelning (Egen) 
Figur 5 – Åldersfördelning (Egen) 

44%	  
56%	  

Könsfördelning	  på	  
respondenterna	  

Kvinna	  

Man	  	  

78%	  

21%	  
1%	  

Åldersfördelning	  på	  
studenterna	  

18-‐24	  år	  

25-‐29	  år	  

30-‐34	  år	  
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Figur 6 – Konsumtion (Egen) 
 

Figur 6 visar respondenternas egenvärderade konsumtion av colaprodukter, där 72 % 

svarar att de förtär den kolsyrade drycken cola men enbart ibland. De andra två 

alternativen är mer extrema påståenden som antigen riktar sig mot en obefintlig 

konsumtion (11%) eller mot en regelbunden konsumtion (17%). Procentsatsen för de 

två extrema påståendena är relativt jämn vilket är en bra grund för studien då det kunnat 

bli missvisande ifall ett av dessa påståenden hade varit överrepresenterad. Om ett av 

påståendena varit överrepresenterat, exempelvis ”Ja, ofta” och dessa respondenter redan 

innan studiens påbörjan starkt föredragit ett av de två undersökta varumärkena hade 

detta inneburit en fördel för detta varumärke. Men eftersom dessa extrema påståenden 

utgörs av en snarlik procentsats anser jag att de till stor del tar ut varandra och gör 

insamlingen mer likvärdig. 

4.1.2 Frekvenstabeller 

I frekvenstabellerna nedan framkommer det hur varje respondent har placerat sitt svar på 

samtligt utvalda frågor och dessa tabeller redovisas här för att sedan diskuteras i nästa 

kapitel. Svaren som framkommer i dessa frekvenstabeller gäller enbart för denna studie och 

är inte tänkt att vara applicerbara för populationen. 

 

 
Tabell 3 – Föredraget cola varumärke (SPSS) 
 

17%	  

72%	  

11%	  

Respondenternas	  konsumYon	  av	  cola	  
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När de respondenter som deltog i undersökningen fick svara på vilken cola de föredrar 

så kan det i tabell 3 utläsas att mer än hälften av alla deltagare föredrar Coca-Cola följt 

av Pepsi Cola på 17,8%. Detta innebär att respondenterna har föredragit båda de globala 

produkterna, Coca-Cola och Pepsi Cola, över de två butikskapade produkterna, Ica Cola 

och Coop Cola.  

 

 
Tabell 4 – Smakupplevelse Coca-Cola dolt (SPSS) 
 

 
Tabell 5 – Smakupplevelse Ica Cola dolt (SPSS) 
 

Tabellerna 4 och 5 är resultaten av det första experimentet som utfördes i samband med 

undersökningen och demonstrerar respondenternas resultat av det dolda smaktestet utav 

Coca-Cola och Ica Cola. Genom att se till fördelningen av svar i frekvenskolumnen 

utifrån nummer 1-5 som utgör skalan av smaken (5 står för mycket god) så har 

respondenterna främst placerat produktens smak på 3, 4 och 5 vilket utgör den bättre 

smakande delen av skalan. Medelvärdet, som kan utläsas i tabell 2, är 3,72. I tabell 5 är 

fördelningen av svar på skalan utspridd, svaren är dock mest placerade mot det mindre 

bra smakande hållet vilket även medelvärdet på 2,78 anger. 
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Tabell 6 – Sammanställd smakupplevelse dold (SPSS) 
 
Tabell 6 är en sammanställning av vilket innehåll respondenterna föredrar utifrån hur de 

har värderat smakupplevelsen när den testades dolt i de två föregående tabellerna, tabell 

4 och 5. Utifrån den siffra på skalan de har värderat smakupplevelsen med av de två 

produkterna så har det i denna tabell tolkats vilken de har upplevts som godast och 

föredragit. Alla enkäter där respondenterna fyllde i samma smakupplevelse av de två 

produkterna återfinns under rubriken likgiltig, alltså att de upplever att båda produkterna 

smakar likvärdigt. Som man kan läsa av har ungefär 67 % av alla respondenter ansett att 

Coca-Cola smakade godast mot ungefär 24 % på Ica Cola.   

 

 
Tabell 7 – Egenuppskattad påverkan (SPSS) 
 
Frekvens kolumnen i tabell 7 avslöjar att respondenterna i undersökningen själva anser 

att de tror sig påverkas av ett företags varumärke eftersom störst svarsfrekvens ligger på 

4 och 5 vilket representerar stor påverkan.  

 

 
Tabell 8 – Varumärkeskännedom Ica Cola (SPSS) 
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Tabell 9 – Varumärkeskännedom Coca-Cola (SPSS) 
 
Tabell 8 och 9 visar deltagarnas varumärkeskännedom av de två studerade varumärkena 

och tabell 9 visar att respondenterna mycket väl känner till produkten Coca-Cola som 

representerar det globala varumärket medan kännedomen för Icas Cola som är det 

butikskapade varumärket är mindre igenkänt. Enligt tabell 2 är medelvärdet på 

respondenternas varumärkeskännedom är 4,65 för Coca-Cola och 2,57 för Ica Cola.   

 

 
Tabell 10 – Global eller butikers egna varumärke (SPSS) 
 
Resultatet i tabell 10 visar att det hos respondenterna förekommer en favorisering av 

globala varumärken där 99 % av alla som deltagit i undersökningen svarat att de 

föredrar dessa över butikers egna varumärken. 

 

 
Tabell 11 – Smakupplevelse Ica Cola öppet (SPSS) 
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Tabell 12 – Smakupplevelse Coca-Cola öppet (SPSS) 
 
Tabell 11 och 12 visar resultaten av studiens andra experiment som utfördes, där 

respondenterna presenteras för varumärkena och får smaka produkterna på nytt. 

Fördelningen på skalan påminner om fördelningen i tabell 4 och 5, dock har några 

respondenter omplacerat sina tidigare svar vilket tydligast kan avläsas genom 

förändringen i medelvärdet. I tabell 2 framkommer det att medelvärdet för Coca-Cola 

som undersöks i tabell 12 är 4,07 och för Ica Cola i tabell 11 är det 2,61.  

 

 
Tabell 13 – Sammanställd smakupplevelse öppen (SPSS) 
 

Samma som i tabell 6 visar även tabell 13 en sammanställning av vilket varumärke 

konsumenterna utifrån sitt öppna smaktest har föredragit. Sen tidigare smaktest har det 

skett en del förändringar mellan Ica Cola och Coca-Cola då de 24 respondenterna som 

tidigare, enligt tabell 6, föredrog Ica Cola numera enbart är 9 stycken. 

  – 

Figur 7 - Påverkningsfaktorer dolt (Egen) 
Figur 8 - Påverkningsfaktorer öppen (Egen) 
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Resultaten i figur 7 utgår från människans fem sinnen bortsett från smak då denna fråga 

ställs i anslutning till det dolda smaktestet och undersökte vilka andra faktorer mer än 

smak som respondenterna tyckte påverkade deras val av föredragen produkt. Samma 

sak gäller för figur 8 men denna återfanns i del två av enkäten som undersökte den 

öppna smakupplevelsen vilket även är anledningen till att faktorerna har ändrats. Som 

det går att avläsa så är smak enligt konsumenterna en viktig aspekt vid val av produkt.  

 

4.2 Paired sample t-test 
 

 
Tabell 14 – Paired sample t-test (SPSS) 
 

Med t-testet undersökte jag om respondenters svar var statistiskt signifikanta. Eftersom 

paired sample t-test bygger på två olika mätningar som görs på samma respondenter så 

fokuserade jag på de fyra frågorna (1.6, 1.7, 2.6 & 2.7 i Tabell 2) som behandlade 

smaken av cola, testat med och utan vetskap om varumärket. Både i resultatet av t-testet 

och i den deskriptiva statistiken framkommer det i tabell 3 att det skett en skillnad i 

medelvärdet på hur god respondenterna upplevde att dryckerna var. Utifrån tabell 3 så 

värderar respondenterna smaken på Ica Cola lägre än Coca-Cola då medelvärdet är 2,78 

för Ica Cola och 3,72 (SD=0,896) för Coca-Cola utifrån det dolda testet. Vid det andra 

smaktillfället går det utifrån samma tabell att utläsa att medelvärdet på Ica Cola har 

blivit lägre och värderats till 2,61 jämfört med Coca-Cola vars smak har upplevts som 

godare med ett medelvärde på 4,07 (SD=0,828). För det globala varumärket Coca-Cola 

rapporterar respondenterna en statistisk signifikant mindre god upplevd smak för det 

första smaktestet än det andra, t(101) = -3,468, p = < 0,05. P-värdet är enligt t-testet 

0,001 och innebär att den skillnad som skett mellan de två smaktesten på varumärket 

Coca-cola är statistiskt signifikant. Medelvärdesskillnaden på -0,347 är ett negativt tal 

vilket innebär att medelvärdet är lägre det första mättillfället än det andra vilket 
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stämmer överens med den deskriptiva statistiken.  

 

Sett till den deskriptiva statistiken så har respondenterna värderat Icas Cola lägre det 

andra smaktillfället än vad de gjorde det första. Det syns dock i tabell 14 att p = > 0,05 

vilket innebär att det rent statistiskt sett skett en skillnad mellan mättillfällena men att 

denna inte är signifikant vilket innebär att den kan ha uppkommit av slumpen. 

Medelvärdesskillnaden för Ica Cola är enligt t-testet 0,168 vilket är ett positivt tal och 

innebär att medelvärdet är högre det första mättillfället och lägre det andra. Utifrån t-

testet i relation till den deskriptiva statistiken går det att sammanfatta att det sker en 

skillnad mellan värderingen av smakerna när varumärket är synligt för respondenten 

och inte. För det globala varumärket hade det skett en statistiskt signifikant skillnad 

mellan värderingen av smakupplevelsen då respondenten hade olika mycket information 

om produkten de smakade. Då detta resultat inte kan anses bero på slumpen så bekräftar 

det att det skett en förändring av det globala varumärkets upplevda smak när det testats 

med vetskap och inte. För det butikskapade varumärket hade det enligt tabell 3 skett en 

skillnad i upplevd smak då den minskat mellan tillfällena men denna var inte signifikant 

och kan lika väl ha uppstått av slumpen. Som ett resultat av detta kan jag därför inte 

fastställa att det med säkerhet verkligen skett en skillnad på smakupplevelsen av det 

butikskapade varumärket.  

 

4.3 Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen hade jag med sex stycken utvalda frågor från min enkät som 

behandlar kännedom och smakupplevelse. Dessa frågor valdes för att undersöka möjliga 

signifikanta samband. Tabellen nedan visar att det förekommer samband på två olika 

nivåer, 0,05-nivån och 0,01-nivån. Detta innebär enligt Pallant (2013) att på 0,05-nivån 

är det en 5 % chans att sambandet beror på slumpen och att det uppstått av misstag och 

0,01-nivån innebär då 1 % chans att det skett ett fel. Jag har färgkodat styrkan av 

korrelationen på de relevanta sambanden för att göra det lättare att utläsa skillnader men 

även för att visa de rutor som trots att de saknar korrelation ändå är av intresse. De 

siffror som är markerade med grön, gul eller röd har påvisat att det statistiskt säkert 

finns någon typ av samband utifrån hur respondenterna har svarat på dessa frågor. De 

siffror som hade två stjärnor och är markerade med grönt kan tolkas som att sambandet 

som finns mellan dessa inte uppstått av en tillfällighet.   
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Tabell 15 – Korrelationsanalys (SPSS) 
 

Färger som återfinns i korrelationsanalysen och dess betydelse: 

 

 

 

 

 

 

Som färgerna i analysen visar så förekommer det olika styrkor på korrelationerna men 

trots att det mest visat lägre styrka på sambanden så är det ändå relevant för mig att se 

till dessa samband. Som tidigare nämnt innefattar denna analys de frågorna i enkäten 

som undersöker smakupplevelse och hur väl respondenterna känner till det globala 

varumärket och det butikskapade varumärket och kommer tas upp därefter.  

Grön Stark korrelation 

Gul Mellanstark korrelation 

Röd Svag korrelation 

Blå Ingen korrelation, men intressant 
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4.3.1 Korrelationen mellan kännedom och smakupplevelse  

Inledningsvis går det utifrån tabellen att avläsa att det finns ett samband mellan 

respondenternas kännedom om det globala varumärket och smakupplevelsen när den 

testas öppet, alltså att konsumenterna har kännedom av vilket varumärke det är de 

dricker. Korrelationsanalysen säger oss att där finns ett svagt samband på 0,01-nivån då 

r = 0,278**. Det framkommer även att när respondenterna testar produkten utan att veta 

vilket varumärke det är de smakar så förekommer det inget samband mellan värderad 

smakupplevelse och hur väl de känner till varumärket.  

 

Enligt resultaten av korrelationsanalysen så gäller samma för Ica Cola som för Coca-

Cola att det förekommer ett samband mellan smakupplevelse och kännedom när 

varumärket är exponerat. Även detta samband är svagt eftersom r = 0,222*, skillnaden 

är att sambandet ligger på 0,05-nivån istället för 0,01. Det dolda testet visar även i detta 

fall inget samband mellan värderad smakupplevelse och kännedom av varumärket. 

Kännedom om de två varumärkena hade en svag positiv korrelation till 

smakupplevelsen av respektive varumärke när de testades öppet. Sammanfattningsvis 

tyder detta på att varumärkeskännedom har, möjligtvis inte hög men, någon konstaterad 

påtaglig påverkan på smakupplevelsen av båda produkterna när de testat öppet.  

 

Då korrelationen är positiv innebär detta att höga värden i ena variabeln kopplas ihop 

med höga värden i den andra variabeln och samma för låga. Detta kan enligt resultatet 

tolkas som att de som har svarat att de har en hög kännedom respektive låg värderar 

smakupplevelsen därefter.  

4.3.2 Korrelationen mellan dold och öppen smakupplevelse 

Korrelationen mellan den dolda och öppna smaken på den butikskapade drycken Ica 

Cola hade en stark korrelation på 0,01-nivån eftersom r = 0,582**.  Den globala 

drycken mellan en dold och öppen har en mellanstark korrelation på 0,01-nivån 

eftersom r = 0,323**. Då även dessa korrelationer är positiva innebär detta att det inte 

har skett några radikala förändringar mellan de två smaktillfällena utan att folk 

fortfarande värderar produkten på ett snarlikt sätt. Om dessa samband istället varit 

negativa hade det inneburit en stor förändring i värderingen då respondenterna vid ena 

tillfället värderat produkten lågt, alltså mindre god upplevd smak, på skalan och 

värderat den högt vid nästa tillfälle.  
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4.4 Sammanställning av analyser  

Korrelationen avser att fastställa samband och dess styrka mellan två variabler. Positiva 

värden innebär att höga svar i den ena frågan hör ihop med höga svar i den andra frågan. 

Sett till den deskriptiva statistiken har respondenterna värderat Coca-Cola högt, alltså 

väldigt god, och Ica Cola har värderats lägre vilket innebär att de upplever denna som 

mindre god. Då sambandet är positivt kan vi konstatera att konsumenterna både innan 

och efter de två testen fortfarande anser att detta är fallet. Eftersom sambandet mellan 

Ica Cola, dolt och öppet, har en starkare korrelation än Coca-Cola kan detta innebära att 

respondenterna har värderat den väldigt lika i båda testen medan de har ändrat 

inställning kring Coca-Colas smak mer då denna korrelation är svagare. Detta styrks 

även av det faktum att vi inte har fått något statistiskt samband i t-testet då medelvärdet 

inte har skriftat allt för mycket. 

 

Ställs den deskriptiva statistiken mot resultaten i korrelationsanalysen går det att utläsa 

att respondenterna har en hög varumärkeskännedom om Coca-Cola och en låg om Ica 

Cola och då korrelationsanalysen är positiv stämmer detta även överens med att Coca-

Cola är värderat högre, alltså att höga och låga värden matchar. Därför kan detta tolkas 

som att de med hög kännedom tenderar att värdera smakupplevelsen därefter, alltså hög 

för Coca-Cola och låg för Ica Cola.  
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5. Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring resultaten som framkom i föregående del och de 

teorier som tidigare tagits upp i studien återkopplas. Diskussionen fokuserar på de två 

variablerna vars påverkan studien avser att undersöka och delas därför upp i 

rubrikerna varumärkeskännedom och smakupplevelse utifrån de studerade 

varumärkena. Även en allmän diskussion förs kring globala och butikers egna 

varumärken. 

 

5.1 Varumärkeskännedom av globala och butikers egna varumärken 
Utifrån tabell 3 i den deskriptiva statistiken föredrar majoriteten av respondenterna 

redan innan testet varumärket Coca-Cola (64%) och enligt tabell 10 föredrar 99% ett 

globalt varumärke, vilket går i linje med det Davvetas och Diamantopoulos (2016) 

skriver om att konsumenter föredrar globala varumärken. Tabell 9 som undersöker 

respondenternas kännedom om varumärket Coca-Cola så anser respondenterna att de 

har hög kännedom om detta varumärke (75%). Kristensen, Gabrielsen och Zaichkowsky 

(2012) skrev att ett varumärke som är välkänt tenderar att ses som bättre i konsumenters 

ögon därför kan paralleller dras mellan mina resultat och det författarna skriver, då 

kännedomen för varumärket är högt och majoriteten av respondenterna föredrar Coca-

Cola.  

 

Aaker och McLoughlin (2010) påpekade att konsumenter tenderar att föredra de 

varumärken som de känner till, alltså de som har hög varumärkeskännedom och tvärt 

om för de varumärken som de har låg kännedom om. Resultaten av min 

korrelationsanalys och min deskriptiva statistik tyder på att detta stämmer. Den 

deskriptiva statistiken påvisade att konsumenterna hade hög kännedom om Coca-Cola 

och låg om Ica Cola, och då sambandet i korrelationsanalysen är positivt innebär det att 

höga svar hör ihop med höga och låga med låga. Korrelationsanalysen undersökte 

konsumenternas kännedom mot deras smakupplevelse och eftersom kännedomen för 

Coca-Cola är hög innebär det att konsumenterna även har värderat smaken högt och 

tvärtom för Ica Cola. Detta kan tolkas som att smaken matchar kännedomen. Resultatet 

överensstämmer med vad Aaker och McLoughlin (2010) påpekade men det faller även 

in under Su och Tongs (2015) åsikter, att det är av vikt för ett företag att skapa 

varumärkeskännedom hos konsumenter då det skapar en relation som uppmuntrar till 

konsumering.  
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Fornerino och D’Hauteville (2010) och Rubio et al. (2014) hade hittat kopplingar som 

antydde att den kvalité en konsument upplever att en produkt har påverkas starkast av 

dess varumärke och utifrån de kommentarer respondenterna skrivit främst om Coca-

Cola, som återfinns i bilaga 2, i undersökningen så är detta sant. Hur ett varumärke kan 

påverka en konsuments uppfattning blir extra tydligt i kommentarerna som är skrivna av 

de respondenter som vid det dolda testet värderat Ica Cola som godast för att sedan 

ändra och istället föredra Coca-Cola när de visste varumärket och skriva följande 

kommentarer.  

Respondent nr 16: ”Lite godare smak” 
Respondent nr 35: ”Den man druckit mest tidigare och smakar godare” 

Respondent nr 61: ”Bättre Smak” 
Respondent nr 87: ”Den hade godare smak och kändes inte lika "konstgjord".” 

 

Dessa personers faktiska smakupplevelse tyder på att de egentligen tycker Icas Cola 

smakar bättre när de bara får smaka på produkten utan att se varumärket för att sedan 

när varumärket är öppet ändra sin åsikt och föredra Coca-Cola istället och skriva 

ovanstående kommentarer om denna produkt. Bortsett från bland annat dessa 

respondenter så visade mina resultat att majoriteten av mina respondenter föredrog 

samma dryck i båda testen. I ett av de enstaka fallen när en respondent bytte från att 

föredra Coca-Cola (dolt) till att föredra Ica Cola så skrevs även följande kommentar på 

sista frågan.  

Respondent nr 24: ”Smaken, tror det är utbytt innehåll.” 

 
Anledningen till att denna konsument värderade sin smakupplevelse annorlunda var 

eftersom den misstänkte att smaken var utbytt och trodde att den genom att värdera Ica 

Cola bättre och föredra denna på sista testet egentligen trodde att det var Coca-Cola den 

smakade. Som Keller (1993) skriver så tyder detta på att varumärket är av betydelse på 

ett eller annat sätt.  

 
5.2 Smakupplevelse av globala och butikers egna varumärken 
Sett till konsumenternas föredragna varumärke så är det en stor del av respondenterna 

som fortfarande föredrar samma varumärke i båda testen (tabell 6 & 13) dock sett till 

smakupplevelsen som mäts i t-testen och hur konsumenterna värderar den så sker det en 

statistiskt signifikant skillnad på värderingen av smakupplevelsen för den globala 

produkten. De positiva och negativa värdena i t-testet talar för en skillnad i de två testen 

för båda varumärkena där smaken av Coca-Cola anses vara godare när konsumenterna 
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vet att det är denna de smakar och smaken på Ica Cola anses vara mindre god när de är 

medvetna om varumärket. Både Bratanova et al. (2015) och Fornerino och D’Hauteville 

(2010) resultat och upptäckt som antydde att två såhär pass olika varumärken skulle 

vara likvärdiga eftersom konsumenterna påverkas av smaken och inte varumärket går 

inte ihop med mina resultat. Dock har många av respondenterna i sina kommentarer 

påpekat att Ica Colas smak inte är likvärdig Coca-Cola vilket kan ha bidragit till 

favoriseringen av Coca-Colas varumärke. Några av kommentarerna till varför de 

föredrar Coca-Cola. 

Respondent nr 2: ”Godare smak, inte lika söt i smaken, färgen var bättre” 
Respondent nr 30: ”Tycker att Icas Cola är lite för söt” 
Respondent nr 53: ”ICAs egna Cola hade för söt smak” 

Respondent nr 77: ”Tycker Ica colan smakar sötat på ett väldigt konstigt sätt” 
 

Många respondenter påpekar att Ica Colas smak är för söt och faller inte dem i smaken 

vilket kan innebära att Bratanova et al. (2015) och Fornerino och D’Hauteville (2010) 

resultat och upptäckt inte behöver vara felaktig utan att favoriseringen mina 

respondenter har gentemot Coca-Cola inte alls behöver bero på varumärket utan kan ha 

uppkommit då smakupplevelsen inte var lika tillfredställande för Ica Cola.  

 

Utifrån figur 7 framkommer det att temperaturen, alltså känseln, är den aspekt som 

konsumenterna anser påverka deras val av produkt främst utöver smaken även om de 

andra sinnena även visar en viss påverkan. Detta överensstämmer med det Hultén et al. 

(2011) påpekar, människans totala smakupplevelse även bygger på andra sinnen en 

enbart den faktiska smaken. Förutom att konsumentens sinnesintryck är av vikt så finns 

det även andra attribut som bidrar till uppbyggnaden av konsumentens uppfattning och 

inte enbart smaken. Kristensen et al. (2012) antydde detta och enligt figur 8 

framkommer det att smaken har en stor påverkan men även andra attribut kan anses vara 

av betydelse, så som design och hälsoaspekter.  

 

Undersökningen visade i tabell 7 att respondenterna som deltar i undersökningen är väl 

medvetna om den påverkan ett varumärke kan ha på deras uppfattning av en produkt 

och ansåg själva att de påverkades mycket. Detta går emot de undersökningar som 

Fornerino och D’Hauteville (2010) tog del av där konsumenterna själva, vid studier av 

varumärke på mat och dryckesprodukter, ansåg att smaken var det viktigaste och 

varumärket inte hade någon påverkan. Konsumenterna i denna undersökning anser 
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själva att de blir påverkade av varumärken dock är det i frågan inte förtydligat att det 

gäller för just mat och dryckesprodukter vilket gör att det är svårt att fastställa deras 

faktiska tankar kring denna fråga.  

 

5.3 Allmän diskussion 

En av de underliggande faktorerna till mitt val av varumärke var då Cotterill, Putsis och 

Dhar (2000) och Wulf et al. (2005) påpekat att det inte förekom allt för mycket 

forskning kring globala varumärken och butikers egna varumärken och vilken som är 

den bättre. Mina resultat tyder på att konsumenterna anser att de globala varumärkena 

smakar bättre vilket går hand i hand med Burts (2000) ställningstagande att globala 

produkter är av högre kvalitet vilket även medför att konsumenterna föredrar dessa. 

Dock som nämndes tidigare kan detta resultat även ha uppkommit från den 

dokumenterade skillnaden i smaken som respondenterna upplevde och inte från att de 

anser att globala varumärken är bättre än butikers egna. Coca-Cola som representerade 

det globala varumärket i studien är världsledande och har uppenbarligen satt sin prägel 

på denna marknad och anses vara utgångspunkten för hur en Colaprodukt ska smaka i 

dagsläget. Detta framkommer i respondenternas kommentarer men det förekommer 

även att samtliga respondenter förknippar själva produkten cola, alltså drycken med 

varumärket Coca-Cola. 

Respondent nr 6: ”Tror att det är för att jag vet att det är cola” 
Respondent nr 28: ”Kändes direkt att det vara "riktig" Cola” 

Respondent nr 32: ”Den smakade mer som "coca cola”.” 
Respondent nr 45: ”Kände lite mer smaken av kolsyra, det passar mer för Coca-Cola” 

    
Dessa respondenter har i sina svar svarat på så sätt att när de syftar till drycken cola så 

skriver de Coca-Cola eller påpekar de att Coca-Cola är riktig cola, alltså 

utgångspunkten för hur produkten ska smaka. Detta visar hur stor hållhake det globala 

varumärket har på marknaden och hur pass hög varumärkeskännedom de har bland 

konsumenter. Detta samspelar med det Steenkamp et al. (2003) skriver om att globala 

varumärken på världsmarknaden kan dra nytta av sin bredd, speciellt om de lyckats 

placera sig hos konsumenter på det sättet som Coca-Cola har gjort. Utifrån mina resultat 

ligger det därför en viss sanning i Toldos-Romero och Orozco-Gómez (2015) resultat 

som menade att varumärket har en konstaterad påverkan på konsumenters uppfattning. 

Trots att resultaten av t-testet enbart visar en signifikant skillnad för det globala 

varumärket så syns det i den deskriptiva statistiken att respondenterna har ändrat sina 
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åsikter och sin värdering om de båda produkterna, till det globalas varumärkes fördel, 

när varumärket blir känt. Detta kan tolkas som att det skett en favorisering av det 

globala varumärket, där det upplevs som godare och där det butikskapade varumärkets 

smak blir mindre god än innan.  
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6. Slutsats 
Studiens sista kapitel avser att besvara studien syfte samt de forskarfrågor som uppstod 

utifrån problemdiskussionen  

 

6.1 Återkoppling till studiens forskarfrågor och syfte 
Utifrån problematiseringen utformades två forskarfrågor som analysen, resultatet och 

diskussionen från undersökningen har strävat efter att besvara. Den första forskarfrågan 

löd "Skiljer sig konsumentens uppfattning av globala varumärken och butikers egna 

varumärken då de smakas dolt kontra öppet?”. Sett till denna fråga kan följande 

slutsats dras. Ja, konsumenternas uppfattning om de två olika varumärkena skiljer sig åt 

mellan de två smaktesten. Skillnaden jag kan se är att Coca-Cola gynnas i testet som 

undersöker smaken där varumärket är känt och Ica Cola gynnas i testet där varumärket 

är dolt. Det sker alltså en favorisering av varumärket Coca-Cola som gör att 

konsumenterna uppfattar smaken som bättre när de vet att det är just denna produkt de 

dricker. Samma resultat framkom även i Wulf et al. (2005) studie att respondenter vid 

det kända testet ändrade sina tidigare åsikter och ansåg att det globala varumärket 

uppfattades som bättre, vilket bidrar till att stärka deras resultat. 

 

 Den andra forskarfrågan som framkom var ”Finns det ett samband mellan 

konsumenternas kännedom av produkten och hur de värderar smakupplevelsen?”. 

Även här visade mina resultat att det fanns ett samband mellan kännedom och 

smakupplevelse när produkterna testades öppet. Trots att detta samband var svagt så 

kopplade resultatet av analysen ihop hög kännedom i ena frågan med hög 

smakupplevelse i andra frågan för Coca-Cola och låg kännedom för Ica Cola med låg 

smakupplevelse. Alltså förekom det ett samband då konsumenterna rapporterade att de 

inte kände till Ica Cola och ansåg även att smaken på denna inte var lika 

tillfredställande. Slutsatsen som kan dras här är att om ett företag jobbar på sitt 

varumärke och placering av produkten hos konsumenterna så de ökar deras kännedom 

gynnar även detta den upplevda smaken och kvalitén.  

 
”Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för hur kännedomen om globala 

och butikers egna varumärken påverkar en konsuments uppfattning av en produkt”. 
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Det finns en konstaterad påverkan kring kännedomen av de två till synes olika 

varumärkena i den mån att det mer välkända varumärket ses som bättre och det mindre 

kända varumärket upplevs som mindre bra. Sammanfattningsvis har kännedomen av 

varumärken en påverkan på konsumenters uppfattning vilken antigen kan vara positiv 

eller negativ beroende på hur pass väl varumärket är placerat i konsumenters 

medvetande. Även smakupplevelsen har betydelse då majoriteten av konsumenterna 

föredragit samma varumärke i båda smaktesten. Då kommentarer har framkommit om 

en mindre tillfredställande smak på Ica Cola, visar detta att konsumenter även ser till 

smaken men att varumärket kan få den redan upplevda smaken att framstå som ännu 

godare. Min slutsats är därför att mellan smakupplevelse och varumärke så påverkas 

konsumenternas uppfattning av produkten av båda betingelserna men det intressanta är 

att varumärket som inte har med den faktiska smaken att göra kan komma att påverka 

denna utifrån den känsla av trygghet kännedomen av denna kan ge konsumenten 

angående kvalitén av produkten. 

  

6.2 Teoretiskt bidrag 
I studien undersökte jag globala och butikers egna varumärkens påverkan på 

konsumenters uppfattning utifrån kännedom och smakupplevelse. Därigenom bygger 

jag vidare på Mancuso och Gustafsson (2012) förslag kring fortsatt forskning där de 

föreslår att genomföra två smaktest, dolt och öppet, på samma deltagare för att få en 

uppfattning om konsumenternas faktiska preferenser. Forskningen visar att 

konsumenternas smakupplevelse påverkas av de två olika varumärkena, där det globala 

varumärket Coca-Cola favoriseras när det är känt medan det butikskapade varumärket 

Ica Cola missgynnas av exponeringen av varumärket. Vidare visar resultaten att styrkan 

av kännedomen kring respektive varumärke tyckts matcha styrkan på smakupplevelsen 

vilket kan kopplas ihop med vad Chih-Chung, Ping-Kuo och Chiung-En (2012) 

observerar om att det är väsentligt för företag att arbeta med kännedomen kring 

varumärket. Det främsta teoretiska bidrag studien tillför är utifrån Davvetas och 

Diamantopoulos (2016) och Kristensen et al. (2012) resultaten som fastställer att 

konsumenters uppfattning kring två så pass olika varumärken varierar beroende på 

produktkategori och i vilket land studien utförs i. Då detta inte gjorts tidigare utifrån de 

förutsättningar så utgör min studie ett bidrag till att kartlägga påverkan kring globala 

och butikers egna varumärken på konsumenters uppfattning av colaprodukter i Sverige.    
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6.3 Praktiskt bidrag 

Utifrån slutsatsen att konsumenter lyssnar till sin smakupplevelse men att varumärke 

kan få smaken att antigen framstå som bättre eller sämre beroende på kännedom så vill 

jag belysa detta för framförallt butiker som skapar sina egna varumärken. I detta fall vill 

jag att Ica som skapat och säljer Ica Cola ska ta lärdom av att varumärkeskännedom 

även spelar roll och att de måste arbeta mer på detta. Jag anser att deras största svaghet 

är att de inte tillräckligt jobbat på kännedomen kring deras egen produkt av cola, vilket 

framkom i undersökningen och gör att detta varumärke inte väger lika stark hos 

konsumenterna som Coca-Cola gör. Ett resultat av den låga kännedomen är att 

konsumenterna nedvärderar smakupplevelsen av produkten vilket kan missgynna 

företaget.  

 

Resultaten av den öppna frågan i min undersökning är även något som butiker som 

skapar egna varumärken bör ta till sig och reflektera över då det framkom att smaken på 

denna typ av cola inte beskrevs som välsmakande enligt respondenterna. Det förekom 

många kommentarer att drycken skilde sig mycket från hur ”riktig” cola skulle smaka 

och många upplevde den även som för söt. Eftersom Icas Cola avser att vara ett 

substitut till Coca-Cola anser jag att företaget och andra företag som med är substitut 

bör se över sin smak på produkten och antigen hitta sin egen approach eller försöka få 

smaken mer likvärdig produkten de försöker replikera. En annan infallsvinkel hade 

kunnat vara att sluta ses som ett substitut och kanske ta fram och locka med en nyttig 

version av cola med naturliga ingredienser.  

 

6.4 Egna reflektioner 

Under arbetet av studien förvånades jag av de resultat som redan i ett tidigt skede visade 

att konsumenter till stor del stod fast vid den smakupplevelse de tyckte var godast i båda 

testen, då resultatet visade på att många föredrog samma varumärke båda tillfällena. Jag 

ansåg konsumenterna skulle bli påverkade av varumärke mer än att det enbart bidrog till 

en förhöjd eller förminskad värdering av smakupplevelsen. Under utförandet av 

smakexperimenten och enkätundersökningen reflekterade jag över att bredda 

undersökningen och genomföra den på fler ställe än bara i Gävle. Hade det funnits mer 

tid menar jag att resultaten kunnat bli mer generaliserbara ifall undersökningen utförts 

på ett större visst antal konsumenter runt om i Sverige, alltså att inte enbart på grund av 

tidsbrist varit begränsad till Gävle.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 

Studie har fokuserat på att studera hur kännedomen av globala och butikers egna 

varumärken påverkar konsumenters uppfattning utifrån smakupplevelsen av Coca-Cola 

och Ica Cola.  Ett förslag på vidare forskning hade varit att inkludera två till 

varumärken, ett för varje varumärkeskategori, så som Pepsi Cola och Coop Cola. Jag 

anser att detta hade kunnat ge en mer rättvis bild av den faktiska påverkan globala 

varumärken och butikers egna varumärken kan ha. Ytterligare förslag är att utföra 

experimenten på samma respondenter men att ha någon dags mellanrum mellan det 

dolda och det öppna smaktestet för att neutralisera smaken och försäkra sig om att 

konsumenterna inte påverkas av att nyligen ha smakat produkten.  

 

Slutligen är en rekommendation att utföra undersökningen med en kombination av 

kvalitativ metod och en kvantitativ metod då jag anser att mer information kan 

framkomma angående hur konsumenterna upplever påverkan. 
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Bilaga 2 – Kommentarer från enkätundersökningen 

Svar på fråga 2.9: Varför föredrar du denna? 
 
Utvalda kommentarer som återkommer i diskussion: 
Bytt från att föredra Ica Cola (dolt) till att föredra Coca-Cola (öppet). 
Förknippar order/produkten cola med Coca-Cola. 
Upplever Ica Cola som för söt. 
Bytt från att föredra Coca-Cola (dolt) till att föredra Ica Cola (öppet). 
 

1. Tycker den från Ica smakar plast.  
2. Godare smak, inte lika söt i smaken, färgen var bättre. 
3. God smak och mer kolsyra i globala. 
4. Mycket godare. 
5. Vana. 
6. Tror att det är för att jag vet att det är cola. 
7. Godare smak, mer kolsyra. 
8. Bättre smak, Icas är inte god. 
9. För att jag vet om att det är Coca Cola. 
10. Godare. 
11. Den smakar lyxigare... 
12. God. 
13. Mer kolsyra. 
14. Mer smak och kolsyra. 
15. Godare. 
16. Lite godare smak. 
17. Smakade isglass. 
18. Smak. 
19. Smak. 
20. Det är väldigt annorlunda smak. 
21. Godare, upplever den andra som mer avslagen isch. 
22. Mer kolsyra, mer fräsch.  
23. Smakade mer. 
24. Smaken, tror det är utbytt innehåll. 
25. Godare smak.  
26. Den var godare. 
27. Den har en mildare smak, ICA's smakade mest bara socker, även om man är medveten 

om att det finns socker i Coca-Cola:n också.  
28. Kändes direkt att det vara "riktig" Cola. 
29. Tyckte att den var godare, mycket inbillning kan jag tro. 
30. Tycker att Icas Cola är lite för söt. 
31. Smaken. 
32. Den smakade mer som "coca cola". 
33. Man känner igen märket. 
34. Känner bättre till märket. 
35. Den man druckit mest tidigare och smakar godare. 
36. Lenare i smaken.  
37. Den andra smakade godare. Kan faktiskt inte förtydliga mer än så. 
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38. Smak och igenkänningsfaktorn. 
39. Smaken och märket. 
40. Känner igen den.  
41. Smak och gamla vanor. 
42. Jag tycker att globala cola dryckerna har en bättre smak. 
43. Bättre smak, inte lika bitter. 
44. Tidigare erfarenheter. 
45. Kände lite mer smaken av kolsyra, det passar mer för Coca-Cola. 
46. Sötare. 
47. Varumärket är bra. 
48. Smaken. 
49. Mycket godare.  
50. Märket.  
51. Smaken. 
52. Bättre smak.  
53. ICAs egna Cola hade för söt smak. 
54. Smaken är bättre. 
55. Den har en naturligare smak. 
56. Bättre smak. 
57. Den smakar bättre!  
58. Smak. 
59. Smaken. 
60. Godast.  
61. Bättre Smak. 
62. Smaken, konsistensen och designen. 
63. Fylligare smak. 
64. Första var för söt. 
65. Godare smak. 
66. Smaken är enligt mig bättre och fräschare än ICAs. 
67. Den smakade inte lika sött som den andra. 
68. Tycker inte den var lika söt.  
69. Man känner till varumärket!  
70. Den var godare.  
71. Jag kände att den globalas konsistens var annorlunda.  
72. Mindre söt. 
73. Mindre kolsyra. 
74. Smakar bättre. 
75. Den hade godare "kola"-smak, dessutom lades en "beläggning" på tänderna, antagligen 

av sockret. 
76. Välbekant och godare. 
77. Tycker Ica colan smakar sötat på ett väldigt konstigt sätt. 
78. Den var godare. 
79. Smakar mer. 
80. Bättre smak. 
81. Antagligen för att det är vad jag brukar dricka och det jag är van vid! 
82. Godare smak, längre historia på marknaden. 
83. Varumärke. 
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84. Smaken. 
85. Den smakade godast. 
86. Bra smak. 
87. Den hade godare smak och kändes inte lika "konstgjord". 
88. Jag tycker den smakar mindre sött och har mer kolsyra.  
89. Godare smak.  
90. Tycker den smakar lite mer. 
91. Den smakade bättre.  
92. Den var sötare och hade mer smak.  
93. Godare. 
94. Bättre smak. 
95. God. 
96. Godare smak. 
97. Bättre smak.  
98. Godare. 
99. Den första har mycket sötare smak. 
100. Godare. 
101. Godare, Ica´s hade konstig eftersmak. 

 
 


