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1 Johdanto
Brändi syntyy, kun kuluttajat kokevat saavansa tuotteesta tai palvelusta jotakin lisäarvoa muihin
tuotteisiin nähden (Laakso, 1999, 43). Se on yrityksen arvokkain omaisuus ja se ohjaa voimakkaasti
kuluttajien valintoja (Sasmita & Norazah, 2015). Elintarvikealalla brändäämiseen liittyy
olennaisesti erilaisia lisähaasteita, esimerkiksi joustamattoman lainsäädännön vaikutus. Lisäksi
kuluttajien

monenlaiset

mieltymykset

pakottavat

yrityksiä

reagoimaan

toiminnallaan

ja

uudistumaan, jotta ne pystyvät pysymään mukana kilpailussa. (Alén & Leipämaa-Leskinen, 2019.)
Tämä koskee myös menestyviä brändejä (Elintarviketeollisuusliitto, 2018). Elintarvikealalla
vaaditaan brändeiltä enemmän kuin pelkästään tarpeiden tyydyttämistä. Elintarvikkeiden
käyttämisen avulla kuluttaja voi heijastaa omaa arvomaailmaansa ja nykypäivänä brändien merkitys
korostuu entisestään. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ja vaativampia brändejä kohtaan, mikä
korostaa vahvan ja kilpailukykyisen brändin tarvetta. (Alén & Leipämaa-Leskinen, 2019.) Näistä
syistä on oleellista ymmärtää kuluttajien erilaisia mieltymyksiä ja käsityksiä elintarvikebrändeistä.

Brändiuskollisuuteen vaikuttavat tuote- ja kuluttajaerot (Sheth & Park, 1974). Kuluttajilla on
erilaisia kulutustapoja ja he voivat myös kokea brändejä eri tavalla, esimerkiksi aistien kautta
(Dwivedi, Nayeem & Murshed, 2018). Nuorille on erittäin tärkeää, että brändi herättää heissä
ikonisuuden tunnetta, kun he tekevät ostopäätöstään (Hwang ja Kandampully, 2012). Nuoret
kuluttajat vaikuttavat olevan kiinnostuneita kokeilemaan uusia elintarvikkeita ja osa heistä voi
nähdä jopa vaivaa tähän. (Sceneprot, 2019.) Lisäksi suomalaiset nuoret vaikuttavat olevan
itsenäisempiä kuin muiden maiden nuoret. Esimerkiksi he tekevät päätöksensä itsenäisemmin
eivätkä halua valistusta tai tyrkytystä. (Nurmi, 2020.) Digitaalinen aikakausi on myös muokannut
suomalaisten asenteita ja he ovat entistä nautinnonhaluisempia kuin ennen. Brändien pitää pystyä
kohtaamaan suomalaiset yksilöinä. (Kantar, 2021.)

Brändiuskollisuus vaihtelee eri kuluttajien välillä, vaikka brändi pysyisi samana (Sheth & Park,
1974). Tutkija uskoo eri elintarvikekategorioissa uskollisuuden näyttäytyvän eri tavalla erilaisten
merkityksien takia. Tätä vahvistavan havainnon on tehnyt Risitano, Romano, Sorrentino ja
Quintano (2017) vertaillessaan kahvibrändejä pastabrändeihin. Myös Jensen (2011) osoitti
tutkimuksessaan elintarvikekategorian vaikuttavan uskollisuuteen. Nämä herättävät kysymyksiä
miten nuoret käyttäytyvät eri elintarvikekategorioissa ja minkälaisia suhteita he muodostavat
elintarvikebrändeihin. Lisäksi elintarvikealan kilpailu on haastavaa brändeille, koska kuluttajilla on
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niin paljon valinnan varaa sekä korvaavia tuotteita löytyy samasta kaupasta (Jensen, 2011; Ngobo,
2017).

1.1 Tutkimuksen tavoitteet
Brändien tutkimisella on pitkä historia, jonka takia siitä löytyy myös paljon erilaisia tutkimuksia.
Kuitenkin nuoret kuluttajat on jätetty huomioimatta brändeihin liittyvässä kirjallisuudessa (Hwang
ja Kandampully, 2012). Lisätutkimukselle on selkeästi tarvetta, jotta voidaan selventää nuorten
kuluttajien ja brändien välistä suhdetta.

Tässä tutkimuksessa selvitetään minkälaisia muotoja nuorten aikuisten brändiuskollisuus voi saada.
Tavoitteena on havainnollistaa miten toistuva ostokäyttäytyminen sekä erilaiset kognitiiviset,
affektiiviset ja konatiiviset tekijät vaikuttavat erilaisten uskollisuusmuotojen syntymiseen. Näiden
avulla pyritään tutkimaan millaista nuorten aikuisten brändiuskollisuus on elintarvikkeita kohtaan
sekä havaitsemaan minkälaisia elintarvikebrändejä kohtaan nuoret haluavat olla uskollisia.

Lisäksi pyritään selvittämään eroaako uskollisuusmuodot eri elintarvikkeiden kohdalla, esimerkiksi
ovatko nuoret aikuiset uskollisempia suklaalle kuin maidolle. Elintarvikebrändien uskollisuuden
havaitsemista tuetaan sitoutumisen teorian avulla. Brändiin sitoutumisen avulla pystytään
havaitsemaan ja ennustamaan uskollisuutta (Fernandes & Moreira, 2019).

Tutkimuskysymykset voidaan jakaa kolmeen eri luokkaan:
1. Millaisia muotoja brändiuskollisuus voi saada?
2. Millaista nuorten aikuisten brändiuskollisuus on elintarvikealan tuotteita kohtaan?
3. Millaisia elintarvikebrändejä kohtaan nuoret aikuiset haluavat olla uskollisia?

1.2 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset
Tässä tutkielmassa mielenkiinto on rajattu Suomessa asuvien nuorten aikuisten ryhmään ja
erityisesti heidän brändiuskollisuuteensa elintarvikkeita kohtaan. Tutkimuksessa termi nuoret
aikuiset käsittää alle 30-vuotiaat henkilöt, jotka ovat muuttaneet jo pois lapsuuden kodistaan.
Oletettavasti tämänlaiset nuoret aikuiset hoitavat jo itsenäisesti päivittäistavaraostoksensa ja heidän
brändiuskollisuutensa on silloin paremmin tutkittavissa. Tutkimuksessa ei huomioida ostopäätöksiin
liittyviä teorioita.
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Tässä tutkimuksessa hyödynnetään sekä brändi- että asiakasuskollisuustutkimuksia. Nämä käsitteet
ovat rinnastettavissa toisiinsa ja niiden tutkimuksissa luotuja malleja sekä teoreettisia viitekehyksiä
hyödynnetään eri uskollisuustutkimuksissa (Paavola, 2006, 33). Sen takia tässä tutkimuksessa ei
nähdä tarvetta näiden käsitteiden erottamiseksi. Tutkimuksessa ei kuitenkaan huomioida
päivittäistavarakauppaa,

jonka

kuluttaja

valitsee

vaan

keskitytään

itse

brändeihin.

Brändiuskollisuuden käsitettä lähestytään Dickin ja Basun (1994) luoman kaksiulotteisen
brändiuskollisuus mallin avulla. Mallissa osoitetaan toistuvan ostokäyttäytymisen ja suhteellisten
asenteiden olevan oleellisia asioita brändiuskollisuutta tutkittaessa. Nämä johtavat erilaisiin
brändiuskollisuuden muotoihin. Sen avulla voidaan jaotella eri brändiuskollisuuden omaavat nuoret
aikuiset omaan kategoriaansa.

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena tutkimuksena. Menetelmänä käytetään puolistrukturoituja
haastatteluja. Tähän toteutustapaan päädyttiin sen takia, että kvalitatiivisen tutkimuksen avulla
voidaan ymmärtää syitä, miksi kuluttaja pitää brändistä ja pysyy sille uskollisena (Laakso, 1999,
242). Aineiston analyysissa hyödynnetään teemoittelua, jossa teemat ovat tuotu abduktiivisen
logiikan perusteella teoriasta. Tutkimus sisältää kuusi eri päälukua. Ensimmäinen pääluku
johdattelee lukijan aiheen pariin, tuo esiin tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset sekä kertoo
tutkimuksen rakenteen. Tässä luvussa perustellaan myös miksi on tärkeää tutkia juuri tätä aihetta.

Toinen pääluku keskittyy brändin käsitteeseen. Ensiksi määritellään käsite, jonka jälkeen esitetään
brändin merkityksiä ja hyötyjä. Seuraavaksi käsitellään brändin ja kuluttajan välistä suhdetta, jota
lähestytään

sitoutumisen

kautta.

Viimeisessä

alaluvussa

esitellään

elintarvikebrändien

erityisominaisuuksia. Tutkimuksen kolmas pääluku kertoo brändiuskollisuudesta. Tässä luvussa
tutkitaan brändiuskollisuuden käsitteen dilemmaa. Sen jälkeen käsitettä lähestytään Dickin ja Basun
(1994) luoman kaksiulotteisen brändiuskollisuuden mallin avulla, joka sisältää toistuvan
ostokäyttäytymisen ja suhteellisen asenteen. Brändiuskollisuuden voidaan nähdä muodostuvan
näiden perusteella. (Dick & Basu, 1994.) Sen jälkeen tarkastellaan nuorten brändiuskollisuutta ja
keskitytään elintarvikkeisiin kohdistuvaan uskollisuuteen. Viimeisessä alaluvussa esitellään
tutkimuksen teoreettinen viitekehys eli sidotaan yhteen kirjallisuuden perusteella havaitut asiat.

Neljännessä pääluvussa esitetään tutkimuksen lähestymistapa, aineistonkeruumenetelmä ja sen
analysointi. Lisäksi tämä luku sisältää luotettavuuden arvioinnin. Viides pääluku käsittelee
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tutkimuksen tuloksia. Tässä luvussa tuodaan esiin vastaukset tutkimuskysymyksiin kaksiulotteisen
brändiuskollisuuden mallin avulla. Seitsemäs pääluku esittelee tutkimuksen johtopäätökset.
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2 Brändi
Tässä luvussa tarkastellaan ensiksi brändin käsitettä. Määritteleminen on olennaista, koska se pitää
sisällään useita erilaisia käsityksiä (Maurya & Mishra, 2012). Sen jälkeen tutkitaan brändien
merkityksiä ja hyötyjä. Näitä lähestytään pitkälti brändipääoman käsitteen avulla. Seuraavassa
alaluvussa 2.3 tuodaan esiin elintarvikebrändien erityisominaisuuksia. Tässä käsitellään muun
muassa mitkä asiat tekevät elintarvikkeista brändin. Elintarvikkeiden tutkiminen erikseen on
tärkeää, koska niihin liittyvä käyttäytyminen eroaa muista tuoteryhmistä (Risitano ym., 2017).
Viimeisessä alaluvussa tarkastellaan kuluttajan sitoutumista brändiin. Sen tarkasteleminen on
olennaista, koska sitoutuminen liittyy olennaisesti uskollisuuteen (Fernandes & Moreira, 2019).

2.1 Brändi käsitteenä
Brändit ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ne ovat sidoksissa muun muassa taloudellisiin,
sosiaalisiin ja kulttuurisiin asioihin. (Maurya & Mishra, 2012.) Aikaisemmin sana ”brand”,
suomeksi brändi, liittyi vahvasti polttomerkkaukseen. Karjan omistajat merkkasivat eläimensä
omaisuudekseen tulikuumalla raudalla. (Laakso, 1999, 39; Maurya & Mishra, 2012.) Pitkä historia
on kehittänyt brändin käsitettä vuosien saatossa ja tuottanut useita erilaisia määritelmiä. Maurya ja
Mishra (2012) argumentoivat, ettei brändiä ole mahdollista määritellä muutamalla rivillä, vaan
todellisuudessa ne sisältävät paljon enemmän. He hyödyntävät tutkimuksessaan useita eri
määritelmiä saadakseen kokonaisvaltaisemman kuvan brändin käsitteestä. Tutkimuksessa
tukeudutaan Mauryan ja Mishran (2012) näkemykseen, jossa brändiä voidaan pitää monen eri
määritelmän yhdistelmänä.

Brändi on lisäarvo, jonka kuluttaja on valmis maksamaan verrattuna tavalliseen, nimettömään
hyödykkeeseen, jolla on kuitenkin sama tarkoitus. Brändi muuttuu hyödykkeeksi, jos se ei tarjoa
parempaa etua kuin toinen hyödyke. (Laakso, 1999, 22.) Sen voidaan määritellä olevan nimi, termi,
malli, symboli tai mikä tahansa muu ominaisuus, jonka avulla kuluttaja pystyy tunnistamaan
tuotteet tai palvelut ja erottamaan ne kilpailijoista (Keller, 1993; Kotler, 1991, 442). Kellerin (1993)
mukaan nämä yksilölliset komponentit muodostavat brändin identiteetin ja niiden kokonaisuus itse
brändin. Gardner ja Levy (1955) esittävät brändin olevan enemmän kuin pelkkä etiketti, jolla
erottaudutaan kilpailijoista (Maurya & Mishra, 2012). Brändi on lupaus siitä, että tuote tai palvelu
täyttää sille asetetut vaatimukset (Dwivedi, ym., 2018). Se on monimutkainen symboli, joka pitää
sisällään erilaisia ideoita ja ominaisuuksia. Se viestii kuluttajille monia asioita, esimerkiksi
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yrityksen mainetta tai tuotteen laatua. (Maurya & Mishra, 2012.) Brändit voivat liittyä myös
muuhun kuin pelkästään tuotteisiin tai palveluihin, esimerkiksi yritys, tapahtuma, urheilija tai jopa
alihankkija voi kasvaa brändiksi (Laakso, 1999, 23).

Brändit ovat monien osien summa. Ne ovat tuotteiden erilaistamisen ja markkinointistrategian
onnistumisen tulos. (Maurya & Mishra, 2012.) Nämä taas ilmenevät kuluttajille muun muassa
tunteiden, ajatusten ja aistimusten kautta (Dwivedi ym., 2018). Sama brändi voi merkitä eri asioita
yrityksille ja kuluttajille. Yritykset voivat nähdä sen olevan muun muassa kilpailullinen etu,
lisäarvon tuoja tai symboli. Kuluttajille brändi voi taas merkitä, esimerkiksi heidän päässään olevia
mielleyhtymiä tietystä yrityksestä tai toimia riskin vähentäjänä ostettaessa tuotetta tai palvelua,
johon he luottavat. Käsite muuttuu jatkuvasti muun muassa taloudellisen, teknologisen ja poliittisen
kehityksen myötä. (Maurya & Mishra, 2012.) Yhteenvetona voidaan tiivistää edellä tuotujen
asioiden pohjalta brändin olevan lupaus kuluttajille erinomaisesta kokemuksesta ja laadusta
(Dwivedi ym., 2018). Se auttaa heitä tunnistamaan erilaisia yrityksiä, tuotemerkkejä sekä
kaihtamaan riskejä. Lisäksi brändillä on oma persoonallisuutensa, identiteettinsä ja kuluttajien
luomat mielleyhtymät. Hyvässä tapauksessa voidaan puhua jopa suhteesta kuluttajan ja brändin
välillä. (Maurya & Mishra, 2012.)

2.2 Brändien merkitys ja hyödyt
Ligas (2000) tuo esiin tuotteilla olevan toiminnallisia ja symbolisia merkityksiä. Tuotteen merkitys
voi vaihdella suuresti kuluttajille. Esimerkiksi toisille pyörä on vain matkustustapa ja toisille se
merkitsee luotettavaa ystävää tai harjoituskumppania. Monissa tapauksissa kuluttajille oston
merkitys on yhtä tärkeää kuin tuotteen käyttäminen. (Ligas, 2000.) Charters ja Pettigrew (2008)
havaitsivat nautinnon, tilannetekijöiden, henkilökohtaisen suhtautumisen sekä elämäntavan
vaikuttavan viinin kuluttamiseen. Lisäksi kognitiiviset ulottuvuudet, estetiikka ja muistiin liittyvät
tekijät ovat merkittäviä. Kuluttaminen täyttää tarpeita, jotka voivat olla utilitaristisia, fyysisiä,
symbolisia tai näiden kolmen yhdistelmää. Tuotetta voidaan kuluttaa esimerkiksi pelkästään sen
takia, mitä se viestii kuluttajalle. Syyt kulutukseen ovat monimutkaisia. (Charters & Pettigrew,
2008.)

Pohdittaessa brändin merkityksiä ja hyötyjä on olennaista tarkastella myös brändipääomaa. Siihen
liittyy miten kuluttajat käsittävät tuotteen sekä mitä se heille merkitsee. (Keller, 1993;
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Christodoulides, Cadogan & Veloutsou, 2015.) Lisäksi brändipääoma on sidoksissa kuluttajan
luottamukseen brändiä kohtaan. Kuluttajien luottaessa tiettyyn brändiin enemmän kuin
kilpailijoiden brändiin, ovat he yleensä valmiita maksamaan siitä korkeampaa hintaa. Luottamus
lisää myös kuluttajan brändiuskollisuutta. (Sasmita & Norazah, 2015.) Keller (1993) määrittelee
brändipääoman markkinointivaikutuksien perusteella. Hänen mukaansa se syntyy esimerkiksi
tuotteen tai palvelun markkinoinnista brändin takia. Brändipääomaa ei syntyisi, jos tuotteella tai
brändillä ei olisi juuri sitä nimeä. (Keller, 1993.) Aaker (1991) esittää asiakasperusteisen
brändipääoman peruskomponenttien olevan bränditietoisuus, brändiin liittyvät mielikuvat, havaittu
laatu ja brändiuskollisuus (Christodoulides ym., 2015). Asiakasperusteista brändipääomaa esiintyy,
kun kuluttaja tuntee tuotemerkin ja omistaa joitain suotuisia, vahvoja sekä uniikkeja mielleyhtymiä
brändiä kohtaan (Keller, 1993).

Rossiter ja Percy (1987) esittivät bränditietoisuuden avulla kuluttajien pystyvän tunnistamaan
tuotteen eri olosuhteissa (Keller, 1993). He etsivät, tutkivat, arvioivat, ostavat ja kuluttavat tuotteita
sekä mahdollisesti saavat myynnin jälkeisiä palveluita. Dawarin (2004) mukaan brändin avulla
voidaan yksinkertaistaa ostoprosessia. (Dwivedi ym., 2018.) Tuotteita pidetään parempana, jos se
pystytään tunnistamaan (Risitano ym., 2017). Lisäksi brändi vähentää muun muassa
tiedonhankintakustannuksia ja kuluttajariskiä, esimerkiksi kuluttajan tunnistaessa tuotteen jo
entuudestaan. Tällöin he pystyvät myös käsittämään paremmin brändin ominaisuuksia. (Dwivedi
ym., 2018.) Parhaimmillaan brändit täyttävät ja jopa ylittävät toiveita sekä puhuttelevat arvoja. Ne
herättävät siis tunnepuolisia reaktioita. Kuluttajat ilmaisevat mielekkäät tai epämielekkäät
kokemuksensa erilaisten käyttäytymismuotojen kautta kuten suositteluilla, uusintaostoilla tai
halukkuudella maksaa korkeampaa hintaa. (Risitano ym., 2017.) Nykyinen digitaalinen ja
interaktiivinen aikakausi korostaa entisestään suosittelujen eli kuluttajien välisen kommunikoinnin
merkitystä (Dwivedi ym., 2018).

Aakerin (1991) mukaan mielleyhtymät viittaavat kuluttajan muistiin. Ne ovat linkitettynä kykyyn
muistaa asioita brändistä. (Christodoulides ym., 2015.) Keller (2008) väittää ilman ainutlaatuista
mielikuvaa kuluttajalla olevan vain vähän perusteita valita kyseinen brändi ylitse muiden.
Ainutlaatuisuuden avulla brändi voidaan erottaa muista, tunnistaa helposti ja palauttaa mieleen yli
kilpailevien brändien. Lisäksi se tuottaa lisäarvoa kuluttajalle ja on yksi vahvimmista hintapreemion
tekijöistä. (Dwivedi ym., 2018.) Kuluttajat voivat olla myös itse mukana luomassa kokemuksia tai
parantamassa niitä sekä luoda samalla arvoa yritykselle (Risitano ym., 2017). Kaikki viestintä,
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kulutuskokemukset ja kontaktit yrityksen kanssa luovat väistämättä kokemusta asiakkaan mielessä
(Hultén, 2011). Hyvät kokemukset edesauttavat halua jatkaa suotuisaa käyttäytymistä kyseistä
brändiä kohtaan ja kuluttajat ovat todennäköisesti valmiita maksamaan silloin korkeampaa hintaa
(Dwivedi ym., 2018). He etsivät ja ostavat näitä kokemuksia, esimerkiksi toisten ihmisten
kokemusten perusteella, eivätkä enää osta vain tuotteita tai palveluita irrallisena tästä (Hultén,
2011).

Zeithamlin (1988) mukaan havaittu laatu tarkoittaa kuluttajan arviota tuotteesta tai palvelusta
(Christodoulides ym., 2015). Aikaisemmin 1800-luvulla yritykset korostivat kuluttajille tuotteen
laatua. Sen nähtiin olevan brändin perustana ja keinona erilaistaa tuotteita sekä palveluita. (Laakso,
1999, 43.) Dwivedin ja kollegoiden (2018) mukaan brändit ovat tapa korostaa tuotteen laatua.
Anselmsson, Bondesson ja Johansson (2014) väittävät kuitenkin laadun olevan menettämässä
vahvuuttansa kilpailuvälineenä. Vaikka laadulla on merkitystä, pitävät brändit sisällään muitakin
merkittäviä tekijöitä. Itse asiassa jopa laatuarviointeihin vaikuttavat kuluttajan ei-laatuun liittyvät
käsitykset. Vahvat brändit pystyvät vaikuttamaan kuluttajien rationaalisiin ja emotionaalisiin
tekijöihin. (Anselmsson & Lars Anders, 2013.) Sen avulla yritys voi menestyä liiketoiminnassa ja
pärjätä paremmin kilpailussa (Laakso, 1999, 25). Esimerkiksi vahvan brändin avulla yritys voi
joissain tapauksissa välttää hintasodan (Anselmsson & Lars Anders, 2013; Anselmsson ym., 2014).
Lisäämällä objektiivista tai havaittua brändin laatua voidaan motivoida kuluttajia maksamaan
tuotteesta enemmän (Anselmsson ym., 2014).

Brändipääoman keskeisin elementti on brändiuskollisuus (Laakso, 1999, 234; Nam ym., 2011).
Aakerin (1991) mukaan brändiuskollisuus liittyy kuluttajan kiintymykseen tiettyä brändiä kohtaan
(Christodoulides ym., 2015). Chaudhuri ja Holbrook (2001) näkevät brändiuskollisuuden olevan
enemmänkin brändipääoman lopputulos. Brändiuskollisuus vaikuttaa olennaisesti kuluttajien
ostopäätöksiin ja he suosivat samoja tuotteita sekä ovat ylpeitä brändin käyttämisestä. Heidän
käytöksensä on positiivista brändiä kohtaan eivätkä halua kuluttaa muita brändejä. (Sasmita &
Norazah, 2015.)

2.3 Elintarvikebrändien erityisominaisuuksia
Elintarvikkeet ovat jokapäiväisen elämämme perusedellytys ja markkinat ovat kasvaneet uusien
brändien myötä. Tämä on vaikuttanut markkinoiden kilpailullisuuteen ja dynamiikkaan. (Nejad,
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Samadi, Ashraf & Tolabi, 2015.) Kilpailu on myös kansainvälistynyt ja yhä useammat brändit
ylittävät maantieteelliset rajat. Jotkin elintarvikebrändit ovat onnistuneet tuottamaan erittäin
suosittuja ja arvokkaita tuotemerkkejä, esimerkiksi Coca-Cola, Kellogg’s ja Heinz. (Anselmsson &
Lars Anders, 2013.) Tästä syystä teollisuuden yritykset ovat keskittyneet erottamaan brändinsä
muista

kilpailijoista

(Nejad

ym.,

2015).

Elintarvikemarkkinat

muuttuvat

jatkuvasti

monimuotoisemmaksi (Anselmsson & Lars Anders, 2013).

Meixner ja Knoll (2012) esittävät kuluttajilla olevan monia syitä, jotka kannustavat heitä
vaihtamaan tuotetta tai brändiä elintarvikemarkkinoilla, esimerkiksi tuotteiden laaja valikoima.
Lisäksi Wansink ja Sobel (2007) väittävät kuluttajien tekevän jopa yli 200 valintapäätöstä päivässä
(Adamowicz & Swait, 2013). Päätökset tehdään yleensä nopeasti ja rutiininomaisesti (Milosavlevic,
Koch & Rangel, 2011). Kuluttajat eivät siis käytä huomattavia kognitiivisia ponnisteluja
valinnoilleen. Duhigg (2012) on esittänyt kognitiivisia ponnisteluja vaativien valintojen pelkistyvän
ajan kuluessa automaattisiksi valinnoiksi. (Adamowicz & Swait, 2013.) Milosavlevic ja kollegat
(2011) havaitsivat tutkimuksessaan kuluttajien voivan tehdä päätöksensä jopa 313 millisekunnissa
ja valita heidän suosimansa tuotteen yli 70 prosentin todennäköisyydellä 404 millisekunnissa.

Kuluttajat eivät välttämättä valitse samaa tuotetta toistuvasti. Adamowicz ja Swait (2013)
havaitsivat

tutkimuksessaan

kuluttajien

valitsevan

päivittäistavaran

vain

55

prosentin

todennäköisyydellä uudestaan. Toistumisasteeseen vaikuttaa olennaisesti elintarvikekategoria.
Esimerkiksi maidolla oli huomattavasti korkeampi toistuva valinta kuin muroilla. Maidolla,
margariinilla ja voilla oli suurin ostojen toistuvuus, noin 50 prosenttia. (Adamowicz & Swait,
2013.) Myös Meixner (2005) havaitsi munien, voin ja maidon sisältävän vähemmän vaihtelua
verrattuna jälkiruokiin, jogurtteihin ja mehuihin (Meixner & Knoll, 2012).

Elintarvikebrändit voidaan jakaa valmistajan ja myymälän brändeihin. Myymäläbrändit ovat
kauppojen omia tuotemerkkejä. Valmistaja taas tuottaa omia tuotteitaan kaupoille myytäväksi.
Myymäläbrändien laatu ei ollut aluksi samalla tasolla valmistajabrändien kanssa. Laatuero on
kuitenkin vähentynyt asteittain. (Méndez, Oubiña & Rubio, 2011.) Aikaisemmin myymäläbrändit
olivat myös alhaisempia kustannuksiltaan (Anselmsson & Lars Anders, 2013). Nykyään monissa
tapauksissa suuret elintarvikebrändit voivat jopa tuottaa kilpailevalle myymäläbrändille tuotteita ja
yritykset mahdollisesti matkivat johtavia brändien valmistajia. Tässä tapauksessa tuotteen nimi on
käytännössä ainoa tuotteita erottava tekijä. (Anselmsson ym., 2014.)
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Corstjensin ja Lalin (2000) mukaan kuluttajat kuitenkin pitävät myymäläbrändejä vielä
huonolaatuisempina kuin valmistajien tuotteita (Méndez ym., 2011). Kuluttajat myös ajattelevat
tietävänsä enemmän valmistajanbrändeistä, jonka takia he suosivat niitä enemmän kuin
myymäläbrändejä (Nejad ym., 2015). Méndezin ja kollegoiden (2011) tekemän tutkimuksen
mukaan myymäläbrändit pärjäsivät hinnassa valmistajabrändeille, mutta hävisivät maussa ja
pakkauksissa. Toisaalta vahvat brändit pystyvät jopa parantamaan kuluttajan makukokemusta.
Robinson ja kollegat (2007) osoittivat tämän tutkiessaan identtisiä ruokia ja juomia, joista toiset oli
laitettu McDonald’sin pakkauksiin ja toiset muihin pakkauksiin. Lapset pitivät McDonald’sin
tuotteita parempana. (Paasovaara, Luomala, Pohjanheimo & Sandell, 2012.)

Elintarvikebrändeistä löytyy paljon aikaisempaa tutkimusta. Monet

elintarvikebrändeihin

keskittyvät tutkimukset tarkastelevat elintarvikkeiden tunnettuutta ja makua. Esimerkiksi Useat
tutkijat ovat tehneet aistinvaraisia makutestejä. (Paasovaara ym., 2012.) Yleensä tuotteen syömisen
jälkeen maku on vahvin ominaisuus, joka määrittää mieltymyksen (Méndez ym., 2011). Brändin
tunnettuus liittyy olennaisesti positiivisiin makuodotuksiin. Tunnettuus symboloi yleensä myös
turvallisuutta ja luottamusta kuluttajille. Elintarvikkeiden osalta brändin tai logon tunnistaminen
ohjaa kuluttajaa laatuominaisuuksien arvioinnissa, valinnoissa ja ostouskollisuudessa. (Paasovaara
ym., 2012.) Toisin sanoen myös pakkauksilla on merkittävä vaikutus kuluttajien makukokemuksiin
(Nejad ym., 2015).

Elintarvikemarkkinoinnin tutkimus on osoittanut tuotteiden laatua koskevien käsityksien voivan
vain osittain selittää kuluttajien mieltymyksiä ja halua maksaa elintarvikebrändeistä (Anselmsson &
Lars Anders, 2013). Lisäksi Silverstein (2006) ja Ettlinger (2008) väittävät laadun jopa
heikentyneen yritysten pyrkiessä vastaamaan edulliseen kilpailuun (Anselmsson ym., 2014).
Paasovaara ja kollegat (2012) tuovat esiin etteivät monet tunnetut elintarvikebrändit ole
saavuttaneet kuluttajien suosiota. Tästä syystä voidaan olettaa muidenkin tekijöiden vaikuttavan
kuluttajien elintarvikevalintoihin. Méndez ja kollegat (2011) jakavat kuluttajan päätöksiin
vaikuttavat elintarvikebrändien ominaisuudet sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisiä tekijöitä ovat
esimerkiksi ainesosat, maku, tuoreus, koostumus, aromia ja ravintoarvot. Näitä ei pysty
muokkaamaan ilman vaikutusta itse fyysiseen tuotteeseen. Ulkoisia tekijöitä taas on esimerkiksi
hinta, tuotenimi, mainonta, merkintä ja pakkaus. Kuluttajat tunnistavat, integroivat ja tulkitsevat
helpommin ulkoisia tekijöitä. Sisäiset tekijät kuitenkin oletettavasti määrittävät tuotteen todellisen
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laadun. (Méndez ym., 2011.) Paasovaara ja kollegat (2012) nostavat esiin brändien mieltymyksissä
olevan myös kulttuurisia ja yksilöllisiä eroja, jotka vaikuttavat valintoihin.

Kuluttajien käyttäytyminen on erilaista elintarvikkeiden kohdalla, koska ruoan symbolinen arvo
sisältyy ihmisten käyttäytymiseen lapsuudesta lähtien.

Ruoka tyydyttää muun muassa

ravintotarpeet, sosialisoitumisen tarvetta sekä tutustuttaa erilaisiin kulttuureihin. Ihmisten oman
identiteetin ja ruoan välillä on havaittavissa symbolinen yhteys. (Risitano ym., 2017.) Myös Allen,
Gupta ja Monnier (2008) ovat tutkineet symbolisia merkityksiä. Heidän mukaansa kulttuuri
kiinnittää symboliset merkitykset elintarvikkeisiin ja juomiin. Niitä ovat esimerkiksi inhimilliset
arvot, normit ja sosiaaliset tekijät. (Paasovaara ym., 2012.) Risitano ja kollegat (2017) havaitsivat
tutkimuksessaan italialaisten sitoutuvan enemmän kahvibrändeihin kuin pastabrändeihin, koska
kahvilla on suurempi symbolinen arvo. Kahvin nähtiin olevan yhteydessä taukoihin, energiaan,
ystäviin ja kotiin. Tämä myös osoittaa tuotekategorialla olevan merkitystä kuluttajien
käyttäytymiseen. (Risitano ym., 2017.)

2.4 Kuluttajan sitoutuminen brändiin
Kuluttajilla on uusi rooli brändin omistajana ja yhteisluojana. Tämä on siirtänyt brändien
keskittymistä enemmän suhteelliseen näkökulmaan. Se käsittää kuluttajan kognitiivisen,
emotionaalisen, käyttäytymisen ja brändin yhteisluontiin liittyvät toiminnat, jotka johtavat tiettyihin
vuorovaikutuksiin kuluttajan ja brändin välillä. (Fernandes & Moreira, 2019.) Toisin sanoen niiden
välille voi syntyä suhde (Hultén, 2011; Dwivedi ym., 2018). Suhteet ovat merkittäviä brändin
menestymisen kannalta (Hwang & Kandampully, 2012) ja brändin arvon nähdään muodostuvan
pitkälti tämän perusteella (Fernandes & Moreira, 2019). Brändin persoonallisuus on edellytys
brändin ja kuluttajien väliselle suhteelle (Maurya & Mishra, 2012). Kuluttajat ovat enemmän
omistautuneita brändeille, joiden kanssa he kokevat omistavan samanlaisia piirteitä ja jotka
heijastavat heidän identiteettiään. Thomsonin, MacInnisiksen ja Parkin (2005) mukaan
emotionaaliset tekijät ovat avain asemassa suhteiden laadun parantamisessa, koska emotionaalisesti
brändiin kiinnittyneet kuluttajat osoittavat suurempaa sitoutumista. Myös Carroll ja Ahuvia (2006)
toteavat voimakkaiden tunteiden edistävän pitkäaikaista suhdetta brändiin, esimerkiksi kuluttajien
tuntiessa rakkautta sitä kohtaan. (Hwang & Kandampully, 2012.)
Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet vahvojen suhteiden lisäävän brändiuskollisuutta,
brändien kestävyyttä sekä kuluttajien halukkuutta maksaa korkeampaa hintaa (Hwang &
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Kandampully, 2012; Park, MacInnis & Priester, 2006; Tulving & Psotka, 1971; Thomson ym.,
2005). Yleisesti tutkijat ovat pitäneet brändiuskollisuudelle olennaisina tekijöinä havaittua laatua,
vaihtoehtoiskustannuksia ja etenkin tyytyväisyyttä. Hollebeekin (2011) mukaan laatu tai
tyytyväisyys ei kuitenkaan pysty huomioimaan brändin ja kuluttajan suhteen syvyyttä. (Fernandes
& Moreira, 2019.) Sahay ja Sharma (2010) toteavat, mitä syvempi brändin ja kuluttajan välinen
suhde on, sitä todennäköisemmin kuluttaja ei halua vaihtaa brändiä toiseen. Hwang ja Kandampully
(2012) esittävät ihmisillä olevan taipumusta olla uskollisempia tuotteita kohtaan, joihin he tuntuvat
olevan sidoksissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet sitoutumisen ja suhteiden avulla
voivan rakentaa ja kehittää vahvempaa brändiuskollisuutta (Leckie, Nyadzayo & Johnson, 2016).
Esimerkiksi kuluttajan aktiivinen osallistuminen vaikuttaa positiivisesti brändiuskollisuuteen
(Fernandes & Moreira, 2019).

Sitoutuminen brändiin vaikuttaa kuluttajien kokemuksiin. Se viittaa laajempaan suhteelliseen,
moniulotteiseen käsitteeseen, joka sisältää kognitiiviset, emotionaaliset ja käyttäytymisen
ulottuvuudet. Kognitiivinen ulottuvuus sisältää kuluttajan ajatukset brändistä sekä niiden käsittelyn
ja kehityksen. Emotionaalinen ulottuvuus eli kiintymys tarkoittaa brändin positiivista vaikutusta
kuluttajaan. Käyttäytymisen ulottuvuus eli aktivointi voidaan määritellä kuluttajan brändille
uhraaman ajan avulla, esimerkiksi kuinka paljon energiaa käytetään tai kuinka paljon vaivaa
nähdään brändin eteen. Sitoutumisen avulla pystytään huomioimaan syvemmin suhteiden tasoa ja se
toimii paremmin uskollisuuden havaitsemisessa. Sitoutuminen luo positiivista asennetta brändiä
kohtaan, joka voi saada kuluttajat tuntemaan itsensä uskollisemmiksi. (Fernandes & Moreira, 2019.)
Bagozzi ja Warshaw (1990) esittävät tarpeesta riippumatta kuluttajan usein sitoutuvan tiettyyn
käyttäytymiseen halutun lopputuloksen varmistamiseksi (Ligas, 2000). Dwivedin (2015) mukaan
kuluttajan sitoutuessa voimakkaasti brändin kanssa, haluavat he ylläpitää suhdetta tulevaisuudessa.
Kandampully ja kollegat (2015) ovat esittäneet sitoutumisen avulla yritysten pystyvän luomaan
henkisesti uskollisen asiakaskunnan. (Fernandes & Moreira, 2019.) Sitoutuminen brändiin
vangitsee kuluttajan uskollisuuden sitä kohtaan ja aikomuksen jatkaa tuotteen käyttöä myös
lähitulevaisuudessa (Sahay & Sharma, 2010).

Brändiin voimakkaasti sitoutuneet kuluttajat osoittavat vahvaa affektiivista kiintymystä tuotteeseen
(Erciş, Ünal, Candan & Yildirim, 2012). Sitoutumisen käsitteeseen on linkitettynä muun muassa
omistautuminen, luottamus ja tyytyväisyys. Brändille omistautuneet kuluttajat ovat vahvasti
sitoutuneita siihen ja he voivat jopa uskoa brändin kuluttamisen olevan olennainen osa

16

selviytymistä (Jamshidi & Rousta, 2021). Erciş ja kollegat (2012) havaitsivat tutkimuksessaan
etenkin luottamuksen olevan merkittävä tekijä sitoutumisen kannalta. Garbarino ja Johnson (1999)
totesivat omistautumisen ja luottamuksen olevan tietyissä tilanteissa tyytyväisyyden seurausta
(Jamshidi & Rousta, 2021). Ercişin ja kollegoiden (2012) tutkimuksen ei havaittu tyytyväisyydellä
olevan merkittävää vaikutusta jatkuvaan sitoutumiseen, eikä tyytyväisyyden ja luottamuksen välillä
havaittu olevan positiivista yhteyttä. Toisaalta tyytyväisyydellä oli merkitystä affektiiviseen
sitoutumiseen. Toisin sanoen tyytyväisyydellä on positiivinen vaikutus sitoutumiseen, mutta se ei
yksinään ole hyvä mittari sitoutumiselle. (Erciş ym., 2012.)

So, King, Sparks ja Wang (2016) väittävät sitoutumisen roolista olevan rajallista empiiristä näyttöä
uskollisuuden kehittämisessä. Tutkimus sitoutumisen ja brändiuskollisuuden välisestä suhteesta on
ollut pääosin käsitteellistä eikä niiden yhteydestä ole vahvaa näyttöä. (Fernandes & Moreira, 2019.)
Lisäksi empiirisistä tutkimuksista usein puuttuu yleistettävyys (Hollebeek, Glynn & Brodie, 2014),
ne keskittyvät sosiaalisen median sitoutuneisuuteen (Dessart, 2017) tai ovat rajoitettu tiettyyn
brändiin (Dwivedi, 2015) ja siksi epäonnistuvat tutkimaan kuluttajan sekä brändin välistä suhdetta.
Kuitenkin suhteellisen luonteensa vuoksi sitoutumisella voidaan ennustaa brändiuskollisuutta
paremmin kuin muiden käsitysten avulla, esimerkiksi tyytyväisyydellä. (Fernandes & Moreira,
2019.)
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3 Brändiuskollisuus
Edellisessä luvussa löydettiin useita tekijöitä selittämään brändiuskollisuutta, mutta tässä luvussa
perehdytään tarkemmin, mitä brändiuskollisuus oikeastaan on. Ensimmäinen alaluku johdattelee
lukijan

käsitteen

pariin.

Seuraavassa

alaluvussa

lähestytään

käsitettä

kaksiulotteisen

brändiuskollisuuden mallilla. Sen avulla voidaan havaita miten uskollisuus muodostuu ja mitkä
tekijät vaikuttavat siihen. Tämän jälkeen tutustutaan nuorten brändiuskollisuuteen ja siihen
vaikuttaviin tekijöihin. Alaluku 3.4 tuo esiin elintarvikkeiden brändiuskollisuuteen vaikuttavia
tekijöitä ja kuvaa minkälaista brändiuskollisuutta on olemassa eri elintarvikekategorioita kohtaan.
Viimeinen alaluku on tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Siinä sidotaan teorian avulla opittuja
asioita yhdeksi kokonaisuudeksi.

3.1 Brändiuskollisuuden käsite
Uskollisuutta on havaittavissa monissa eri asioissa, esimerkiksi perinteissä tai naimisiin
menemisessä (Paavola, 2006, 18). Uskollisuuden pitkä historia on luonut monia eri tutkimuksia ja
määritelmiä brändiuskollisuudelle. 1970-luvulle asti dominoivat käyttäytymisuskollisuusteoriat.
Tässä

keskityttiin

pitkälti

toistuvan

ostokäyttäytymisen

tutkimiseen.

(Kuusik,

2007.)

Lähestymistapa on osoittanut olevan hyödyllinen tutkiessa kuluttajien ostokäyttäytymistä
päivittäistavaroiden osalta, esimerkiksi pesuaineiden, hammastahnan tai elintarvikkeiden. Teoria on
kuitenkin kohdannut paljon kritiikkiä, koska se ei ota riittävän hyvin huomioon psykologisia
tekijöitä. Toistuva ostokäyttäytyminen voi myös johtua jostain muusta kuin brändiuskollisuudesta,
esimerkiksi tilanneolosuhteista, jossa kuluttajalla ei ole mahdollisuutta ostaa muuta tuotetta. (Jensen
& Hansen, 2006.) Toisaalta toistuvaan ostokäyttäytymiseen ei välttämättä vaikuta kognitiiviset tai
asenteelliset rakenteet. Tällainen brändiuskollisuus on taas suoraan riippuvainen osto- ja
kulutustottumusten toistuvasta esiintymisestä. (Sheth & Park, 1974.) Voidaan kuitenkin olettaa
etteivät päivittäistavaroiden ostopäätökset ole täysin umpimähkäisiä vaan niihin vaikuttavat
psykologiset tekijät (Jensen & Hansen, 2006).

Vuonna (1974) Sheth ja Park laajensivat brändiuskollisuuden käsitettä esittämällä moniulotteisen
brändiuskollisuuden rakenteen, joka määräytyy erillisillä psykologisilla prosesseilla ja edellyttää
monivaiheisia mittauksia. Erilaiset lähestymistavat mahdollistavat kuluttajan käyttäytymisen
laadukkaan tutkimisen (Kuusik, 2007). Brändiuskollisuutta ei tule siis rajoittaa vain toistuvan
käyttäytymisen tutkimiseen. Dick ja Basu (1994) väittävät pelkästään toistuvan ostokäyttäytymisen
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huomioimisen mahdollisesti johtavan jopa uskollisuuden yliarvioimiseksi. Kuluttajat voivat olla
uskollisia, vaikka he eivät koskaan olisi ostaneet kyseistä tuotetta tai palvelua. Esimerkiksi lapset
voivat olla uskollisia jollekin tuotteelle käyttökokemusten perusteella. Brändiuskollisuutta voi siis
syntyä muun muassa oppimalla, matkimalla tai käyttökokemuksien perusteella. (Sheth & Park,
1974.) Taulukossa 1 esitetään useamman tutkijan uskollisuuden määritelmiä. Tämä auttaa
hahmottamaan uskollisuuden määrittämistä.
Taulukko 1. Brändiuskollisuuden määritelmiä

Määritelmä

Lähde

Brändiuskollisuus on positiivista emotionaalista, arvioivaa tai
käyttäytymiseen perustuvaa toimintaa tiettyä brändiä kohtaan.

Sheth ja Park, 1974

Todellinen uskollisuus syntyy suhteellisen asenteiden ja
käyttäytymisen voimakkuuden perusteella.

Dick ja Basu, 1994

Brändiuskollisuus on syvää sitoutumista ostaa tuote tai palvelu
jatkuvasti uudelleen riippumatta tilanteesta ja markkinoista.

Oliver, 1999

Käyttäytymiseen perustuva uskollisuus koostuu toistuvista ostoista
ja asenteellinen uskollisuus sisältää jonkin verran sitoutumista tietyn Chaudhuri ja Holbrook, 2001
brändin ainutlaatuiseen arvoon
Asiakasuskollisuuden voidaan nähdä olevan käyttäytymistä,
mentaalinen tila tai näiden kahden yhdistelmä.

Paavola, 2006, 32

Brändiuskollisuus on aikomusta käyttää tai halua suositella jotain
brändiä.

Nam, Ekinci ja Whyatt, 2011

Day (1969) kehitti käyttäytymisuskollisuuden teoriaa eteenpäin klassikkoartikkelissaan (Sheth &
Park, 1974). Myöhemmin useat muut tutkijat seurasivat perässä. (Kuusik, 2007). Vaikka
käyttäytymisellä on merkitystä uskollisuutta lähestyessä (Oliver, 1999), ei uskollisuutta tulisi
arvioida pelkästään käyttäytymiskriteerien perusteella. Uskollisuus muodostuu käyttäytymisen ja
asenteiden perusteella (Kuusik, 2007). Asenteellinen uskollisuus pitää sisällään psykologisen
sitoutumisen (Nam ym., 2011), joka viittaa tunneuskollisuuteen ja on paljon vahvempaa kuin
käyttäytymisuskollisuus

(Kuusik

2007).

Asenteen

avulla

havaitaan

syyt

toistuvaan

ostokäyttäytymiseen (Paavola, 2016, 39). Tässä tutkielmassa hyödynnetään Dickin ja Basun (1994)
mallia brändiuskollisuuden käsitteen määrittämisessä ja avaamisessa sekä sen avulla pyritään
myöhemmin hahmottamaan nuorten aikuisten brändiuskollisuutta.
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Oliver (1999) esitti brändiuskollisen asiakkaan sitoutuvan ostamaan tuotetta tai palvelua jatkuvasti.
Hwang ja Kandampully (2012) esittivät kuluttajien tuntevan olevansa uskollisempia niihin
tuotteisiin, joita he rakastavat sekä joihin he kokevat olevansa yhteydessä ja sitoutuneita.
Brändiuskollisuus on myös kilpailuedun kannalta erittäin merkittävä tekijä (Fernandes & Moreira,
2019). Uskolliset asiakkaat ovat vähemmän hintaherkkiä, vastustuskykyisempiä kilpailijoiden
tarjouksille ja antavat todennäköisemmin suosituksia muille kuluttajille (Jensen, 2011). Harris ja
Goode (2004) esittivät uskollisten asiakkaiden olevan helpommin saavutettavissa ja näiden
toimivan myös innokkaina brändien puolestapuhujina (Veloutsou, McAlonan & Pitta, 2012).
Brändiuskollisuus lisää motivaatiota etsiä kyseistä tuotetta ja vähentää tarvetta etsiä vaihtoehtoisia
tuotteita (Dick & Basu, 1994). Toisin sanoen kilpailijoiden markkinointi ei ole niin tehokasta
pyrittäessä saamaan kuluttaja vaihtamaan tuote toiseen vastaavaan tuotteeseen (Fernandes &
Moreira, 2019).

3.2 Kaksiulotteinen brändiuskollisuus
Dick ja Basu (1994) loivat kaksiulotteisen asiakasuskollisuuden mallin. Jensenin (2011) mukaan
malli antaa puitteet kuluttajien uskollisuuteen vaikuttavien ennakkotekijöiden löytämiseksi sekä
auttaa ymmärtää brändiuskollisuuden vaikutusta kuluttajan käyttäytymiseen. Mallia ei kuitenkaan
ole testattu empiirisissä tutkimuksissa tarpeeksi. Esimerkiksi East, Sinclair ja Gendall (2000) eivät
pystyneet tukemaan Dickin ja Basun (1994) typologiaa tutkimuksessaan, kun taas Garland ja
Gendall (2004) pystyivät näkemään mallilla olevan pätevyyttä vain tietyntyyppisillä markkinoilla,
esimerkiksi henkilökohtaisessa pankkitoiminnassa. Toisaalta mallia ei myöskään ole Garlandin ja
Gendalin (2004) mukaan sovellettu muissa tutkimuksissa kuin heidän sekä Eastin ja kollegoiden
(2000). (Garland & Gendall, 2004.) Myöhemmin Jensenin (2011) tutkimuksen tulokset tukivat
Dickin ja Basun (1994) typologiaa. Hän havaitsi asiakasuskollisuusluokkien esiintyvän
päivittäistavarakauppamarkkinoilla jokaisessa eri tuotekategoriassa (Jensen, 2011). Kirjallisuudessa
brändiuskollisuuden uskotaan pitkälti muodostuvan käyttäytymisestä, asenteista tai niiden
yhdistelmästä (Fernandes & Moreira, 2019). Seuraavaksi käsitellään tarkemmin näitä kahta
ulottuvuutta alaluvuissa 3.2.1 ja 3.2.2, minkä jälkeen alaluvussa 3.2.3 esitellään Dick ja Basun
(1994) luoma yhdistelmämalli asiakasuskollisuudesta.
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3.2.1

Toistuva ostokäyttäytyminen

Brändiuskollisuutta käsiteltäessä ei voida sivuuttaa toistuvaa ostokäyttäytymistä, joka viittaa
ostojen toistuvuuteen, esimerkiksi kuinka usein kuluttaja ostaa samaa brändiä (Nam ym., 2011).
Sen avulla kuluttaja saa tietoa brändistä, muun muassa ominaisuuksista, tunnusmerkeistä tai
nimestä (Jensen, 2011). Vaikka toistuva ostokäyttäytyminen on kohdannut paljon kritiikkiä,
esimerkiksi Sheth ja Park (1974) kritisoivat sitä tutkimuksessaan brändiuskollisuuden
ulottuvuuksista, pystytään sen avulla tutkimaan kuluttajan käyttäytymisuskollisuutta (Nam ym.,
2011). Dick ja Basu (1994) esittävät todellisen uskollisuuden edellyttävän myös korkeaa toistuvaa
ostokäyttäytymistä. Assaelin (1998) mukaan uskolliset kuluttajat hankkivat samaa tuotemerkkiä
toistuvasti riippumatta tilanteiden rajoituksista (Chaudhuri & Holbrook, 2018). Dwivedi ja kollegat
(2018) lisäävät toistuvan vuorovaikutuksen brändin kanssa kasvattavan sen uskottavuutta. Jensenin
(2011) mukaan toistuvalla mainonnalla voidaan saada samanlaisia vaikutuksia kuin toistuvaan
ostokäyttäytymiseen liittyy.

Dickin ja Basun (1994) mukaan brändiuskollisuudella on myös erityinen rooli luoda toistuvaa
ostokäyttäytymistä. Se voi aiheutua eri seurauksien perusteella, esimerkiksi brändiuskollisuudella.
Joidenkin tuotteiden kohdalla erilaiset kotitalouden tarpeet voivat johtaa useamman brändin
uskollisuuteen, esimerkiksi kun ostetaan tietty shampoo lapsille ja toinen shampoo aikuisille.
(Jensen, 2011.) Näin ollen voidaan todeta myös muidenkin tekijöiden vaikuttavan toistuvaan
ostokäyttäytymiseen. Dickin ja Basun (1994) mukaan sosiaaliset normit ja erilaiset tilannekohtaiset
rajoitteet vaikuttavat myös kuluttajan ostokäyttäytymiseen. Esimerkiksi vähäinen toistuvien ostojen
määrä voi johtua brändin saatavuuden puutteesta, jolloin kuluttajalla ei ole mahdollisuutta ostaa
kyseistä brändiä. (Dick & Basu, 1994.) Kuluttajan toistuva ostaminen voi johtua myös muun
muassa mukavuuden tavoittelusta (Jensen, 2011).

Toistuva ostokäyttäytyminen johtaa seurauksiin. Näitä ovat motivaatio etsiä tuotetta, kyky vastustaa
kilpailijoiden tuotteita, tarjouksia tai suositteluja sekä brändin suositteleminen muille kuluttajille,
esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Dick ja Basu (1994) väittävät pelkästään korkean toistuvan
ostokäyttäytymisen avulla muodostuvan vain näennäistä uskollisuutta ja todelliseen uskollisuuteen
vaikuttavan myös suhteelliset asenteet, joita käsitellään seuraavassa alaluvussa. (Dick & Basu,
1994.)
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3.2.2

Suhteellinen asenne

Suhteellinen asenne syntyy asenteellisen erilaistumisen ja asenteellisen lujuuden yhdistelmänä.
Voimakkaan asenteellisen lujuuden ja asenteellisen erilaistumisen olemassa olo johtavat korkeaan
suhteelliseen asenteeseen. Suhteellinen asenne muodostuu kognitiivisten, affektiivisten ja
konatiivisten tekijöiden perusteella. (Dick & Basu, 1994.) Jos kuluttaja ei pysty erottamaan
vaihtoehtoja toisistaan tai näkee vain vähän eroja eri vaihtoehtojen välillä, on suhteellinen asenne
alhainen ja johtaa todellisen uskollisuuden puuttumiseen. Näiden tekijöiden avulla voidaan ennustaa
suhteellista asennetta ja näin myös uskollisuutta. Lisäksi tekijät auttavat yrityksiä luomaan ja
ylläpitämään brändiuskollisuutta, kun yritykset tunnistavat ja ymmärtävät ne. (Jensen, 2011.)
Kuviossa 1 havainnollistetaan suhteellisen asenteen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä.

Kognitiiviset tekijät
- Saavutettavuus
- Varmuus
- Keskeisyys
- Selkeys

Affektiiviset tekijät
- Tunteet
- Mieliala
- Ensivaikutelma
- Tyytyväisyys

Konatiiviset tekijät
- Vaihtoehtoiskustannukset
- Upotetut kustannukset
- Odotukset

Suhteellinen asenne

Kuvio 1. Suhteellisen asenteen muodostumiseen vaikuttavat tekijät. (Mukaillen Dickin ja Basun
asiakasuskollisuuden viitekehystä, 1994.)

Kognitiiviset tekijät pitävät sisällään saavutettavuuden, varmuuden, keskeisyyden ja selkeyden.
Saavutettavuuden avulla opittu asenne voidaan muistaa helposti. (Dick & Basu, 1994.) Se viittaa
esimerkiksi siihen, kuinka usein kuluttaja käyttää tuoteryhmää. Saavutettavuus asenteeseen voidaan
vaikuttaa mainoksien avulla. (Jensen, 2011.) Asenteellinen varmuus on asenteeseen tai arviointiin
liittyvää varmuutta (Dick & Basu, 1994). Esimerkiksi jos kuluttaja tunnistaa hänen lempibrändinsä
pelkästään maun perusteella, on tämä asenteellista varmuutta (Jensen, 2011). Asenteen
keskeisyyden kertoo se, missä määrin brändiin suhtautuminen on kytköksissä yksilön arvoihin.
Sherifin ja Hovlandin (1961) mukaan keskeiset asenteet ovat osana yksilöitä ja he tuntevat ne
läheisesti sekä pyrkivät vaalimaan niitä. Selkeys liittyy asenteen määrittämiseen. Sherifin ja
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Hovlandin (1961) mukaan selkeyden avulla selviää yksilön hylkäämisalue eli mitä tuotteita
kuluttaja ei ostaisi. (Dick & Basu, 1994.) Kognitiiviset tekijät vaikuttavat positiivisesti suhteelliseen
asenteeseen ja uskollisuuden muodostumiseen (Jensen, 2011).

Affektiiviset tekijät käsittävät kuluttajan tunteet, mielialan, ensivaikutelman ja tyytyväisyyden
(Dick & Basu, 1994). Jensenin (2011) mukaan ne syntyvät kuluttajan sensoripohjaisista
kokemuksista. Ajan myötä affektiivisten asenteiden vaikutus brändiä kohtaan korostuu entisestään
(Ngobo, 2017). Dick ja Basu (1994) nostavat esiin niiden voivan olla keskeisiä uusintaostoissa.
Kuusikin (2007) mukaan tunteisiin perustuva uskollisuus on paljon kestävämpää ja voimakkaampaa
kuin käyttäytymiseen perustuva uskollisuus. Clark ja Isen (1982) väittävät kuluttajan tunteiden
vaikuttavan heidän käyttäytymiseensä voimakkaammin kuin mielialan. Hyvä mieliala voi kuitenkin
vaikuttaa positiivisesti kuluttajan käyttäytymiseen, kun kuluttaja muistaa enemmän positiivisia
asioita. (Dick & Basu, 1994.) Tyytyväisyys on erittäin olennainen tekijä brändiuskollisuudelle
(Fernandes & Moreira, 2019). Kuluttajat arvioivat käyttökokemuksiaan ja mittaavat odotusten
täyttymistään, jonka tuloksena ilmenee tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä (Dick & Basu, 1994).

Konatiiviset tekijät liittyvät vaihtoehtoiskustannuksiin, upotettuihin kustannuksiin ja odotuksiin
(Dick & Basu, 1994). Ne vaikuttavat kuluttajien käyttäytymisen luonteeseen jotain tiettyä brändiä
kohtaan (Jensen, 2011). Vaihtoehtoiskustannuksilla tarkoitetaan Porterin (1980) mukaan
kertaluontoisia kustannuksia, jotka syntyvät kuluttajan vaihtaessa tuotteesta toiseen (Dick & Basu,
1994). Esimerkiksi jos kuluttaja ei saa jostain syystä lempijauhelibrändiään ja joutuu valitsemaan
korvaavan brändin, synnyttää se vaihtoehtoiskustannuksen. Yleensä brändin vaihtaminen johtuu
erilaisista

tilannetekijöistä,

Vaihtoehtoiskustannusten

esimerkiksi
muodostuminen

loppuunmyydyistä
on

tuotteista

kytköksissä

(Jensen,

alaan.

2011).

Esimerkiksi

päivittäistavarakaupoissa vaihtoehtoiskustannukset ovat vähäisiä ja korvaavia tuotteita on laaja
valikoima. (Jensen, 2011; Ngobo, 2017.) Upotettujen kustannusten on myös nähty vaikuttavan
kuluttajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi Arkes ja Blumer (1985) havaitsivat niiden kuluttajien
osallistuvan enemmän teatterinäytöksiin, jotka maksoivat enemmän kausilipuista, kuin niiden, jotka
maksoivat vähemmän. Upotetut kustannukset liittyvät esimerkiksi siihen kuinka kauan aikaa
kuluttaja käyttää tuotteen hankkimiseen ja kuinka hintava tuote on. Odotukset liittyvät nykyiseen ja
tulevaisuuden markkinoiden tarjontaan sekä kuluttajan tarpeisiin. (Dick & Basu, 1994.) Kuluttajilla
on odotuksia esimerkiksi tuotteiden ominaisuuksista ja he myös oppivat tarjolla olevan tason ajan
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myötä (Ngobo, 2017). Konatiivisten tekijöiden ei ole nähty olevan voimakkaasti yhteydessä
päivittäistavarakauppoihin (Jensen, 2011; Ngobo, 2017).

3.2.3

Brändiuskollisuuden muodostuminen

Kaksiulotteinen asiakasuskollisuuden malli yhdistää asenteet ja toistuvan ostokäyttäytymisen.
Uskollisuus on seurausta kuluttajan suhteellisten asenteiden ja toistuvan ostokäyttäytymisen
vuorovaikutuksesta. (Dick ja Basu, 1994; Jensen, 2011.) Uskollisuussuhteeseen vaikuttaa lisäksi
sosiaaliset normit ja erilaiset tilannetekijät, jotka muokkaavat suhdetta. Mallissa nähdään kuluttajan
asenteiden tai toistuvan ostokäyttäytymisen brändiä kohtaan voivan olla korkeaa tai matalaa. (Dick
& Basu, 1994.) Oletuksena siinä on kuluttajien luokittelu neljään uskollisuusryhmään ja näiden
perusteella voidaan myös havaita muita uskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä (Garland & Gendall,
2004). Ilman korkeaa suhteellista asennetta voi syntyä vain näennäistä uskollisuutta tai
uskottomuutta brändiä kohtaan (Jensen, 2011).

Taulukko 2. Asiakasuskollisuuden malli (Dick & Basu, 1994)
Toistuva ostokäyttäytyminen

Suhteellinen
asenne

Korkea

Matala

Korkea

Todellinen uskollisuus

Piilevä uskollisuus

Matala

Näennäinen uskollisuus

Ei-uskollisuus

Mallissa esiintyvät ryhmät ovat todellinen uskollisuus, piilevä uskollisuus, näennäinen uskollisuus
ja ei-uskollisuus, mitkä esitellään taulukossa 2. Ei-uskollisella kuluttajalla ostokäyttäytyminen ja
asenteet brändiä kohtaan ovat matalia. (Dick & Basu, 1994.) Tällöin kuluttajilla on alhainen
suhteellinen asenne brändiä kohtaan ja ostoja ei ole ollenkaan tai vain harvoin. Kuluttajat näkevät
vain vähän eroja eri brändien välillä. (Jensen, 2011.) Tyypillisesti he eivät välitä, mitä brändiä
ostavat, koska se ei tuota heille mitään lisäarvoa tai herätä muita ostomotiiveja. Tämä korostuu
niissä tuoteryhmissä, jossa jokainen tuote tuntuu samanlaiselta. (Laakso, 1999, 235-236.) Brändin
vaihtaminen on yleistä ja johtuu todennäköisesti tilanteesta johtuvista tekijöistä (Jensen, 2011).
Tällöin kuluttajat valitsevat yleensä alhaisen hinnan omaavan tuotteen tai sellaisen, joka on helposti
saatavilla (Laakso, 1999, 235-236). Todellinen uskollisuus vaatii korkeaa ostokäyttäytymistä ja
asenteita brändiä kohtaan (Dick & Basu, 1994). Silloin kuluttajat esimerkiksi haluavat ostaa samaa
tuotetta eivätkä ole motivoituneita etsimään toisia vaihtoehtoja (Jensen, 2011).
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Näennäinen uskollisuus syntyy, kun kuluttajilla on korkea toistuva ostokäyttäytyminen, mutta
matala suhteellinen asenne brändia kohtaan (Dick & Basu, 1994). Tämänkaltaiset kuluttajat eivät
oikeasti ole sitoutuneita tuotteeseen ja vaihtavat helposti kilpailijaan muuttuvien olosuhteiden takia,
esimerkiksi

jos

kilpailijan

tuote

on

alennuksessa.

Tämä

on

yleistä

muun

muassa

päivittäistavarakaupoissa. (Jensen, 2011.) Piilevä uskollisuus sisältää korkean suhteellisen asenteen
ja matalan toistuvan ostokäyttäytymisen brändiä kohtaan (Dick & Basu, 1994). Tällöin kuluttajalla
on kiinnostus brändia kohtaan, mutta eri tekijöiden takia ei toistuvaa ostokäyttäytymistä synny.
Esimerkiksi kuluttajat ostavat päivittäistavaransa toisinaan eri kaupoista eivätkä välttämättä pysty
silloin valitsemaan haluamaansa brändiä. (Jensen, 2011.)

3.3 Nuorten brändiuskollisuus
Nuoret hyödyntävät verkkoa paljon toiminnassaan. He etsivät ja vertailevat erilaisia vaihtoehtoja
tuotteita hankkiessaan. (Veloutsou ym., 2012.) Norazah (2013) esitti nuorten kuluttajien käyttävän
aktiivisesti tietoa tuotteiden arvioinnissa ostopäätösten aikana. Tietoa on saatavilla useista eri
lähteistä, esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Lisäksi he selailevat vapaa-ajallaan erilaisia
sosiaalisia verkkosivustoja kuten Facebook, Instagram ja Twitter. Samalla he altistuvat jatkuvasti
suurelle määrälle erilaisia brändejä. (Sasmita & Norazah, 2015.) Nuoret käyttäytyvät eri tavalla
kuin vanhempi ikäryhmä (Sahay & Sharma, 2010). He eivät kuitenkaan halua kuluttaa mitä tahansa
(Veloutsou ym., 2012). Heidän päätöksiinsä vaikuttavaa enemmän sosiaaliset tekijät, kuten
elämänlaatu, keskinäinen kunnioitus ja hinta (Lerro, Raimondo, Stanco, Nazzaro & Marotta, 2019).
Nuorten ostokäyttäytymiseen vaikuttavaa lisäksi muun muassa tyytyväisyys ja odotuksien
täyttyminen (Buhalis, López & Martinez-Gonzalez, 2020). Kuviossa 2 esitetään nuorten
brändiuskollisuutta vahvistavia sekä heikentäviä tekijöitä, jotka on muodostettu olemassa olevan
kirjallisuuden avulla.
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Nuorten brändiuskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä

Vahvistavia tekijöitä
- Tyytyväisyys ja odotuksien täyttyminen (Buhalis ym., 2020)

Heikentäviä tekijöitä

- Rakkaus ja intohimo brändiä kohtaan (Sahay & Sharma, 2010)

-Altistuminen suurelle määrälle erilaisia brändejä (Sasmita &
Norazah, 2015)

- Vahva luottamus brändiä kohtaan (Sasmita & Norazah, 2015)

- Ikä (Sahay & Sharma, 2010)

- Suhde brändiin (Sahay & Sharma, 2010)

- Kotoa pois muuttaminen (Feltham, 1996)

- Brändin persoonallisuus (Sasmita & Norazah, 2015)

- Halu kokeilla uutta (Sahay & Sharma, 2010)

- Sosiaaliset siteet (Sahay & Sharma, 2010)

- Korkea hinta (Sahay & Sharma, 2010)

- Brändin tunnettuvuus ja positiiviset kokemukset (Sasmita & Norazah, 2015)

- Mahdollisesti heikompi tulotaso (Phau & Cheong, 2009)

Kuvio 2. Nuorten brändiuskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Kun nuoret muuttavat lapsuuden kodistaan pois, yleensä suositaan aikaisemmin vanhempien
hankkimia brändejä, koska ne ovat tuttuja nuorelle kuluttajalle. Tämänlainen uskollisuus voi
kuitenkin olla lyhytikäistä. Nuoret kokevat uusia vaikutuksia. (Feltham, 1998.) ja haluavat
mahdollisesti kokeilla uusia brändejä. Toisaalta joskus vanhempien brändivalinnat ovat niin
voimakkaasti mukana, että jokin brändi voidaan nähdä markkinoiden ainoana tuotteena. Tähän
vaikuttaa myös suhde perheen ja nuoren välillä (Sahay & Sharma, 2010). Kun nuoret aikuiset
hankkivat kokemusta, heidän etsintä- ja vertailutoimintansa vähenevät. Tällöin he ovat alttiimpia
brändin vaihtamiselle (Feltham, 1998). Lisäksi nuorilla ihmisillä on taipumuksia kehittää vahvoja
siteitä ikäistensä kanssa. Autyn ja Elliotin (2001) mukaan nuoret pyrkivät brändivalinnoillaan
parantamaan näitä siteitä. Sahay ja Sharma (2010) havaitsivat kuitenkin tutkimuksessaan perheen
vaikuttavan nuorten valintoihin voimakkaammin. Heidän mukaansa nuorilla on silti siteitä
perheeseensä, vaikka he eivät enää asuisi kotona ja jakaisivat asumistilansa muiden kanssa. Lisäksi
he voivat osoittaa riippuvuutta brändiä kohtaan, jos se on ollut merkittävässä roolissa aikaisemmin
tapahtuneissa tilanteissa. (Sahay & Sharma, 2010.)

Speron ja Stonen (2004) mukaan nuoret kuluttajat luovat omat sitoutumisen ja käyttäytymisen
sääntönsä (Veloutsou ym., 2012). Sahay ja Sharma (2010) esittivät nuorten muodostavan vahvan
suhteen suosimiensa brändien kanssa sekä tuntevan rakkautta ja intohimoa niitä kohtaan. Luottamus
ja persoonallisuus ovat tärkeässä roolissa. Nuoret kuluttajat luottavat paremmin yritykseen, joka
omistaa sosiaalisessa mediassa esiintyvän ja heille tutun brändin. Tuttuja brändejä suositaan
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arvioinneissa ja valinnoissa riskin takia. Esimerkiksi on riski ostaa laadullisesti heikkotasoinen
tuote. (Sasmita & Norazah, 2015.) Nuoret yleensä myös muodostavat suhteen brändin kanssa, kun
he pystyvät yhdistämään persoonallisuutensa siihen. He voivat olla riippuvaisia brändin käytöstä.
Lisäksi brändin käyttö antaa erityisen tunteen heille. (Sahay & Sharma, 2010.) Positiivisen
käyttökokemuksen perusteella he suosittelevat brändiä muille, esimerkiksi sosiaalisen median
yksityisviestien kautta. Kun he ovat tyytyväisiä sosiaalisessa mediassa esiintyvään brändiin, eivät
he vaihda sitä todennäköisesti ensi kerralla toiseen tuotteeseen. (Sasmita & Norazah, 2015.)

Hintaa pidetään myös nuorten keskuudessa tärkeässä roolissa. Martin ja Bush (2000) väittävät teiniikäisten ostotarkoituksia ja käyttäytymistä käsittelevässä tutkimuksessa nuorten pitävän
tärkeämpänä halvempien tuotteiden löytämisen, kuin noudattaa erilaisten roolimallien neuvoja
pysyäkseen uskollisina kalleimpiin brändeihin. (Sahay & Sharma, 2010.) Phaun ja Cheongin (2009)
tutkimus tukee tätä ajatusta. He havaitsivat statusbrändiuskollisten nuorten kuluttajien mahdollisesti
etsivän niin sanottuja alabrändejä tai rinnakkaisbrändejä, jos esimerkiksi pääbrändin hinta on liian
korkea. Nuorten tulot eivät välttämättä riitä premium-brändien hintoihin. Tällöin he pyrkivät
korvaamaan pääbrändin vaihtoehtoisella brändillä, jolla on kuitenkin samanlainen laatu ja
brändiarviointi kuin pääbrändillä. Vaihtoehtoiset brändit heijastavat pääbrändin kuvaa. Näin nuoret
pystyvät kokemaan brändin omistajuuden halvemmalla. Lisäksi tämän voi tulkita olevan pyrkimys
olemaan uskollinen pääbrändiä kohtaan. (Phau & Cheong, 2009.) Nuoret voivat muuttaa
uskollisuuttaan tiettyä brändiä kohtaan tilanteesta ja roolista riippuen (Sahay & Sharma, 2010).
Kuitenkin on nostettava esiin kuluttajien voivan olla niin uskollisia tietylle brändille, etteivät he
hyväksy muita korvikkeita (Phau & Cheong, 2009). Thomson, MacInnis ja Park (2005) myös
toteavat kuluttajien ollessa brändiuskollisia tietylle tuotemerkille, voivat he mahdollisesti tehdä
taloudellisia uhrauksia saadakseen kyseisen tuotteen tai palvelun (Sahay & Sharma, 2010).

3.4 Brändiuskollisuus elintarvikealalla
Elintarvikeliikkeet tarjoavat suuren määrän erilaisia elintarviketuotteita ja –brändejä, joita kuluttajat
näkevät asioidessaan liikkeessä. Elintarvikkeita tyypillisesti hankitaan usein. (Porral & LevyMangin, 2016.) Joillakin elintarvikkeilla on kuitenkin rajallinen saatavuus, joka vaikuttaa niiden
hankintaan, esimerkiksi luomutuotteilla (Lee & Goudeau 2014). Uncles ja Kwok (2009) esittävät
elintarvikkeiden osalta jaetun uskollisuuden olevan yleistä kuluttajille. Tämä tarkoittaa heidän
suosivan jotakin brändiä, mutta sille on myös olemassa toinen tai kolmaskin korvaava vaihtoehto.
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Kuluttajilla on joukko erilaisia brändejä valittavissa ja he ostavat niitä eri tavalla riippuen tilanteesta
tai käyttötarkoituksesta. (Krystallis & Chrysochou, 2011.) Aikaisemmissa tutkimuksissa on
yhdistetty elintarvikkeet useaan brändiin kohdistuvaan uskollisuuteen. (Felix, 2014.) Silloin
kuluttaja voisi olla uskollinen usealle tuotteelle saman elintarvikekategorian sisällä. Tämä vähentää
kognitiivista vaivaa (Arifine, Felix & Furrer, 2019), jota kuluttajat haluavat välttää elintarvikkeita
ostaessaan (Adamowicz & Swait, 2013).

Elintarvikebrändeihin kohdistuvaan uskollisuuteen vaikuttavat monet eri tekijät.

Näitä ovat

esimerkiksi elintarvikkeen hinta (Lee & Goudeau 2014), tunnettavuus (Porral & Levy-Mangin,
2016) tai ravintoarvot (Krystallis & Chrysochou, 2011). Lisäksi muun muassa elintarvikkeen laatu
ja turvallisuus (Lassoued & Hobbs, 2015) sekä aiempi kokemus tuotteesta ja riskin kaihtaminen
vaikuttavat brändiuskollisuuteen (Chang, 2020). Porral ja Levy-Mangin (2016) tarkastelivat hinnan,
tunnettavuuden ja myymäläkuvan vaikutuksia kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja uskollisuuteen. He
havaitsivat

tutkimuksessaan

myymäläbrändeihin

tunnettavuuden

kohdistuvaan

olevan

uskollisuuteen.

merkittävin

Kumar

ja

tekijä,

Steenkamp

joka

vaikutti

(2007)

sekä

Lymperopoulos, Chaniotakis ja Rigopoulou (2010) kuitenkin väittävät suhteellisen alhaisen ja
edullisen hinnan olevan tärkein ominaisuus, jota kuluttajat etsivät myymäläbrändeiltä (Porral &
Levy-Mangin, 2016). Myös Porral ja Levy-Mangin (2016) tunnustavat hinnan olevan avaintekijänä
uskollisuutta tavoiteltaessa, vaikka tutkimuksen tuloksissa ei havaittu merkittävää yhteyttä niiden
välillä. Kuviossa 3 on esiteltynä mitkä tekijät vahvistavat tai heikentävät elintarvikebrändeihin
kohdistuvaa uskollisuutta.
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Kuvio 3. Elintarvikebrändeihin kohdistuvaan uskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Elintarvikebrändien uskollisuutta on aikaisemmin tutkittu pitkälti tiettyjen tuotteiden avulla tai
myymäläbrändien kautta, esimerkiksi Porral ja Levy-Mangin (2016). Lee ja Gordeau (2014)
osoittivat tutkimuksessaan luomutuotteiden uskollisuuteen vaikuttavan merkittävästi asenne- ja
käyttäytymisuskollisuus.

He

havaitsivat,

ettei

voimakas

asenteellinen

suhtautuminen

luomuelintarvikkeita kohtaan välttämättä johda uusintaostoihin. Kuluttajille oli tyypillistä luoda
uskollisuus luomuelintarvikkeita kohtaan ensiksi asenteiden kautta ja vasta sitten käyttäytymisen
perusteella. Lisäksi asenne ja ostokäyttäytyminen vaihtelevat mahdollisesti eri elintarvikeryhmien
kohdalla. (Lee & Goudeau 2014.) Eri elintarvikeryhmien vaikutusta ovat tutkineet muun muassa
Krystallis ja Chrysochou (2011). He havaitsivat tutkimuksessaan maitoihin kohdistuvan enemmän
uskollisuutta kuin jogurtteihin. Lisäksi he vertailivat vähä- ja täysrasvaisia maitoja sekä jogurtteja
keskenään. Molemmissa ryhmissä havaittiin vähärasvaisten tuotteiden saavuttavan hieman
paremmin

kuluttajien

tutkimuksessa.

uskollisuuden.

Kuluttajat

olivat

Myös

pakkausmerkintöjen

tutkimuksessa

uskollisempia

vaikutukset

tuotteille,

jotka

korostuivat
sisälsivät

ravitsemusväitteitä. Terveysväitteitä sisältäneet tuotteet eivät saavuttaneet samanlaista uskollisuutta.
(Krystallis & Chrysochou, 2011.)

3.5 Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto
Brändiuskollisuutta voidaan lähestyä monella eri tavalla (Kuusik, 2007). Aikaisemmin sen on nähty
muodostuvan pitkälti vain toistuvan ostokäyttäytymisen perusteella. Tutkijat ovat kuitenkin
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siirtyneet kohti moniulotteista lähestymistapaa, joka pitää sisällään käyttäytymisen ja asenteet.
(Chang, 2020.) Kaksiulotteinen brändiuskollisuus huomioi molemmat näistä tekijöistä. Dickin ja
Basun (1994) luoma asiakkuususkollisuuden malli antaa työvälineet erilaisten uskollisuusluokkien
määrittämiseksi, siksi sen avulla voidaan määritellä millaista on nuorten aikuisten brändiuskollisuus
elintarviketuotteita kohtaan. Kaksiulotteinen lähestymistapa soveltuu myös elintarvikkeita tutkiessa.
Jensen (2011) osoitti tutkimuksessaan suhteellisen asenteen ja toistuva ostokäyttäytymisen välillä
olevan merkittävä suhde päivittäistavaroissa. Hän myös havaitsi päivittäistavarakategorian
vaikuttavan kuluttajien suhteelliseen asenteeseen, esimerkiksi kahvi sai tutkimuksessa korkeimman
suhteellisen asenteen. (Jensen, 2011.)

Brändiuskollisuuteen liittyy olennaisesti myös suhde kuluttajan ja brändin välillä. Syvempi suhde
lisää uskollisuutta. (Sahay ja Sharma, 2010.) Suhdetta voidaan tarkastella sitoutumisen kautta. Se
auttaa suhteiden tasojen määrittelyssä sekä uskollisuuden havaitsemisessa (Fernandes & Moreira,
2019). Brändiuskollisuutta sekä suhdetta kuluttajan ja brändin välillä voidaan tarkastella hyvin
samanlaisten tekijöiden pohjalta. Uskolliset kuluttajat sitoutuvat brändeihin voimakkaammin ja
oletettavasti he muodostavat tai heillä on jo suhde brändin kanssa. Suhde puolestaan vahvistaa
brändiuskollisuutta. Toisin sanoen suhde ja brändiuskollisuus ovat toisiinsa sidoksissa ja edistävät
toinen toistansa. Kuitenkin kuluttajalla voi olla suhde brändin kanssa, vaikkei hän olisi todellisesti
uskollinen brändille. Tällaisia ovat esimerkiksi statusbrändiuskolliset nuoret, jotka eivät kuluta
pääbrändiä toistuvasti (Phau & Cheong, 2009). Tässä tutkimuksessa suhteen avulla pyritään
selvittämään millaisia elintarvikebrändejä kohtaan nuoret aikuiset haluavat olla uskollisia.

Brändiuskollisuuteen vaikuttavat tuote- ja kuluttajaerot (Sheth & Park, 1974). Tämän takia on syytä
nostaa esiin nuorten brändiuskollisuuteen ja elintarvikkeisiin vaikuttavia asioita aikaisempien
tutkimuksien perusteella. Nuorten ja elintarvikkeiden brändiuskollisuudessa yhteisiä tekijöitä ovat
brändin hinta (Phau & Cheong, 2009; Sahay & Sharma, 2010; Lee & Goudeau 2014), tunnettavuus
(Sasmita & Norazah, 2015; Porral & Levy-Mangin, 2016) sekä aikaisemmat positiiviset
kokemukset (Sasmita & Norazah, 2015; Chang, 2020). Luottamuksen ja turvallisuuden voidaan
myös sanoa olevan tärkeitä tekijöitä nuorten ja elintarvikkeiden kohdalla, koska tunnettavuus
yleensä symboloi niitä (Paasovaara ym., 2012). Lisäksi elintarvikkeiden ja nuorten kohdalla näyttää
olevan yhteistä, että pääbrändille voi olla korvaavia tuotteita mietittynä (Phau & Cheong, 2009;
Krystallis & Chrysochou, 2011). Kuluttajat voivat korvata pääbrändin, jos esimerkiksi tuotetta ei
ole saatavilla tai hinta on liian korkea.
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Elintarvikkeilla on myös omat tekijänsä, jotka vaikuttavat niihin kohdistuvaan uskollisuuteen.
Aikaisempien tutkimuksien perusteella näitä ovat muun muassa elintarvikkeen laatu (Lassoued &
Hobbs, 2015), riskin välttäminen (Chang, 2020), ravintoarvot (Krystallis & Chrysochou, 2011) sekä
elintarvikkeen maku ja pakkaus (Méndez ym., 2011). Kuluttajien on havaittu suosivan enemmän
valmistajan brändejä, koska he kokevat tuntevansa nämä paremmin (Nejad ym., 2015). Niiden
koetaan olevan laadukkaampia ja maukkaampia kuin myymäläbrändien (Méndez ym., 2011).
Lisäksi on nostettava esiin elintarvikkeiden kattavan paljon erilaisia tuotteita, joten eri
elintarvikekategorioissa ilmenee erilaista uskollisuutta. Erilaiset elintarvikekategoriat kohtaavat
erilaisia asenteita ja ostokäyttäytymistä. (Lee & Goudeau 2014.)

Myös iällä on vaikutusta brändiuskollisuuteen (Sahay & Sharma, 2010). Nuorilla on omat
sitoutumisen ja käyttäytymisen sääntönsä (Veloutsou ym., 2012). He muodostavat vahvan suhteen
suosimiensa brändien kanssa ja heillä voi olla tunnesiteitä brändiä kohtaan. Nuorten toimintaan
vaikuttavat myös sosiaaliset siteet, kuten ystävät ja perhe. (Sahay & Sharma, 2010.) Nuoret
surffaavat paljon internetissä ja tutustuvat samalla moniin uusiin tuotteisiin (Sasmita & Norazah,
2015). Lisäksi heillä on halu kokeilla uusia tuotteita (Sahay & Sharma, 2010). Tämä altistaa nuoria
monenlaisille brändeille, jotka mahdollisesti koettelevat heidän uskollisuuttaan.

Kognitiivisia ja affektiivisia tekijöitä voidaan liittää sekä elintarvikkeisiin kohdistuvaan
uskollisuuteen että nuorten brändiuskollisuuteen. Siksi on perusteltua todeta suhteellisen asenteen
vaikuttavan brändiuskollisuuteen nuorten ja elintarvikkeiden kohdalla. Konatiiviset tekijät
vaikuttavat myös nuorten brändiuskollisuuteen, koska he esimerkiksi vertailevat tuotteita paljon
internetissä (Veloutsou ym., 2012). Niiden ei ole kuitenkaan nähty olevan voimakkaasti yhteydessä
päivittäistavarakauppoihin (Jensen, 2011; Ngobo, 2017). Konatiivisten tekijöiden tutkiminen on
silti olennaista, koska elintarvikkeiden ja nuorten uskollisuutta on tutkittu niin vähän yhdessä.
Etenkin nuoret kuluttajat on jätetty huomioimatta brändeihin liittyvässä kirjallisuudessa (Hwang ja
Kandampully, 2012), joten voidaan sanoa niistä tiedettävän aika vähän.
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4 Aineisto ja tutkimusmenetelmät
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Ensimmäisessä alaluvussa
perustellaan miksi tämä tutkimustapa valittiin ja tuodaan esiin miten aineiston keruuta lähestytään.
Toisessa alaluvussa kuvaillaan miten aineiston keruu on tapahtunut. Aineiston analyysi sisältää
menetelmät, joita käytettiin kerätyn aineiston analysoimiseen. Viimeinen alaluku käsittelee
tutkimuksen luotettavuutta.

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa
Tutkimuksessa

on

tarkoituksena

selvittää

nuorten

aikuisten

omia

käsityksiä

heidän

brändiuskollisuudesta elintarvikkeita kohtaan sekä selventää minkälaisia elintarvikebrändejä
kohtaan nuoret aikuiset haluavat olla uskollisia. Kvalitatiivinen lähestymistapa tuntui luontevalta,
sillä sen avulla voidaan löytää tosiasioita olemassa olevien väittämien todentamisen sijaan.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan todellista elämää. Tähän liittyy olennaisesti
todellisuuden moninaisuus, jota ei voida pirstoa osiin. (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara, 2010, 161.)
Lisäksi tutkija kokee kvalitatiivisen tutkimuksen avulla pystyttävän käsittelemään syvällisemmin
tutkimusongelmaa

sekä

ymmärtämään

paremmin

nuorten

aikuisten

omia

käsityksiä

brändiuskollisuudestaan kuin kvantitatiivisella tutkimuksella. Jatkuvasti muuttuva maailma
tarvitsee syvällistä näkemystä ja perusteltuja näkökantoja (Hirsijärvi ym., 2010, 19).

Tutkimuksessa

aineistoa

lähdettiin

keräämään

puolistrukturoitujen

haastattelujen

avulla.

Puolistrukturoidut haastattelut perustuvat haastateltavan omiin sanoihin, mutta kysymykset ovat
kaikille samat (Hirsijärvi & Hurme, 2004, 47). Kuitenkin haastattelija voi muokata kysymysten
muotoa tai järjestystä (Hirsijärvi & Hurme, 2004, 47) sekä esittää tarvittaessa tarkentavia
kysymyksiä. Haastattelut tarjoavat mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa ja
vastauksia pystytään selventämään ja syventämään. Niiden suurimpana etuna voidaan nähdä olevan
joustavuus aineistonkeruu vaiheessa. (Hirsijärvi ym., 204-205.)

Ennen aineistonkeruuta tutkija perehtyi haastattelututkimuksien tekemiseen sekä hyviin
toimintatapoihin olemassa olevan kirjallisuuden avulla. Tutkijalle oli erittäin tärkeää, että
haastateltavat kokivat olonsa mahdollisimman mukavaksi haastattelujen aikana. Lisäksi
haastateltavien oikeuksia on tärkeää kunnioittaa, jonka takia perehtyminen kirjallisuuteen etukäteen
on erittäin olennaista. Kirjallisuuden kautta saatiin vinkkejä myös haastattelututkimuksen
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tekemiseen, aineistonkeruuseen sekä sen analysointiin, esimerkiksi aineistoon valittavan ryhmän
tarkoituksenmukaisuuteen (Hirsijärvi ym., 2010, 164). Haastateltavan ryhmän määrää ei ollut
mietitty etukäteen. Taustalla tässä oli ajatus aineiston kyllääntymisestä eli aineisto on kasassa vasta
sitten, kun se ei tuota uutta tietoa tutkimusongelman näkökulmasta (Eskola & Suoranta, 2008, 62).

4.2 Aineistonkeruu
Aineisto kerättiin 8.-12. helmikuuta. Haastatteluryhmä koostui lopulta kahdeksasta henkilöstä, jotka
olivat haastattelijalle entuudestaan tuttuja. Taulukossa 3 on esiteltynä haastateltavien ikä, sukupuoli,
asuinpaikka, kotitalouden koko ja elämäntilanne. Laadulliselle tutkimukselle on ominaista pieni
määrä tapauksia, joita analysoidaan mahdollisimman perusteellisesti (Eskola & Suoranta, 2008, 18).
Haastattelut kestivät noin 25-40 minuuttia. Haastateltavilta kysyttiin haluavatko he osallistua
tutkimukseen nuorten aikuisten brändiuskollisuudesta elintarvikkeita kohtaan ja heiltä pyydettiin
lupaa nauhoittaa haastattelut. Nauhoittaminen on erittäin tehokas tapa tallentaa keskustelua, mutta
sillä saadaan esiin vain verbaalinen puoli (Alasuutari, 2007, 85). Tästä syystä haastattelija pyrki
aluksi tekemään lisäksi muistiinpanoja, mutta havaitsi sen vaikuttavan haastattelun sujuvuuteen.
Tämän vuoksi se jätettiin ja nauhoittaminen oli haastattelujen ainoa tallennusmuoto. Tämä johtuu
mahdollisesti haastattelijan kokemattomuudesta.

Taulukko 3. Haastatteluryhmä

Ikä

Sukupuoli Asuinpaikka

Kotitalouden
Elämäntilanne
koko

H1

24

Nainen

Espoo

2

Töissä

H2

28

Mies

Helsinki

1

Töissä

H3

23

Nainen

Helsinki

1

Töissä

H4

23

Mies

Helsinki

1

Opiskelija

H5

22

Mies

Helsinki

1

Opiskelija

H6

28

Nainen

Kerava

2

Töissä

H7

27

Nainen

Vantaa

2

Töissä

H8

24

Mies

Helsinki

1

Töissä
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Haastattelujen lisäksi haastateltavia pyydettiin ottamaan mukaan kahden viimeisen kauppareissunsa
kuitit. Tarkoituksena oli tuoda konkreettista tukea haastatteluihin sekä kuittien avulla saada
parempaa

ymmärrystä

nuorten

aikuisten

suosimista

elintarvikebrändeistä

ja

toistuvasta

ostokäyttäytymisestä. Kuitteja hyödynnettiin luomalla erityiset kysymykset niille ja samalla niitä
tarkasteltiin yhdessä haastateltavan kanssa. Haastateltavat tiesivät etukäteen haastattelujen liittyvän
elintarvikkeisiin ja nuorten aikuisten brändiuskollisuuteen, mutta mitään muuta tietoa heille ei ollut
annettu Ennen haastatteluja suoritettiin yksi koehaastattelu. Tässä havaittiin, etteivät S-ryhmän
ostoskuitit sisällä brändien nimiä, mikä vaikutti olennaisesti kysymysrunkoon. K-ryhmän
kauppakuiteista taas selvisi heti minkä valmistajan brändi on kyseessä. Koehaastattelu valisti
tutkijaa haastattelujen tekemisessä, korosti tarkentavien kysymyksien merkitystä sekä auttoi itse
haastattelurungon muodostamista.

Haastatteluryhmän valintaan vaikuttivat ensinnäkin iän kriteerit eli haastateltavan piti olla alle 30vuotias sekä hänen on täytynyt muuttaa pois lapsuuden kodistaan. Kotoa poismuuttamisen myötä
voidaan olettaa haastateltavan suorittavan kauppaostoksensa itse. Edellytyksenä oli myös, ettei
haastattelijalla

ollut

ennakkokäsitystä

haastatteluryhmän

elintarvikkeisiin

kohdistuvasta

käyttäytymisestä eivätkä haastateltavat olleet liian tietoisia tutkimuksen aiheesta. Lisäksi
haastattelut haluttiin suorittaa kasvokkain, jonka takia vallitseva Covid-19 pandemia vaikutti
haastatteluryhmän valintaan. Haastattelijan piti valita ryhmään henkilöitä, joiden kanssa hän on
usein muutenkin tekemisissä viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Näin ollen haastatteluryhmä
valikoitui pitkälti tutkijan työ- ja ystäväpiiristä.

Haastattelut haluttiin toteuttaa haastateltavan näkökulmasta mahdollisimman luonnollisessa
ympäristössä, jossa tämä tuntisi olonsa mukavaksi. Haastatteluun saattaa vaikuttaa haastateltavan
tunteet, esimerkiksi pelko (Hirsijärvi ym., 2010, 206). Tästä syystä haastateltavilta kysyttiin missä
ympäristössä he tuntisivat olonsa mukavaksi ja missä he haluaisivat toteuttaa haastattelut.
Haastateltavan on voitava valita itselleen mukava ympäristö ja haastattelijan on pystyttävä
tarjoamaan jokin tila varalle (Eskola & Suoranta, 2008, 91). Haastattelut toteutettiin pitkälti
haastateltavien työpaikoilla, kotona tai kahvilassa. Ne suoritettiin kahden kesken ilman muita
osallistujia. Toisaalta kahvilassa ja yhden haastateltavan työpaikalla oli muita ihmisiä lähistöllä,
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mikä aiheutti jonkin verran melua. Tämä ei kuitenkaan haitannut nauhoituksen onnistuvuutta tai
nauhoitusten litterointia.

4.3 Aineiston analyysi
Aineisto tulisi ensiksi järjestää ja sitä käsiteltäessä pitäisi edetä asteittain, jotta voitaisiin välttää
harharetket (Eskola & Suoranta, 2008, 150-151). Nauhoitetut haastattelut litteroitiin Wordtiedostoon heti, kun kaikki haastattelut oli suoritettu. Tämä kesti noin viikon ajan. Litterointi
suoritettiin mahdollisimman tarkasti, koska analysointimenetelmää ja näkökulmaa aineiston
tarkasteluun ei ollut vielä valittu. Litteroinnin jälkeen perehdyttiin paremmin aineiston
analysointimenetelmiin
analyysitekniikkana

ja

näkökulmiin,

hyödynnettiin

jotka

teemoittelua.

tukevat
Tällöin

aineiston

käsittelyä.

aineistosta

Aineiston

nostetaan

esiin

tutkimusongelman kannalta olennaisia teemoja ja näin pystytään myös erottamaan aineistosta
olennaisia tekijöitä. Teemoittelu tuntui myös loogiselta valinnalta, sillä se edellyttää teorian ja
empirian vuorovaikutusta. (Eskola & Suoranta, 2008, 174-175.)

Tutkija perehtyi aineistoon lukemalla sen tarkasti läpi teemojen havaitsemiseksi. Taustalla oli
kuitenkin ajatus pääteemojen ja alateemojen nouseminen esiin Dickin ja Basun (1994) luoman
kaksiulotteisen brändiuskollisuuden mallin sekä siinä esiintyvien tekijöiden kautta. Pääteemoina
ovat siis toistuva ostokäyttäytyminen ja suhteellinen asenne. Suhteellisen asenteen alateemoina ovat
kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset tekijät, jotka koostuvat kuviossa 1 esitetyistä asioista.
Suhteellisen asenteen perusteella selviää myös suhde elintarvikebrändeihin, koska ne koostuvat
hyvin samanlaisista tekijöistä. Teemojen muodostamisessa hyödynnettiin abduktiivista päättelyä,
jossa tutkijalla on teorian pohjalta ideoita, joita todennetaan aineiston avulla (Hirsijärvi & Hurme,
2004 136). Toisin sanoen teemat oli voimakkaasti sidottuina teoriaan. Tutkija antoi myös
mahdollisuuden uusille teemoille, mutta sellaisia ei havaittu aineistosta.

Teemojen havaitsemisen jälkeen tuotiin litteroidusta aineistosta kaikki tutkijan havaitsemat asiat
niiden alle. Tässä vaiheessa ei keskitytty datan laatuun sen enempää vaan tarkoituksena oli siirtää
toisesta Word-tiedostosta olennaista dataa toiseen tiedostoon, jotta datan määrä suppenisi ja sitä
olisi näin ollen helpompi käsitellä. Sen jälkeen aineistoa pelkistettiin lisää käymällä teemojen alla
olevaa dataa läpi. Tämän avulla aineistosta saatiin karsittua muun muassa ei-relevantteja asioita
sekä tutkimuksen kannalta epäolennaisia vastauksia. Sen jälkeen aineisto koodattiin Wordin
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tekstinkorostus väreillä, joiden avulla pystyttiin nostamaan esiin mielenkiintoisia tekijöitä
tutkimusongelman näkökulmasta samalla selkeyttäen aineistoa entuudestaan. Ideana oli antaa
erilaisia värejä teemojen alla oleville asioille, jotta voitiin paremmin löytää tiettyjä tekstin pätkiä
sekä yhdistää olennaisia asioita helpommin toisiinsa. Tutkimuksen tulokset muodostuivat
analysoidun aineiston perusteella. Tuloksissa esitellään sitaatteja litteroidusta aineistosta
vahvistamaan esitettyjä tuloksia.

4.4 Luotettavuuden arviointi
Laadullisessa tutkimuksessa on olennaista tuoda esiin tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys
(Hirsijärvi ym., 2010, 232). Tutkijan merkitys korostuu laadullisessa tutkimuksessa, sillä hän on
pääasiallisin luotettavuuden kriteeri (Eskola & Suoranta, 2008, 210). Tässä tutkimuksessa tutkija on
pyrkinyt parantamaan tutkimuksen luotettavuutta kertomalla mahdollisimman tarkasti miten
aineiston keruu on toteutettu, minkälaisessa ympäristössä se on tehty sekä mitä aineiston keruun
jälkeen on tehty. Luotettavuutta parantaa tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta (Hirsijärvi
ym., 2010, 232).

Tutkija näkee oman roolinsa korostuvan tässä tutkimuksessa. Ensinnäkin tämä oli tutkijan
ensimmäinen haastattelututkimus sekä laadullisen aineiston analysointi. Tämä vaikuttaa tutkijan
kykyyn muodostaa kysymyksiä, toteuttaa haastatteluja ja analysoida saatua dataa. Tutkija pyrki
kehittämään omaa osaamistaan olemassa olevan kirjallisuuden avulla, mutta tiedon määrä on niin
laaja, ettei kaikkea pystytty sisäistämään. Kerätty aineisto, josta tutkija pyrki käsittelemään ja
jäsentämään dataa, oli hyvin laaja. Vaikka tutkijalla oli erilaisia menetelmiä analysoinnin tukena, jäi
aineistosta varmasti jotain huomaamatta ja käsittelemättä. Aineiston analyysiin ja asioiden
poimintaan vaikuttaa myös tutkijan kyky havaita olennaisia tekijöitä teorian pohjalta. Tämä on
kytköksissä

tutkijan

teorian

ymmärrykseen.

Tutkija

ei

ollut

aikaisemmin

tutkinut

brändiuskollisuutta, jonka takia aihealue vaati paljon uuden opiskelua.

Aika- ja resurssirajoitteiden puitteissa pitkäaikaisempi tutkimusjakso tai kattavampi otos ei ollut
mahdollista. Haastattelurunkoon ja haastattelujen toteuttamiseen on olennaisesti vaikuttanut tutkijan
halu valmistua maisteriksi. Tästä syystä ei ole voitu tehdä pitkäaikaisempaa tutkimusta, jossa olisi
esimerkiksi haastattelujen lisäksi myös havaittu haastateltavien toistuvaa ostokäyttäytymistä
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brändiuskollisuuden vahvistamiseksi. Tutkija pyrki kuitenkin tekemään nämä asiat kiirehtimättä ja
mahdollisimman huolellisesti käytettävissä olevan ajan puitteissa.

Aineiston luotettavuudesta halutaan nostaa esille ulkoisiin tekijöihin ja kuluttajan tulotasoon
liittyvät kysymykset. Ihmiset vaikenevat mielellään taloudellisesta tilanteestaan tai sairauksistaan.
Heillä on myös tapana antaa sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia. (Hirsijärvi ym., 2010 206-207.)
Kun haastateltavilta kysyttiin hinnan merkitystä, ei havaittu haastateltavien jättäneen kertomatta
asioita. Toisaalta allergiasta kysyttäessä saatiin osalta haastateltavista epämääräisiä vastauksia,
jonka takia niitä ei huomioitu tuloksissa. Nämä vastaukset poistettiin teemoista aineistoa
analysoitaessa.
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5 Tutkimuksen tulokset
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen aineistoa ja esitetään haastattelujen litteroinnin sekä
analysoinnin perusteella saadut tulokset. Ensimmäinen alaluku käsittelee suhteellista asennetta
elintarvikebrändejä kohtaan ja toinen elintarvikkeiden toistuvaa ostokäyttäytymistä. Kolmas alaluku
sisältää yhteenvedon näistä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaista on nuorten aikuisten
brändiuskollisuus sekä millaisia elintarvikebrändejä kohtaan he haluavat olla uskollisia. Tästä
syystä on oleellista tuoda esiin elintarvikkeisiin kohdistuva toistuva ostokäyttäytyminen ja
suhteellinen asenne, koska niiden yhdistelmän avulla voidaan selventää nuorten aikuisten
brändiuskollisuutta (Fernandes & Moreira, 2019).

5.1 Suhteellinen asenne elintarvikebrändejä kohtaan
Tuloksissa tuodaan esiin suhteellinen asenne elintarvikebrändejä kohtaan ensimmäiseksi, sillä sen
nähdään olevan lähtökohtana todellisen uskollisuuden kehittymiselle. Yhtenä pääteemana oli
suhteellinen asenne, jonka alateemoina olivat kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset tekijät.
Näiden tekijöiden perusteella muodostuu haastateltavien suhteellinen asenne elintarvikebrändejä
kohtaan.

5.1.1

Kognitiiviset tekijät

Kognitiiviset tekijät pitävät sisällään saavutettavuuden, varmuuden, keskeisyyden ja selkeyden
(Dick & Basu, 1994). Niiden yhteys uskollisuuteen havaittiin haastattelujen perusteella. Ne
vaikuttavat positiivisesti suhteelliseen asenteeseen ja uskollisuuden muodostumiseen (Jensen,
2011). Ensinnäkin haastateltavilla oli opittuja asenteita ja he ostivat samoja brändejä toistuvasti.
Saavutettavuus liittyy siihen, kuinka helposti opittu asenne voidaan muistaa (Dick & Basu, 1994).
Sitä voidaan mitata sillä kuinka usein kuluttaja käyttää tiettyä tuoteryhmää (Jensen, 2011).
Ostoskuittien läpikäynnissä selvisi haastateltavien pystyvän muistamaan mitä brändejä he yleensä
kuluttavat, kuten haastateltava 3 kertoessaan Röngän jauhelihasta.

Puuttuu joo [ostoskuitista], mutta se johtuu siitä, että sitä ei saa Helsingistä [Haastateltava kertoi
Röngän jauhelihasta, jota saa vain Lapista.] H3: Nainen, 23
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No esimerkiks herkuista, täält puuttuu herkut ja herkuista mä huomaan on yleensä aina Fazeria
mulla, koska mä syön suklaata. H7: Nainen, 27

Haastateltavilla oli myös asenteellista varmuutta havaittavissa tutuissa brändeissä. He pystyivät
muistamaan mitä brändejä he yleensä kuluttavat. Haastateltavat pystyivät nimeämään brändejä
ostoskuiteilta, vaikka siinä ei lukenut brändin nimeä. Jos brändin nimi ei tullut heti mieleen,
osasivat haastateltavat kuvailla pakkausta sekä tuotteen ominaisuuksia, esimerkiksi rasvapitoisuus
10 prosenttia. Lisäksi osa haastateltavista toi esiin tietävänsä mistä kohtaa hyllystä ottavat tuotteen.

Joku semmonen basic, mitä on niissä muovipakkauksissa, missä sellanen läppä aukastaa. H1:
Nainen, 24

Mä en ikin tiedä muit brändei missää tai mä luen vaan, jos mä ostan Atrian jauhelihaa, niin en mä
tiiä mitä sen vieres on tai ees myydään tai sillee niiku Prisman hyllyl. Mä nään mis kohtaan se on,
mut mä en nää mitään niit muit tuotteit mil nimel ne on. Mut mä muistan et on jotain jauhelihoi,
jotka näyttää ällöttäviltä. H2: Mies, 28

Brändit on joo samoja, et en mä tietty listaan erikseen kirjota, että tänään ostan Valion
maitorahkaa, mut mä tiiän tasan tarkkaan et mitä mä otan sieltä hyllystä ja ne samat niiku asiat
toistuu viikottain kuitenki. H6: Nainen, 28
Taulukko 4. Haastatteluissa mainittuja elintarvikebrändejä

Brändi

Alkuperämaa

Atria
Pirkka
Valio
Wotkins
Kotimaista
Saarioinen
Fazer
HK
Snellman
Rainbow
Kariniemi

Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi

Valmistaja- /
myymäläbrändi
Valmistaja
Myymälä
Valmistaja
Valmistaja
Myymälä
Valmistaja
Valmistaja
Valmistaja
Valmistaja
Myymälä
Valmistaja
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Taulukossa 4 on esiteltynä aineistossa esiintyviä elintarvikebrändejä, joita nuoret aikuiset kertoivat
kuluttavansa. Siinä on esiteltynä brändin ja sen alkuperämaa sekä onko kyseessä valmistaja- vai
myymäläbrändi. He yhdistivät näihin brändeihin voimakkaasti kognitiivisia tekijöitä, esimerkiksi
opittuja asenteita tai arvomaailmaansa. Lisäksi näihin elintarvikebrändeihin liittyivät olennaisesti
tuotteet, joita kohtaan oli havaittavissa jonkinlaista uskollisuutta nuorten aikuisten keskuudessa.

Haastattelujen perusteella asenteen keskeisyys ja selkeys oli helpoiten havaittavissa suomalaisia
elintarvikebrändejä kohtaan. Asenteen keskeisyyden kertoo se, missä määrin brändiin
suhtautuminen on kytköksissä yksilön arvoihin. Selkeys liittyy asenteen määrittämiseen. (Dick &
Basu, 1994.) Haastateltavat arvostivat suomalaisia brändejä ja niiden koettiin pystyvän vastaamaan
heidän arvomaailmaansa. Kuitenkin vain kaksi haasteltavaa koki kuuluvansa osaksi suurempaa
ryhmää.

Tavallaa se, et kyl mie mielelläni tuen sitä, et ne on suomalaisia tuotteita mitä mie ostan ja se tuo
niiku tavallaa semmosen paremman fiiliksen siitä. H3: Nainen, 23

Ensinnäkin se, et suosii kotimaista ja sit se, et tiettyjen tuotteiden osalta, esimerkiks nää
kananmunat, et suosii luomuu. Siit tulee ehkä sellanen tietty, tälläsee niiku ehkä
ympäristökeskeisempää kuluttajaryhmään kuulumisen tunne. H5: Mies, 22.

Et sil on merkitystä just, et mä tiedän, et se brändi vastaa niitä omia arvoja. H6: Nainen, 28.

5.1.2

Affektiiviset tekijät

Affektiiviset tekijät käsittävät kuluttajan tunteet, mielialan, ensivaikutelman ja tyytyväisyyden
(Dick & Basu, 1994). Tutkimuksessa niistä nousi vahvasti esiin tunteet, jotka esiintyivät pitkälti
tuttuun elintarvikkeeseen luottamisen sekä turvallisuuden kautta. Tämä vahvistaa Sasmitan ja
Norazahan (2015) sekä Porralin ja Levy-Manginin (2016) väitettä tunnettavuuden merkityksestä.
Myös Paasovaara ja kollegat (2012) ovat tuoneet esiin luottamuksen ja turvallisuuden olevan
kytköksissä tunnettavuuteen. Tunnettavuus liittyy olennaisesti myös riskin kaihtamiseen, joka
vaikuttaa brändiuskollisuuteen (Chang, 2020).

Voimakkaimman tunnesiteen nuoret aikuiset yhdistävät suomalaisiin elintarvikebrändeihin, jotka
nousivat esiin jokaisessa haastattelussa. Suomalaiset brändit yhdistettiin kotimaisuuteen ja osassa
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haastatteluista ekologisuuteen. Ne koettiin laadukkaiksi, niihin luotettiin paljon, ne korostivat
turvallisuutta ja osa haastateltavista sai hyvän olon tunteen niiden kuluttamisesta. Tämä vahvistaa
Sahay ja Sharman (2010) esittämää väitettä nuorten muodostavan vahvan tunnesiteen brändien
kanssa. Osa haastateltavista esitti, ettei itse brändillä ole merkitystä, kunhan tuote on kotimaista.
Yksi haastateltavista kuitenkin koki menevänsä enemmän tarve edellä, vaikka hänen mielestään on
hyvä suosia kotimaisia tuotteita. Hän kuitenkin korosti kotimaisuuden tärkeyttä myös
maitotuotteissa.

No kyl mä tommosiin oikeesti vahvoihin suomalaisiin brändeihin luotan tosi vahvasti, kaikki niiku
mitä näist omist kuiteist kattoo, nii Valio, Fazer, Atria, Saarioinen. H6: Nainen, 28

Ehkä on mul joitain sellasia ja kyl mä joissain asioissa esimerkiks tykkään, ajattelen et se on
kotimaista ja mä aattelen, et se on hyvää suosii kotimaista, mut ei hirveesti kyl mä ehk enemmän
meen se tarve edellä. H7: Nainen, 27

No ehkä niihin kotimaisiin mä luotan ja sit taas yksittäisiin elintarvikebrändeihin en ehkä niinkään,
et mä luotan yhtälailla Saarioiseen kuin mä luotan Atriaan esimerkiks. H8: Mies, 24

Lisäksi neljä haastateltavaa nosti esiin brändin erityisen merkityksen levitteissä. Tutkija havaitsi
haastatteluissa levitteiden olevan pitkälti vanhemmilta opittu brändi. Haastateltavat toivat esiin
käyttävänsä samaa levitettä kuin mitä heidän vanhempansa käyttävät. He kertoivat, etteivät vaihtaisi
levitteitä ja osa oli jopa valmis vaihtamaan kauppaa sen takia. Yksi haastateltavista kertoi
käyttäneensä myös samoja levitettä aluksi, mutta nykyään käyttää sekalaisesti eri levitteitä.
Toisaalta jo heidän lapsuuden kodissaan käytettiin myös sekalaisesti eri levitteitä.

Mutsi käyttää aina keiju-margariinia sitä sinistä, kasvislevitettä. Mä en ikin oo ostanu mitään
muuta leivänpäälle kuin sitä, ku mä en tiiä muut ees. H2: Mies, 28

Levitettä ei voi vaihtaa. H7: Nainen, 27

Meilläkin kyl ennen ostettiin sillee vähän kyl vaihtelevasti kaikkee, et oli se sitte Becel tai sit
Oivariini, niin tota niiden välillä se vaihteli. Nii jonkun aikaa sitä ehkä niiku tottu, et osti sitä
Oivariinin tiettyy margariinii sillee on se sit sinivalkonen tai vihreevalkonen mun mielest, tai sitten
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Becelin sitä vaaleen vihreetä. Jonkun aikaa sitä oli, mut en emmä kyl enää huomaa sitä, et mä ostan
samaa. Saatan ostaa jotain Keijuukin nykyään sillee. H8: Mies, 24

Haastatteluissa kysyttiin myös mitä he tekisivät, jos heidän suosimansa elintarvikebrändi joutuisi
skandaaliin. Jokainen haastateltava koki, ettei vaikutus olisi suuri, ellei skandaali olisi heidän
arvojensa vastainen. Skandaali liittyy olennaisesti haastateltavan luottamukseen brändiä kohtaan.
Haastateltava 3 mainitsi jopa lopettavansa maidon juonnin, jos Valio ei tekisi enää maitoa jonkin
skandaalin takia.

No emmä tiiä, varmaan sit jos Valio joutuis skandaaliin ja ei sais enää maitoo, nii mie varmaan
lopettaisin maidon juonnin. H3: Nainen, 23

No riippuu vähän varmaa mimmonen skandaali olis ja oisko se oikeesti merkittävä, mut kyl mä
saattaisin harkita uudelleen sen brändin niiku käyttämistä, riippuu vähän just mimmonen se olis.
Jos se olis tosi räikee, vaik ihmisoikeusjuttu nii kyl mä saattaisin sen laittaa boikottiin, jopa Pirkan.
H6: Nainen, 28

Haastattelujen perusteella mielialan voidaan nähdä olevan sekä positiivisesti että negatiivisesti
yhteydessä nuorten aikuisten uskollisuuteen. Tuloksien perusteella mielentilat voivat heikentää
asenne- ja käyttäytymissuhteita, sillä eri mielialojen vallassa nuoret aikuiset poikkeavat
normaaleista ostoksistaan ja mahdollisesti jopa brändivalinnoistaan. Tämä poikkeaa Dickin ja
Basun (1994) näkemyksestä, että mielentilat voivat vahvistaa asenne- ja käyttäytymissuhteita.
Nuoret aikuiset kokivat mielialaan vaikuttavan olennaisesti viikonloppu. Kuusi haastateltavaa toi
esiin

viikonlopun

vaikuttavan

heidän

ostokäyttäytymiseensä.

Haastattelujen

perusteella

viikonloppuisin saatetaan ostaa kalliimpia elintarvikkeita, kokeilla uusia tuotteita tai brändejä sekä
mennä niin sanotusti mieltymys edellä. Lisäksi viisi haastateltavaa kertoi tekevänsä paljon
heräteostoksia ja vain yksi haastateltavista sanoi, ettei tee ollenkaan heräteostoksia. Heräteostokset
ilmenevät haastattelujen perusteella myös usein viikonloppuisin tai jos on nälkäisenä kaupassa.
Nuoret aikuiset kuitenkin valitsevat myös tuttuja tuotteita ja brändejä mielialan vaikuttaessa,
esimerkiksi heräteostoksissa voidaan suosia tuttua Fazeria.

Niinku ehkä arkiruoka on taas sellasta, et niissä ei oo niin tarkkaa, mut yleensä viikonloppusin, jos
tekee parempaa ruokaa, niin sillon joo on vaativampi. H1: Nainen, 24
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Joo, no sit mä en välttämättä osta aina halvinta, et saattaa vähän hemmotella itteensä ja, et
viikonloppusin tulee ehkä panostettuu enemmän ja arkena menee just sillä Pirkalla. H6: Nainen,
28

Haastattelujen perusteella tyytyväisyys vaikuttaa käytökseen ja sitä kautta nuorten aikuisten
uskollisuuteen. Tyytyväisyyteen liittyy olennaisesti elintarvikkeen maku ja laadukkuus. Jokainen
haastateltava mainitsi laadukkuuden tärkeyden elintarvikeostoksissa. Tutkijat ovat myös pitäneet
tyytyväisyyttä olennaisena tekijänä brändiuskollisuudessa (Fernandes & Moreira, 2019). Lassoued
Hobbs (2015) esittivät myös elintarvikkeen laadukkuuden vaikuttavan niihin kohdistuvaan
uskollisuuteen. Suurin osa haastateltavista korosti, etteivät he osta tuotetta uudestaan mikäli siihen
ei olla tyytyväisiä. Tällöin he antavat mahdollisesti negatiivisia suosituksia tuotteesta tai voivat jopa
reklamoida siitä. Toisaalta tyytyväisenä he todennäköisesti voivat suositella brändiä muille ja
kuluttavat sitä itse. Kaksi haastateltavaa nosti esiin, ettei tyytymättömyys kuitenkaan välttämättä
estä ostamasta tuotetta uusiksi. Kahden haastattelun perusteella tyytymättömyys elintarvikkeen
makuun ei välttämättä estä uusintaostoa, sillä brändiä voidaan arvostaa niin paljon.

Mä arvostan Valioo toimijana ja mun mielest Valion tuotteet on laatua tai mä nimeisin Valion niiku
laadukkaimmaks maitotuotteiden tuottajaks Suomessa. Jos mä mietin tota rahkaa, mitä mä ostan
nii, mä en ees tykkää siit, mut kaikki rahka maistuu pahalta, niiku normi rahka. Mä en haluu syödä
mitää maustettuu rahkaa myöskää, nii ei ehkei sillee maukas, mut kyl mä ite koen, et ne on
laadukkaita. H2: Mies, 28

Jos mä oon tosi tyytyväinen siihen nii mä en vaiha. H4: Mies, 23

Mul on kans fiksaatio yhest tietyn merkkisest, koska mä oon joskus ollu siihen tyytyväinen ja sen
jälkeen se on parasta. H7: Nainen, 27

Tutkimuksessa selvitettiin muodostavatko nuoret aikuiset suhteen mieluummin valmistaja- vai
myymäläbrändin kanssa. Tässä ei kuitenkaan havaittu olevan eroa ja laadukkuus koettiin
pääasiallisesti yhtä hyväksi. Oikeastaan Méndezin ja kollegoiden (2011) havainnosta poiketen
suurin osa haastateltavista piti myymäläbrändien laatua yhtä hyvänä, ellei jopa parempana, kuin
joidenkin

valmistajabrändien.

Toisaalta

suurin

osa

haastateltavista

vertaili

Pirkkaa
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valmistajabrändeihin. Pirkka koettiin vahvimpana myymäläbrändinä ja sen nähtiin sisältävän
laatueroja muihin vastaaviin. Osa haasteltavista kuitenkin koki valmistajabrändien tarjoavan
laadukkaampia tuotteita.

Joo, kyl niis on siis omasta mielestä makueroja tai jotain tälläsii saattaa olla, mut välillä taas joku
Pirkka saattaa olla parempi jossain tietyssä jutussa. H1: Nainen, 24

Pirkka on kyl aika kova, et joku Pirkka parhaat, nii mun mielest se on oikeesti siis semmonen, et no
jos ei nyt ihan premium-brändi, mut kuitenki niinku tosi hyvä ja Pirkka brändinä muutenki, on se
brändätty tosi hyvin, et kyl mä aina sitä pyrin suosii, kun vaa pystyy. H6: Nainen, 28

5.1.3

Konatiiviset tekijät

Konatiiviset tekijät liittyvät vaihtoehtoiskustannuksiin, upotettuihin kustannuksiin ja odotuksiin
(Dick & Basu, 1994). Vaikka suurin osa haastateltavista koki kynnystä vaihtaa suosimastaan
elintarvikebrändistä toiseen, valittiin korvaava tuote mieluummin samasta kaupasta. Joissain
tietyissä tuotteissa tai tilanteissa haastateltavat mahdollisesti etsisivät sen tietyn tuotteen toisesta
kaupasta. Myös Phau ja Cheong (2009) sekä Krystallis ja Chrysochou (2011) ovat esittäneet
elintarvikkeiden ja nuorten kohdalla olevan yhteistä, että pääbrändille voi olla korvaavia tuotteita
mietittyinä. Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös yhdistetty elintarvikkeet useaan brändiin
kohdistuvaan uskollisuuteen (Felix, 2014). Kuitenkin vain yksi haastateltava ei korvaisi ollenkaan
suosimiaan elintarvikebrändejä paitsi leipäkategoriassa.

Niin ääritapauksessa mä lähtisin toiseen kauppaan, mul ei oo autoo nii se meinais bussilla
lähtemistä. H2: Mies, 28

Ostoksissa korostuu helppous ja nopeus. Suurin osa haastateltavista ei edes tykännyt viettää aikaa
kaupassa. Ostokset halutaan suorittaa nopeasti pois alta, joten upotetut kustannuksetkin ovat
suhteellisen pienet. Myös Milosavlevic ja kollegat (2011) esittivät tutkimuksessaan kuluttajien
tekevän

päätöksensä

nopeasti

ja

valitsevansa

suosimansa

tuotteen

yli

70

prosentin

todennäköisyydellä 404 millisekunnissa. Suurin osa haastateltavista kertoi myös, etteivät he seuraa
sosiaalisen median kautta elintarvikebrändejä tai vaikuttajia, joiden kautta brändejä esiintyy.
Elintarvikkeisiin tutustuminen tehdään pitkälti kaupassa tai siitä voidaan kuulla perheeltä tai
ystäviltä. Tutkimuksen perusteella sosiaalisella medialla on siis pienempi rooli nuorten aikuisten
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kuluttamien elintarvikkeiden kohdalla kuin Veloutsou ja kollegat (2012) esittivät hakukoneisiin
liittyvässä tutkimuksessaan. Tämä voi johtua siitä, ettei haastattelujen perusteella elintarvikkeiden
ostamiseen haluta uhrata niin paljoa aikaa ja vaivaa.

Kyl mä pyrin tekee ostokset aika nopeesti ja sillee pienemmis osissa, et ei tarvii kerralla sit viettää
hirveesti aikaa kaupassa, en varsinaisesti nauti. H5: Mies, 22

Nii, no emmä ehkä sillee elintarvikkeis niin pitkälle, ku enemmän sit niiku vaatteis ja tämmösis
niiku kodinkone asiois, nii sit se on aika paljon sillee niiku arvosteluista tai niiku nähtyä, kuultua,
koettua, mut elintarvikkeis ei niinkää, kyl mä sillee aika nopeesti keksin ne asiat, mitä mä tarviin
vaa, sit mä vaan etin ne ja sit se on siinä. En mä ehkä ruokaostoksil tykkää viettää aikaa kuitenkaa.
H8: Mies, 24

Kuluttajilla

on

kuitenkin

odotuksia

elintarvikebrändeiltä.

Odotukset

liittyvät

tuotteen

ominaisuuksiin sekä tuotteen valmistusmaahan. Jokainen haastateltava toi esiin laadukkuuden ja
kotimaisuuden. Lisäksi seitsemässä haastattelussa nousi esiin elintarvikkeen maun tärkeys.
Haastattelujen perusteella nuoret aikuiset siis odottavat saavansa suomalaisia tuotteita, jotka ovat
laadukkaita sekä maistuvat hyvälle.

No, et se on laadukasta ja tietyissä suomalaista, jossain mä haluun et se on suomalaista. H1:
Nainen, 24

Konatiivisten

tekijöiden

ei

havaittu

olevan

kytköksissä

voimakkaasti

elintarvikkeisiin.

Vaihtoehtoiskustannusten nähtiin olevan pääasiallisesti pieniä eikä elintarvikkeisiin liittynyt
merkittäviä upotettuja kustannuksia. Tämä vahvistaa myös aikaisempia tutkimuksia, joissa on
havaittu konatiivisten tekijöiden olevan vähemmän relevantteja elintarvikkeiden kohdalla (Jensen,
2011; Ngobo, 2017).

5.2 Elintarvikkeiden toistuva ostaminen
Haastatteluissa

käytiin

ostoskuitteja

läpi

toistuvan

ostokäyttäytymisen

tueksi.

Jokainen

haastateltavista pystyi havaitsemaan vähintään toiselta kuitiltaan elintarvikkeita, joita he ostavat
usein samalta valmistajalta. Oikeastaan vain kaksi haastateltavaa sanoi, ettei toinen kuiteista
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muistuta normaaleja ostoksia, koska on tehty jotain tiettyä ruokaa yksin tai kavereiden kesken.
Aineiston ja kuittien perusteella havaittiin elintarvikkeiden ostamisen olevan hyvin rutiininomainen
prosessi ja tuttuja elintarvikkeita ostetaan toistuvasti. Jokainen haastateltavista korosti ostosten
rutiininomaisuutta.

Ne on nii rutiininomaisii ostoi, tai jotenki sillee, et ei ees tartte ees ettii tai ei mul oo mitään syyt
ostaa mitään muut tuotet. H2: Mies, 28

Mä syön kyl arkisin melkei aina samoi ruokii. Aika vähän vaihteluu tai tosi vähän vaihteluu arjessa
mulla ruokaostoksissa. H4: Mies, 23

Rutiininomaisuus tuli esiin etenkin niin sanotuissa arkiostoksissa. Vaikka haastateltavilta ei
tiedusteltu viikonlopun merkitystä, niin kuusi heistä nosti esiin viikonloppuisin saatettavan ostaa
jotain parempaa. Viikonloppuisin saatetaan myös testata jotain uusia tuotteita eikä hinnalla ole
tällöin niin suurta merkitystä. Haastattelujen perusteella hinnan rooli jäi kuitenkin hieman auki,
vaikka esimerkiksi Martin ja Bush (2000) tuovat esiin nuorten suosivan halvempia tuotteita (Sahay
& Sharma, 2010). Tutkimuksessa puolet nuorista koki hinnalla olevan merkitystä ja kolme
haastateltavaa kertoi vaihtavansa suosimansa tuotteen alennuksessa olevaan. Neljä haastateltavaa
kertoi hyödyntävänsä alennuksessa olevia elintarvikkeita, jos ne ovat tuttuja entuudestaan eikä
laadusta joudu liikaa tinkimään. Yksi haastateltavista poikkesi kokonaan linjasta ja kertoi, ettei hän
hyödynnä alennuksia vaan ottaa mieluummin normaalihintaisen tuotteen.

Mie otan yleensä normaalihintasen. H1: Nainen, 24

Kyl mie aina selaan niiku Cittarissa tulee sähköpostiin ne semmoset tarjousjutut, nii kyl mie aina
selaan ne, et jos on joku semmonen mitä mie ostan muutenki ja jos se on alennuksessa, nii kyl mie
sitten kyl ostan sen. H3: Nainen, 23

No kyllä sil on aika iso rooli, etenki arkiruoka ostoksissa, et kyl mä aina pyrin ottaa, jos ei
edullisinta nii sen mikä on tarjouksessa ja kyl mä sit suosin kauppojen omia brändejä niiku vaik
Pirkkaa ja Kotimaista. H6: Nainen, 28
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Kyl mä hyödynnän alennuksii, mut en mä mee alennukset edellä, et kyl mä mieluummin meen ehkä
se brändi edellä ja sit aattelee enemmän ehk sitä laatuu ku hintaa H5: Mies, 22

Hinnan roolin avulla tuli esiin statusbrändiuskollisuutta. Lihatuotteiden kohdalla yhdellä
haastateltavista oli Phaun ja Cheongin (2009) esittämää statusbrändiuskollisuutta havaittavissa
Wotkinsia kohtaan. Wotkinsia ei ostettu, koska se oli kalliimpaa, mutta haastateltava koki sen
paremmaksi kuin muut brändit.

Mä suosin Wotkinsii, mut en mä sitä ite hirveen usein osta. Mun mielest se on jotenki sellanen, no
mul ei suoranaisesti en tunne sitä perustajaa, mut perheen tuntee sillee nii sit jotenki sen kautta on
sellanen niiku ja muutenki niiden lihat on parempii kuin muitte. H4: Mies, 23

Haastattelujen perusteella voidaan todeta toistuvaan ostokäyttäytymiseen vaikuttavan myös tuotteen
saatavuus. Seitsemän haastateltavaa sanoi etsivänsä lähtökohtaisesti korvaavaa tuotetta, jos heidän
suosimaansa tuotetta ei ole saatavilla. Yksi haastateltavista poikkesi tästä ja kertoi hakevansa
suosimansa tuotteen jostain muualta paitsi leipäkategoriassa. Tämä haastateltava koki myös
olevansa uskollinen tietylle naudan jauhelihabrändille, mutta ei voinut kuluttaa sitä saatavuuden
takia.

Joo, paitsi siin tilanteessa, jos siel ei oikeesti oo sellaista mitä mie haluisin. Sit mie voin vaihtaa
kauppaa sillee et tätä ei oo täällä ja sit mie meen viereiseen kauppaan vaikka. H1: Nainen, 24

Sillon ku mie asuin Lapis, nii mie ostin aina Röngän jauhelihaa, eli se on sellanen lihajalostamo
Lapissa, mikä niiku kuljettaa tavallaa niiku Lapin alueelle sitä lihaa. H3: Nainen, 23

No sit tietysti mä yleensä kyl valitsen sit jonkun korvaavan, mut sit jos se on joku ihan ehdoton,
sanotaan nyt vaikka, jos kaupast puuttuis Oivariini, joka on siis Valion tuote, niin mä en ostais
siihen tilalle mitään muuta, vaan mä lähtisin hakee sen sit jostain muualta. H5: Mies, 22

Elintarvikkeiden toistuvuuteen vaikuttaa voimakkaasti elintarvikekategoria. Seth ja Park (1974)
ovat tunnustaneet tuotteiden eroavaisuuden vaikuttavan brändiuskollisuuteen. Myös Jensen (2011)
havaitsi päivittäistavarakategorian vaikuttavan kuluttajien suhteelliseen asenteeseen. Nuorten
aikuisten brändiuskollisuus vaikuttaa olevan kohdistunut tiettyihin elintarviketuotteisiin sen sijaan,
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että uskollisuutta olisi brändin kaikille tuotteille. Haastateltavat kertoivat suosivansa brändejä
tietyissä kategorioissa, eivätkä osta esimerkiksi Fazerin tuotteita muussa kuin suklaassa. Osa
haastateltavista ei edes tiennyt, mitä muita tuotteita heidän suosimansa brändi tarjoaa kuluttamansa
tuotteen lisäksi.

Kategorioissa nousi vahvasti esiin lihakategoria, josta erityisesti kana ja naudan jauheliha sekä
maitotuotteet, joista erityisesti maito, rahka ja levitteet. Jokainen haastateltava toi esiin ostojen
toistumisen lihakategoriassa. Lihoissa suosittiin Atriaa ja Pirkkaa. Seitsemän haastateltavaa mainitsi
kuluttavansa toistuvasti naudan jauhelihaa ja kuusi haastateltavaa kanaa. Lisäksi toistuvaa
ostokäyttäytymistä oli esillä maitotuotteissa. Seitsemän haastateltavaa kertoi kuluttavansa
toistuvasti maitotuotteita ja heistä jokainen mainitsi kuluttavansa Valion tuotteita. Se oli usein
sidottu haastateltavan perheeseen ja on tullut sieltä mukana heidän rutiineihinsa. Aikaisemmissa
tutkimuksissa on myös havaittu maidon, margariinin ja voin ostojen toistuvuutta. Adamowiczin ja
Swaitin (2013) tutkimuksessa niissä esiintyi suurimmalla todennäköisyydellä toistuvia ostoja.
Kalan merkitys ei tullut yhtä voimakkaasti esiin kuin lihan, koska vain puolet haastateltavista
mainitsi myös kaloissa olevan enemmän merkitystä.

Mä suosin tietyis kategorioissa, et esim. Fazerilta leipää ja Valiolla jotain maitotuotteit, niiku
vaikka rahkaa. H6: Nainen, 28

Se on ehkä elintarvike kohtasta, et mitä pitää olla. Joo, kyl mä sanoisin enemmän ehkä niiku, että
pasta pitää olla just sitä tiettyy Rummoo, tomaattikastikkeen pitää olla just sitä tiettyy Muttii. H7:
Nainen, 27

Yleensä, jos on jauhelihaa, nii ne on samalta merkiltä. Sit muuten ne vähän vaihtelee, ei oo niin
sellasta pakko ostaa tätä. H1: nainen, 24

Harvan tuotteen osto on mul niin automatisoituu, kuin naudan jauhelihan. H2: mies, 28

Vähiten uskollisuutta havaittiin olevan kasviksissa ja hedelmissä. Esimerkiksi haastateltava 2
mainitsi: ”Ehkä kasviksissa mä saatan vaihtaa sillee instana miettimättä.” Kahdessa haastattelussa
ilmeni hieman enemmän uskollisuutta pakastekasviksia kohtaan. He halusivat kuluttaa tiettyä
brändiä ja toinen oli jopa valmis vaihtamaan kauppaa tietyn pakastekasviksen kohdalla, mikäli niitä
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ei ollut saatavilla. Osa haastateltavista kertoi, ettei välttämättä edes tiennyt mitä brändiä kulutetaan,
mutta tuotteet otettiin yleensä tietystä paikasta. Tämä vahvistaa näitä kohtaan olevan kuitenkin
toistuvaa ostokäyttäytymistä, vaikka suhteellinen asenne pääasiallisesti on matala. Toisaalta
kuiteissa havaittiin hedelmien sisältävän vaihtelua, eikä toistuva ostokäyttäytyminen tai suhteellinen
asenne niitä kohtaan tullut esiin haastatteluissa.

Mä en muista kenen valmistamii sellasii valmis thaiwokkei, tuoreit vihanneksii. Siin on vaa leikattui
kasviksii, joita on kasvishyllyllä. Niit ei oo kahes lähikaupas, nii oon niiden takii vaihdellu kauppaa.
H4: Mies, 23

Oon joskus lukenu jostain, et jonkun halpis merkin pakastepussista on löytyny jotain ällöttävää, nii
sit sen takii mä ostan pakastekasviksis, esimerkiks suosin niitä tunnettuja Apetiittia enkä jotain
halpista. H7: Nainen, 27

Ostojen toistumiseen vaikuttaa lisäksi muita tekijöitä. Haastateltavalla 3 oli jonkinlaista
yliherkkyyttä, joka näytti vaikuttavan voimakkaasti toistuvaan ostokäyttäytymiseen. Lisäksi tämä
haastateltava tilasi elintarvikkeet verkon kautta, joka vaikuttaa haastattelun perusteella nostavan
kuluttajan suosimia elintarvikkeita enemmän esille. Verkkokauppa ilmeisesti kerää useimmin
ostetut tuotteet koriin, jolloin haastateltava valitsee tutuista tuotteista ainekset riippuen siitä, mitä
ruokaa hän valmistaa. Kolme haastateltavaa kertoi suosivansa joko luomutuotteita, sokerittomia tai
laktoosittomia elintarvikkeita, mutta tutkija ei havainnut niillä olevan merkittävää muutosta
toistuvaan ostokäyttäytymiseen.

Ja sit mie aattelen tosi paljon, et mitä mie kestän, mul on tosi herkkä vatsa, et se turpoo aina, nii
sitte mun pitää miettii tosi paljon sen takii mitä mie syön ja se on ehk osa syy miks mie oon niin
uskollinen niille asioille mitä mie ostan, koska mie oon nähny sen, et niitä mie pystyn syömää ihan
ok. H3: Nainen, 23

5.3 Nuorten aikuisten uskollisuus elintarvikebrändejä kohtaan
Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tietoa kuluttajien välillä olevan eroavaisuuksia, kun tarkastellaan
brändiuskollisuutta (Sheth & Park, 1974). Haastateltavilla oli erilaisia preferenssejä, arvoja ja
mieltymyksiä, jotka ohjaavat valintoja sekä uskollisuutta. Esimerkiksi haastateltava 3 vaikuttaa
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uskollisemmalta elintarvikebrändeille kuin haastateltava 8, koska toistuvan ostokäyttäytymisen
lisäksi hänen suhteellinen asenne on vahvempaa elintarvikebrändejä kohtaan. Nuorten aikuisten
uskollisuus elintarvikebrändejä kohtaan on myös pitkälti erilaisiin kategorioihin kohdistuvaa.
Kaikki kategoriat eivät kuitenkaan saaneet samanlaista merkitystä, koska haastateltavat eroavat
toisistaan.

Tutkimuksessa havaittiin elintarvikkeiden ostamisen sisältävän paljon toistuvaa ostokäyttäytymistä
monissa elintarvikekategorioissa. Satunnaiset alennukset, kokeilut tai tuotteen saatavuus vaikuttavat
toistuvuuteen, mutta ostoprosessi on lähtökohtaisesti kuitenkin hyvin rutiininomainen. Pelkästään
toistuvan

ostokäyttäytymisen

elintarvikkeisiin

kohdistuvasta

huomioiminen

toisi

uskollisuudesta.

kuitenkin

Suhteellisen

esiin
asenteen

vääränlaisen
avulla

kuvan

pystyttiin

havainnoimaan paremmin eroavaisuuksia erilaisten elintarvikekategorioiden välillä. Se myös
osoitti, että haastateltavalla voi olla matala suhteellinen asenne elintarviketta kohtaan, vaikka sitä
ostettaisiinkin toistuvasti.

Tutkimuksen perusteella nuoret aikuiset voivat muodostaa korkean suhteellisen asenteen
elintarvikebrändejä kohtaan. Tämä syntyy, kun voidaan erottaa vaihtoehtoja toisistaan ja nähdä
myös eroja eri vaihtoehtojen välillä (Jensen, 2011). Suurimmassa osassa haastatteluja nuoret
aikuiset kokivat luottavansa suosimiinsa brändeihin enemmän kuin muihin sekä kokivat
mahdollisesti eroja muun muassa laadussa, maussa ja turvallisuudessa. Osalla haastateltavista oli
tuotteita, joita kohtaan suhteellinen asenne oli korkea, mutta toistuvaa ostokäyttäytymistä ei
kuitenkaan esiintynyt. Jensen (2011) havaitsi tutkimuksessaan suhteellisen asenteen ja toistuvan
ostokäyttäytymisen yhdistelmän paljastavan enemmän vaihtelua tuotekategorioiden välillä kuin
pelkästään suhteelliseen asenteeseen perustuvat vertailut. Myös tässä tutkimuksessa yhdytään
samaan johtopäätökseen ja suositellaan tutkimaan brändiuskollisuutta molempien tekijöiden
yhdistelmänä.

Tutkimuksen perusteella nuorten aikuisten uskollisuus elintarvikebrändejä kohtaan esiintyy paljon
toistuvan ostokäyttäytymisen perusteella, koska ostokset ovat niin rutiininomaisia ja tutut tuotteet
valitaan haastattelujen perusteella lähes aina. Suhteelliset asenteet eivät tulleet esiin monissa eri
kategorioissa, koska niitä ei kommentoitu kuitilta löytyvistä tuotteista ja haastatteluissa painottui
myös tietyt kategoriat. Puolet haastateltavista ei kokenut olevansa uskollinen elintarvikebrändeille,
koska korvattavuus on helppoa tai uskollisuus kohdistuu enemmän tiettyyn tuotteeseen. Kuitenkin
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he kertoivat toistuvaa ostamista esiintyvän. He, jotka kokivat olevansa uskollisia, kertoivat sen
tulevan ilmi pitkälti toistuvana ostamisena. Lisäksi osa koki uskollisuuden esiintyvän niin, että
muita tuotteita ei edes katsota tai tuotetta ei helposti vaihdeta toiseen. Näin ollen uskollisuus on
yleensä näennäistä uskollisuutta (Dick & Basu, 1994).

Haastateltavasta riippuen suhteelliset asenteet pystyivät saavuttamaan korkean tason liha- ja
maitotuotteissa. Näin ollen näissä kategorioissa kohdattiin voimakkaammin todellista uskollisuutta
kuin muissa kategorioissa. Jokainen haastateltava korosti lihakategorian merkitystä ja kuusi
haastateltavaa maitokategorian. Lisäksi osalla haastateltavista oli jotain omia satunnaisesti
ostettavia elintarvikkeita, joita kohtaan ollaan todellisesti uskollisia. Nuoret aikuiset antoivat
lähtökohtaisesti suosituksia nimenomaan näistä satunnaisesti ostettavista tuotteista sekä
satunnaisista kokeiluista. Haastattelujen perusteella myös piilevää uskollisuutta oli havaittavissa
kahdessa haastattelussa.

Taulukossa 5 on esiteltynä, minkälaista uskollisuutta eri elintarvikekategoriat kohtasivat nuorten
aikuisten keskuudessa. Jaottelu on muodostettu haastatteluaineiston ja ostoskuittien perusteella.
Voimakkaampi uskollisuus kohdistuu aineiston perusteella liha- ja maitotuotteisiin sekä kaloihin.
Vähemmän uskollisuutta havaittiin liittyvän kasviksiin, hedelmiin, leikkeleisiin ja leipään. Etenkin
hedelmien ja leikkeleiden kohdalla hyödynnettiin ostoskuitteja, sillä uskollisuus niitä kohtaan ei
tullut ilmi haastattelujen perusteella. Kuiteista selvisi seitsemän haastateltavan kuluttavan hedelmiä,
eikä niihin liittyvää toistuvaa ostokäyttäytymistä tai suhteellista asennetta ilmennyt aineistosta.
Näiden tuotteiden kohdalla oli mahdollisesti brändi vaihtunut eri ostoskuitilla. Suurin osa
haastateltavista kulutti kuiteilla myös leipää ja leikkeleitä, joissa ei havaittu olevan voimakasta
uskollisuutta. Kuitenkin kaksi haastateltavaa koki olevansa uskollinen tietylle leipäbrändille ja yksi
haastateltava leikkeleelle.
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Taulukko 5. Haastateltavien brändiuskollisuus eri elintarvikekategorioita kohtaan.

Haastateltavien brändiuskollisuus eri elintarvikekategorioita kohtaan
Todellinen
uskollisuus

Piilevä
uskollisuus

Lihatuotteet

X

X

Maitotuotteet

X

X

Kala

X

X

X

Leikkeleet

X

X

X

Leipä

X

X

X

Kasvikset

X

X

X

X

X

Hedelmät

Näennäinen
Eiuskollisuus uskollisuus
X

Nuorten aikuisten uskollisuus kohdistuu isoihin, vahvoihin ja perinteikkäisiin suomalaisiin
brändeihin, esimerkiksi Valio, Atria ja Pirkka. Ne koetaan erittäin laadukkaiksi ja niiden tuotteet
maukkaiksi. Haastattelujen perusteella ulkomaalaiset brändit eivät ole niin vetoavia nuorille
aikuisille, vaikka ne olisivat vahvoja ja isoja. Yhdessäkään haastattelussa ei tullut esiin
ulkomaalaisiin brändeihin kohdistuvaa uskollisuutta. Brändin identiteetillä on myös merkittävä
vaikutus

uskollisuuteen.

Brändeissä

korostuu

niiden

tunnettavuus,

joka

on

sidoksissa

luottamukseen, turvallisuuteen (Paasovaara ym., 2012) ja riskin kaihtamiseen (Chang, 2020).
Risitano ja kollegat (2017) esittivät ihmisten oman identiteetin ja ruoan välillä olevan symbolinen
yhteys, mutta tässä tutkimuksessa ei nähty voimakasta yhteyttä näiden välillä. Vain kaksi
haastateltavaa koki käyttävänsä elintarvikebrändejä viestimään asioita itsestään.

Nuoret aikuiset sitovat tunteensa brändiin ja sen kuluttamisella voi olla suurempia merkityksiä
heille. Haastattelujen perusteella tunteet sidotaan toistuvan ostokäyttäytymisen tai perheen kautta.
Haastatteluissa tuli esiin arvostus kulutettuja brändejä kohtaan ja brändin koettiin vastaavan
haastateltavan arvoja. Näin ollen brändin persoonallisuudella on myös merkitystä uskollisuuteen ja
Mauryan ja Mishran (2012) mukaan se on edellytyksenä suhteelle. Vastuullisuus tuli esille vain
yhdessä haastattelussa. Toisaalta on hyvinkin mahdollista, että nuoret aikuiset mieltävät suomalaiset
brändit vastuullisiksi, vaikkei termi esiintynytkään haastatteluissa. Kahdessa haastattelussa tuli esiin
ekologisuuden merkitys, joka oli sidottuna kotimaisuuteen tai elintarvikkeen pakkaukseen.
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Kotimaisuus on myös tärkeä tekijä, jota nuoret aikuiset korostivat valinnoissaan. Toisaalta he
kuluttivat tuotteita, joissa tuotteiden alkuperämaa ei ollut Suomi vaan itse brändi oli Suomesta.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaista nuorten aikuisten brändiuskollisuus on
elintarvikealan tuotteita kohtaan ja millaisia elintarvikebrändejä kohtaan nuoret aikuiset haluavat
olla uskollisia. Nuorten aikuisten uskollisuus esiintyy tutkimuksen perusteella monessa kategoriassa
piilevänä uskollisuutena tai ei-uskollisuutena. Suhteellisen asenteen nähtiin olevan matala,
esimerkiksi leivässä, leikkeleissä, hedelmissä ja kasviksissa. Lisäksi monet kategoriat jäivät
käsittelemättä, esimerkiksi kahvi, pasta tai riisi. Esimerkiksi Jensen (2011) havaitsi tutkimuksessaan
kahvia kohtaan olevan korkein suhteellinen asenne. Kuiteista tai aineistosta kuitenkin selviää
haastateltavien kuluttavan näitä tuotteita satunnaisesti tai toistuvasti. Voimakkain suhteellinen
asenne yhdistettiin liha- ja maitotuotteisiin. Lisäksi nämä kategoriat sisälsivät toistuvaa
ostokäyttäytymistä, jonka takia niihin voidaan yhdistää todellista uskollisuutta tai näennäistä
uskollisuutta. Myös Adamowiczin ja Swaitin (2013) tutkimuksessa havaittiin maidon, voin ja
margariinin sisältävän eniten toistuvia valintoja.

Lihakategorian nähtiin sisältävän kanan ja naudan jauhelihan sekä maitokategorian maidon, rahkan
ja levitteet. Haastateltavat yhdistivät kyseiset tuotteet yleensä näihin kategorioihin. Se myös viittaa
siihen, ettei kaikki maito- ja lihatuotteet sisällä samanlaista merkitystä kuluttajille. Myös Krystallis
ja Chrysochou (2011) havaitsivat tutkimuksessaan maitoihin kohdistuvan enemmän uskollisuutta
kuin jogurtteihin. Erilaiset maidotkin voivat kohdata erilaista uskollisuutta. Krystallis ja
Chrysochou (2011) esittivät tutkimuksessaan vähärasvaisten maitojen saavuttavan hieman
paremmin kuluttajien uskollisuuden kuin täysrasvaisten maitojen. Tämän perusteella on syytä myös
olettaa, etteivät kaikki lihatuotteet sisällä samanlaisia merkityksiä, esimerkiksi haastatteluissa
mainittiin leikkeleitä hyvin vähän.

Vähiten uskollisuutta nähtiin olevan hedelmissä ja kasviksissa. Kuiteista havaittiin haastateltavien
ostavan hedelmiä, mutta ne eivät saaneet haastattelujen perusteella mitään viitteitä korkeaan
suhteelliseen asenteeseen. Kuittien perusteella on myös vaikea sanoa sisältääkö nämä toistuvaa
ostokäyttäytymistä, mutta on tunnustettava sen olevan mahdollista. Tämä johtuu ostosten
rutiininomaisuudesta sekä haastateltavien kertomuksesta ostaa kuiteilla esiintyviä tuotteita
toistuvasti. Myös kasvikset kohtasivat pääasiallisesti matalaa suhteellista asennetta, mutta toistuva
ostokäyttäytyminen kävi ilmi osassa haastatteluissa. Pakastekasviksia kohtaan oli havaittavissa
uskollisuutta kahdessa haastattelussa. Lähtökohtaisesti niillä ei kuitenkaan nähty olevan eroja
toisiinsa ja ne voitiin vaihtaa miettimättä.
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Elintarvikekategoria

vaikuttaa

siis

voimakkaasti

nuorten

aikuisten

brändiuskollisuuteen.

Haastateltavien nähtiin olevan enemmän uskollisia brändin tietyille tuotteille kuin itse brändille.
Tämä vahvistaa aikaisempia tutkimuksia, muun muassa Seth ja Park (1974) ja Jensen (2011). On
kuitenkin mahdollista päätyä erilaiseen tulkintaan monissa eri elintarvikekategorioissa, jos niitä
olisi käyty systemaattisesti läpi. Tällöin haastatteluissa olisi pystytty keskittymään esimerkiksi
muutamaan kategoriaan ja saamaan vielä syvällisempi kuva niihin liittyvästä brändiuskollisuudesta.
Elintarvikkeet sisältävät myös monta eri kategoriaa. Tämän takia on mahdotonta väittää, ettei niissä
esiintyisi toistuvaa ostokäyttäytymistä tai korkeaa suhteellista asennetta, vaikkei niitä käsitelty
haastatteluissa. Lisäksi on myös vaikea vertailla montaa eri elintarvikekategoriaa keskenään, sillä
monet kategoriat sisälsivät jonkin yksittäisen tuotteen, jonka haastateltava nosti esiin.

Brändiuskollisuutta lähestyttiin kognitiivisten, affektiivisten ja konatiivisten tekijöiden kautta.
Kognitiiviset ja affektiiviset tekijät olivat vahvasti läsnä, mutta konatiivisten tekijöiden merkitys jäi
uupumaan. Tämä johtuu pienistä vaihtoehtoiskustannuksista sekä upotetuista kustannuksista.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on myös tuotu esiin, etteivät ne ole relevantteja tekijöitä
päivittäistavaroiden kuluttamisessa (Jensen, 2011; Ngobo, 2017). Niitä ei kuitenkaan ole tutkijan
mielestä perusteltua unohtaa, koska niiden avulla saadaan paljon tietoa kuluttajan käyttäytymisestä.
Elintarvikkeiden osalta vaikuttaa olevan yleistä niiden helpompi korvattavuus. Myös Krystallis ja
Chrysochou (2011) havaitsivat tutkimuksessaan, että pääbrändit voidaan korvata toisilla
samanlaisilla brändeillä. Lisäksi Felixin (2014) mukaan elintarvikkeisiin liittyy olennaisesti useaan
brändiin kohdistuvaa uskollisuutta.

Tutkimuksen perusteella nuoret aikuiset haluavat olla uskollisia perinteikkäitä suomalaisia brändejä
kohtaan. Nämä brändit olivat myös hyvin tunnettuja ja vahvoja, esimerkiksi Valio, Atria ja Pirkka.
Lisäksi niillä on vahva brändi-identiteetti sekä brändin persoonallisuus. Identiteetti vaikuttaa
brändille omistautumiseen (Hwang & Kandampully, 2012) sekä persoonallisuus kuluttajan ja
brändin väliseen suhteeseen (Maurya & Mishra, 2012). Haastateltavat arvostivat näitä brändejä sekä
kokivat ne luotettaviksi ja turvallisiksi. Paasovaara ja kollegat (2012) esittävät luotettavuuden ja
turvallisuuden vaikuttavan uskollisuuteen. Suomalaisissa brändeissä korostui myös elintarvikkeiden
laadukkuus, tunnettavuus, aikaisemmat kokemukset ja maku. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa on
havaittu näiden vahvistavan brändiuskollisuutta (Lassoued & Hobbs, 2015; Porral & Levy-Mangin,
2016; Chang, 2020). Nuorilla aikuisilla oli suomalaisiin brändeihin jo olemassa tietynlainen suhde
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tai he olivat muodostaneet sen itse. Erityisesti levitteissä oli havaittavissa uskollisuuden siirtyneen
perheeltä nuorelle aikuiselle. Perheellä vaikutti muutenkin olevan ystäviä ja vaikuttajia enemmän
merkitystä nuorten aikuisten uskollisuuteen elintarvikebrändejä kohtaan. Myös Sahay ja Sharma
(2010) havaitsivat tutkimuksessaan perheellä olevan enemmän vaikutusta. Ulkomaalaisia brändejä
kohtaan ei havaittu olevan uskollisuutta eikä haastateltavat tuonut niitä ollenkaan esiin
haastatteluissa.

Nuoret aikuiset korostivat tuotteen kotimaisuuden merkitystä haastatteluissa. Tutkimuksen
perusteella se on positiivisesti yhteydessä uskollisuuteen ja elintarvikkeen kuluttamiseen.
Kotimaisuuden merkitys korostui etenkin liha- ja maitokategoriassa. Toisaalta kotimaisuus
linkitettiin myös voimakkaasti suomalaisiin brändeihin, joissa tuotteen alkuperämaa voi olla jokin
muu, esimerkiksi Pirkalla on useita alkuperämaita. Siksi on vaikea todeta varmuudella tiedostivatko
nuoret aikuiset aina mikä on tuotteen alkuperämaa vai eikö kotimaisuudella sitten ollut merkitystä
joissain kategorioissa.

Puolet haastateltavista koki hinnan vaikuttavan heidän käyttäytymiseensä ja loput menevät brändi
edellä. Tämä poikkeaa aikaisemmista tutkimuksista, joissa nuorten ja elintarvikkeiden
brändiuskollisuuteen on havaittu vaikuttavan brändin hinta (Phau & Cheong, 2009; Sahay &
Sharma, 2010; Lee & Goudeau 2014). Vaikka osa haastateltavista ei kokenut hinnan vaikuttavan
uskollisuuteen, eivät he silti kuluttaneet kalleimpia elintarvikkeita. Toisaalta nämä haastateltavat
eivät olleet valmiita vaihtamaan suosimastaan brändistä pois, vaikka vieressä olisi toinen brändi
alennuksessa. Hinnan rooli koki myös muutoksen viikonloppuisin. Tutkimuksessa havaittiin
nuorten aikuisten muuttavan rutiininomaista käyttäytymistään viikonloppuisin.

Tutkimuksen perusteella nuoria aikuisia ei voida pitää todellisesti uskollisina montaa eri
elintarvikekategoriaa kohtaan, vaikka sitä ilmeni tietyissä elintarvikkeissa. Todellinen uskollisuus
tulee erityisesti esiin liha- ja maitokategoriassa sekä tietyissä tuotteissa haastateltavan
preferensseistä riippuen. Tämä tutkimus

korostaa brändiuskollisuuden merkitystä myös

elintarvikekategoriassa ja tuo esiin tekijöitä, joita yritysten pitäisi huomioida kehittäessään
uskollisuuttansa elintarvikemarkkinoilla. Lisäksi tutkimuksessa havainnollistetaan mitä suomalaiset
nuoret aikuiset arvostavat tällä hetkellä elintarvikebrändeissä. Tätä voidaan hyödyntää myös
brändiuskollisuuteen pyrkiessä tai yritettäessä parantaa sitä.
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Tutkimuksessa
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tutkijan

rooli.

Tämä

korostuu

muun

muassa

haastattelukysymyksissä, haastatteluissa ja taidossa analysoida tuloksia. Tutkija olisi voinut kysyä
enemmän vertailunäkökulmaa haastatteluissa, jotta olisi saatu entistäkin syvällisempi ymmärrys
nuorten aikuisten sekä elintarvikkeisiin kohdistuvasta brändiuskollisuudesta. Lisäksi tutkimuksessa
olisi ollut hyvä keskittyä tiettyyn tuotekategoriaan tai vertailla muutamaa tuotetta tai brändiä eri
kategorioista. Vaikka yhtäläisyyksiä havaittiin haastateltavien välillä eri kategorioissa, on suhteen
syvyyttä tai brändiuskollisuuden tasoja vaikeampi hahmottaa elintarvikkeiden määrän ollessa niin
laaja. Toisaalta laajan vertailun avulla pystyttiin korostamaan elintarvikekategorioiden välistä eroa
sekä sen avulla ilmeni kategoriat, joita kohtaan nuoret aikuiset itse kokevat olevansa eniten
uskollisia. Jos kategoriat olisi määritelty ennakkoon, olisi voinut esimerkiksi lihakategoria jäädä
kokonaan tutkimuksesta pois. Ostoskuitit täydensivät haastateltavien vastauksia. Niiden avulla
voitaisiin tehdä mahdollisesti jopa laajempaa tulkintaa, jos niitä olisi kerätty systemaattisesti
pidemmältä aikaväliltä.

Jatkotutkimuksissa suositellaan keskittymään muutamaan elintarvikekategoriaan esimerkiksi lihaja maitokategorian vertailuun. Lisäksi tässä tutkimuksessa voitaisiin kerätä ostoskuitteja
pidemmältä

aikaväliltä,

jatkotutkimuksissa

mikä

voitaisiin

auttaisi

vertailla

selventämään

tietyn

uskollisuutta.

elintarvikekategorian

Vaihtoehtoisesti

uskollisuutta

toiseen

tuotekategoriaan, johon on yhdistetty voimakasta brändiuskollisuutta, esimerkiksi teknologian
tuotteeseen.

Näin

saataisiin

erilaista

näkökulmaa

ja

voitaisiin

ymmärtää

paremmin

elintarvikebrändeihin kohdistuvaa uskollisuutta. Jatkotutkimuksia voidaan tehdä monella eri tavalla
ja niille on tarvetta, koska aihetta on tutkittu verrattain vähän. Tutkimuksen voisi tehdä myös
kvantitatiivisena, jolloin nähtäisiin täsmäisivätkö saadut tulokset tämän tutkimuksen tuloksiin.
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Liitteet

Liite 1. Haastattelunrunko

1. Perustiedot:
a. Ikä
b. Sukupuoli
c. Asuinpaikka
d. Kotitalouden koko
e. Elämäntilanne

2. Ostoskuittien läpikäynti:
a. Muistuttaako ostoskuittisi yleensä tätä? Miten muistuttaa tai miten ei muistuta?
b. Toistuuko kuitilla esiintyviä tuotteita usein ostoksissasi?
c. Ostatko kuitilla esiintyviä tuotteita usein samoilta valmistajilta?
d. Keneltä valmistajalta ostat elintarvikebrändejä?
e. Mitä elintarvikkeita ostat valmistajalta X?
f. Puuttuuko kuitilta jokin lempielintarvikebrändisi?

3. Toistuva ostokäyttäytyminen:
a. Miten teet elintarvikeostoksesi? Ovatko ostoksesi yleensä rutiininomaisia?
b. Millaista hyötyä koet saavasi elintarvikebrändin toistuvasta ostamisesta?
c. Kuinka suuri rooli hinnalla on valintoihisi? Vaihdatko mahdollisesti brändiä, jos sen hinta on
liian korkea?
d. Jos havaitset kaupassa alennuksessa olevan elintarvikebrändin niin valitsetko mieluummin sen
kuin suunnittelemasi tuotteen?
e. Etsitkö alennuksessa olevia elintarvikkeita?
f. Vaihteleeko käyttäytymisesi joidenkin elintarvikekategorian kohdalla? Ostatko esimerkiksi aina
tiettyä suklaata/kahvia/leipää?
f. Vaikuttaako käyttäytymiseen jokin ulkoinen tekijä, esimerkiksi allergia?
g. Suositko enemmän valmistajan brändejä vai myymälän omia brändejä? Jos suosit tai et suosi,
niin miksi?
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4. Suhteellinen asenne:

Kognitiiviset tekijät:
a. Minkälainen merkitys elintarvikebrändeillä on sinulle?
b. Minkälaiseksi koet tutun elintarvikebrändin?
c. Koetko tärkeäksi tutustua elintarvikebrändiin? Miksi koet tai miksi et koe?
d. Tunnetko kuuluvasi osaksi jotain tiettyä ryhmää elintarvikebrändin käytön avulla?
e. Onko esimerkiksi suosimillasi elintarvikebrändeillä sinulle suurempi merkitys kuin toisilla
elintarvikkeilla? Miten on tai miten ei ole?
f. Merkitseekö jokin suosimasi elintarvikebrändi sinulle enemmän kuin pelkästään tarpeen
tyydyttämisen? Jos kokee, niin minkälaisena koet elintarvikebrändin käyttämisen? Jos ei koe, niin
miksi ei?
g.

Vaikuttaako

elintarvikebrändin

valintaan

jokin

aikaisempi

tapahtuma?

Vaikuttaako

käyttäytymiseesi esimerkiksi lapsena koettu tapahtuma tai vanhempien brändivalinnat? Miten se
vaikuttaa?
h. Miten toimisit, jos suosimasi elintarvikebrändiä edustava yritys joutuisi skandaaliin?

Affektiiviset tekijät:
a. Koetko tärkeäksi tutustua elintarvikebrändiin? Miksi koet tai miksi et koe?
b. Koetko luottavasi suosimaasi elintarvikebrändiin enemmän kuin muihin elintarvikkeisiin? Jos
kokee, niin miten luottamus näkyy toiminnassasi? Jos ei koe, niin miksi ei?
c. Minkälainen merkitys läheisten suosituksilla on sinulle? Ostatko mieluummin jonkun
suosittelemaa elintarvikebrändia?
d. Koetko olevasi elintarvikkeiden ostajana erilainen kuin esimerkiksi vanhempasi, puolisosi tai
kaverisi? Millä tavalla?
e. Haluatko, että muut tietävät jonkin elintarvikebrändin käytöstäsi? Käytätkö joitakin
elintarvikebrändejä viestimään asioita itsestäsi?
f. Minkälainen merkitys aikaisemmilla kokemuksillasi on käyttäytymiseesi?
g. Minkälainen merkitys tunteilla on ostopäätöksissäsi?
h. Teetkö heräteostoksia? Miksi tekee tai ei tee?
i. Miten koet brändiuskollisuuden näkyvän toiminnassasi?
j. Koetko olevasi brändiuskollinen elintarvikebrändejä kohtaan? Miksi koet tai et koe?
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Konatiiviset tekijät:
a. Kuinka paljon aikaa käytät elintarvikkeiden ostamiseen? Ostatko ne yleensä nopeasti vai
vertailetko eri vaihtoehtoja keskenään?
b. Miten olet tutustunut tai tutustut eri elintarvikebrändeihin/uusiin elintarvikebrändeihin? Suositko
kyseisessä/kyseisissä lähteessä/lähteissä esiintyviä elintarvikkeita?
c. Minkälainen kynnys sinulle on vaihtaa suosimastasi elintarvikebrändistä toiseen?
d. Haittaako sinua, jos et löydä haluamaasi elintarvikebrändiä kaupasta? Miten yleensä toimit
tällaisessa tilanteessa?
e. Jätätkö korvaavan tuotteen ostamatta ja etsit suosimaasi elintarviketta toisesta kaupasta vai
etsitkö mieluummin korvaavan tuotteen samasta kaupasta?
f. Etsitkö korvaavia elintarvikebrändejä suosikki brändisi tilalle? Jos hinta on esimerkiksi
alhaisempi toisella brändillä, mutta tuotteen ominaisuudet ovat samat?
g. Suositteletko jotakin elintarvikebrändiä muille? Jos suosittelee, niin miten suosittelee?
h. Koetko olevasi vaativa elintarvikeostoissasi?
i. Mitä edellytät elintarvikebrändiltä? Miten toimit, jos brändi ei vastaa odotuksiasi?

